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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“), v územním řízení posoudil podle 

§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 

"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.8.2016 podal 

Město Sušice, IČO 00256129, náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice 1 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 

1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Sušice - Volšovská ulice, SO 102 Okružní křižovatka, SO 104 Chodníky okružní křižovatka, SO 104 

Veřejné osvětlení okružní křižovatka 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 187 (ostatní plocha), parc. č. 206/5 (ostatní plocha), parc. č. 

2254/2 (ostatní plocha), parc. č. 2254/16 (ostatní plocha), parc. č. 2256/6 (ostatní plocha), parc. č. 2304/4 

(ostatní plocha), parc. č. 2596 (ostatní plocha) v katastrálním území Sušice nad Otavou. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Místo stávající křižovatky ulic Lerchova, Volšovská, Příkopy bude vybudována okružní křižovatka 

včetně chodníků a veřejného osvětlení. 

- Stavba obsahuje SO 102 Okružní křižovatka – nahradí  stávající křižovatku ulic Lerchova, 

Volšovská, Příkopy. 

- SO 104 Chodníky okružní křižovatky – nahradí stávající chodníky v rozsahu kruhového objezdu. 

- SO 104 Veřejné osvětlení okružní křižovatky – nahradí stávající veřejné osvětlení v rozsahu 

kruhového objezdu. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

-  parc. č. 187, 206/5, 2254/2, 2254/16, 2256/6, 2304/4, 2596 v katastrálním území Sušice nad Otavou, 

v souladu s ověřenou situací „ Celkový situační výkres „ v měřítku 1:250. 
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Okružní křižovatka  SO 102 - vozovka délka 178m, plocha 354m2, parkovací pruhy 31m2, vegetační 

úpravy 70m2, vjezd do obytné zóny 77m2. 

- Chodník okružní křižovatky SO 104 – chodník plocha 762m2, sjezdy 18m2, vegetační úpravy 78m2. 

- Veřejné osvětlení SO 401 – délka rozvodů 253m, bude použit zemní kabel CYKY 5x10, počet 

stožárů 6ks, výška stožáru 8m. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavba se částečně nachází v záplavovém území vodního toku Volšovka a v Městské památkové 

zóně Sušice. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „Celkový situační výkres „ 

v měřítku 1:250, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 

okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci pro územní řízení 

vypracoval Ing. Tomáš Macán ČKAIT 0201872. 

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na    

výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje  požadavky na provádění staveb a příslušné 

technické normy. 

3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních 

úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, 

ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 

4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název, sídlo a 

smlouvu s oprávněným stavebním podnikatelem, který bude stavbu provádět včetně zabezpečení 

odborného vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze pro kontrolní prohlídky stavby: 

 dokončení pro závěrečnou kontrolní prohlídku  

6. Na stavbě musí být veden stavební deník. 

7. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do předchozího stavu. 

9. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují požadavky dle § 156 stavebního  

zákona. 

10. Stavební materiál může být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbě. 

11. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění 

stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů.  

12. Stavebník je povinen si opatřit závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 

zvláštními předpisy. 

13. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech ( z.č. 185/2001 Sb.). Všechny odpady vzniklé  při stavbě budou shromažďovány utříděné 

podle druhů a kategorií a v souladu s požadavky jejich konečného  využití. V souladu se zákonem o 

odpadech bude přednostně zajištěno využití odpadu před jejich odstraněním, a to buď k vlastním 

účelům nebo předáním oprávněné osobě. Vytěženou výkopovou  lze použít přímo a to bez úprav, pro 

vlastní potřebu stavby. Uložením na řízenou skládku mohou být odstraňovány pouze odpady, jejichž 

využití není možné.  

Vytěženou nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti lze 

použít v přirozeném stavu pro účel stavby pouze na místě, na kterém byl vytěžen. Pokud se vytěžená 

zemina a jiný přírodní materiál bude přemísťovat mimo místo stavby, je možné jej využít na 

jakékoliv stavbě nebo při terénních úpravách. U této přemísťované nekontaminované  vytěžené 

zeminy a přírodního materiálu musí být sledována jeho k a musí být evidováno jeho množství a 

původ. Doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů, které realizací projektu vzniknou budou 

přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.   
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14. Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení 

a zařízení. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 a 

normami souvisejícími. 

15.  Žadatel je povinen oznámit svůj záměr archeologickému ústavu a strpět archeologický dozor během 

realizace stavby a dodržet podmínky vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů.  

16.  Při provádění výkopových prací postupovat v souladu s ČSN 839061 technologie vegetačních úprav 

v krajině. 

17. Na stavbu bude vydáno stavební povolení MÚ Sušice – odbor dopravy a silničního hospodářství. 

18. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Sušice-OŽP vodoprávní úřad ze dne 2.3.2016, 

č.j. 874/16/ZPR/Kal: 

1. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán. Povodňový plán bude předložen 

povodňovému orgánu města Sušice k potvrzení souladu dle § 71, odst. 7 vodního zákona. 

19. Budou splněny podmínky závazného stanoviska HZS PK Územní odbor Klatovy ze dne 22.6.2016, 

č.j. HSPM- 1112-6/2016/KT: 

1.  Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené dokumentaci, 

akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace. 

2. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby 

předložit opět k vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany. 

20. Bude provedeno zasklení terasy dle vzájemné dohody ZKD Sušice a Města Sušice. 

21. Bude proveden odvod dešťové vody ze střechy terasy,  řešení je součástí PD. 

22. Bude vypracován statický posudek vlivu stavby na stávající objekt ZKD Sušice. 

  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01  Sušice 1 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní 

Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.8.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. 

Současně nařídil  ústní jednání  na den 27.10.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení,  a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací města Sušice, která byla vydaná 17.9.2014 a vyhovuje 

obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

- MÚ Sušice-OŽP vodoprávní úřad ze dne 2.3.2016, č.j. 874/16/ZPR/Kal 

- HZS PK Územní odbor Klatovy ze dne 22.6.2016, č.j. HSPM- 1112-6/2016/KT 

- MÚ Sušice ze dne 14.3.2016, č.j. 127/16/KAN 

- MÚ Sušice odbor školství,  památkové péče a cestovního ruchu ze dne 10.3.2016, č.j. 47/16/SPC 

- SÚSPK PK ze dne 22.2.2016, č.j. 666/16/SÚSPK-K 

- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje ze dne 4.3.2016, č.j. 

KRPP-31041-3/ČJ-2016-030406 

- KHS PK ze dne 29.2.2016, č.j. KHSPL/4112/21/2016 

- MÚ Sušice odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 7.3.2016, č.j. 952/16/DOP/Pa 
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- SULES s.r.o. ze dne 16.2.2016 a ze dne 14.8.2015 

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.2.2016, zn. 1082539230 a ze dne 16.8.2016, zn. 0100616282 a ze dne 

24.2.2016, zn. 0100532446 

- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 16.8.2016, zn. 0200487342 

- SPÚ ze dne 4.2.2016, zn. SPU 060936/2016 

- MÚ Sušice OŽP, ze dne 9.3.2016, č.j. 839/16/ZPR/Kra 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 9.3.2016, zn.500125873 a ze dne 14.8.2015, zn. 5001159483 

- ČEVAK a.s. ze dne 24.2.2016, č.j. 016020000760 

- Povodí vltavy s.p. ze dne 18.2.2016, zn. 9373/2016-142 

- CETIN a.s. ze dne 23.2.2016, zn. POS-PD-51-2016 

- United Networks SE ze dne 9.2.2016 

- Fixnet s.r.o. ze dne 8.2.2016, zn. 1602081 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury Praha, ze dne 26.8.2015, zn. 83006/2015-8201-OÚZ-PHA 

- Město Sušice, vyjádření k námitkám ze dne 22.11.2016. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

   

Sušické lesy a služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s.,  GridServices, s.r.o., ČEVAK a.s., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 83/2, 325/1, 331, 332, 349/1, 349/2, 350, 351, 1886, 1887/1, 1887/2, 1899, parc. č. 206/7, 330, 

2597 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Sušice I č.p. 58,  Sušice II č.p. 192, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 199, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 22, č.p. 862, č.p. 

860, č.p. 860 a č.p. 926 

 

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle  § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 

ZKD Sušice( vlastník pozemků st.p. 1899, parc. č. 206/7 a stavby s č.p. 926) podal 21.10.2016 tyto 

námitky: Námitky účastníka řízení proti záměru stavby Sušice Volšovská ulice, SO 102 

Okružní křižovatka, SO 104 Chodníky okružní křižovatka, SO 104 Veřejné 

osvětlení okružní křižovatka 

Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování vydal veřejnou vyhláškou 

oznámení Zn.: 3529/16/VYS/Sa o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání v 

řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Sušice - Volšovská ulice, SO 102 

Okružní křižovatka, SO 104 Chodníky okružní křižovatka, SO 104 Veřejné osvětlení okružní 

křižovatka. 

Západočeské konzumní družstvo Sušice (dále jen „ZKD Sušice") je účastníkem 

předmětného řízení na základě ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, 

že účastníky územního řízení jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno. ZKD Sušice je vlastníkem pozemků st. p. 1899, parc. č. 206/7 

a stavby s č.p. 926, které sousedí s navrhovanou stavbou, přičemž přímé dotčení 

spatřujeme v dotčení hlukem, prachem, pachem — resp. výfukovými plyny a vibracemi, a 

to s ohledem na velikost stavebního pozemku, umístění stavby na něm, technické parametry 

stavby, účel užívání stavby a její vzdálenosti od nemovitostí ZKD Sušice. 

ZKD Sušice vznáší proti územnímu řízení o vydání územního rozhodnutí o 

umístění předmětné stavby ve stanovené lhůtě následující námitky: 

1. Umístěním předmětné stavby dojde ke snížení kvality podnikání v restauračním zařízení  

Zlatá Otava", které vlastní ZKD Sušice. 

Snížení kvality podnikání bude způsobeno zejména přiblížením se dopravní komunikace k 

venkovní terase restaurace, kdy hosty restauračního zařízení bude oproti současnému stavu 

více rušit hluk, prach, pach a vibrace z dopravní komunikace, což bude mít vliv na 

návštěvnost restaurace. 

Z výše uvedených důvodů jako jediné možné vypořádání uvedené námitky považuje ZKD 

Sušice následující: 

Stavebník na vlastní náklad provede zasklení terasy objektu restaurace Zlatá Otava, a to až 

poté,  

co konkrétní projekt zasklení terasy odsouhlasí ZKD Sušice. Tedy, stavebník dodá ZKD 

Sušice technickou dokumentaci, cenovou nabídku a situační nákres projektu zasklení terasy, 

přičemž ZKD Sušice se ve lhůtě 30 dní vyjádří k navrhovanému projektu zasklení terasy. V 

případě souhlasného vyjádření realizuje stavebník na svůj náklad předložený projekt zasklení 

terasy. V případě nesouhlasného vyjádření ZKD Sušice k projektu zasklení terasy, odůvodní ZKD 

Sušice tento svůj nesouhlas, a dále stavebník bude povinen předložit ZKD Sušice s 

ohledem na předchozí odůvodnění nesouhlasu nový projekt tak, aby došlo k souhlasnému 

vyjádření. 

2. Pokud nedojde k vypořádání výše uvedené námitky, tedy nedojde k dohodě mezi 

stavebníkem a ZKD Sušice ohledně projektu zasklení terasy, uplatňuje ZKD Sušice 

následující námitku: 

ZKD Sušice požaduje, aby se stavebník zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v 

těsné blízkosti společné hranice pozemků, neboť nelze rozumně požadovat, aby ZKD Sušice, 

jakožto  vlastník pozemku a restaurace Zlatá Otava byl dotčen na svých právech navrhovanou 

stavbou, která by zapříčinila snížení kvality podnikání v restauraci Zlatá Otava.  

Uvedenou námitku uplatňujeme v souladu s ustanovením § 1020 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že: Má-li pro to vlastník 

pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na 

sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků. 

3. ZKD Sušice žádá o předložení způsobu odvodu dešťové vody ze střechy terasy restaurace 

Zlatá Otava, který by pravděpodobně měl zasahovat do sousedícího chodníku, který je součástí 

předmětné stavby. V případě nutnosti úpravy odvodu dešťové vody ze střechy terasy restaurace 
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Zlatá Otava požaduje ZKD Sušice, aby toto provedl na svůj náklad stavebník po předchozím 

oznámení termínu ZKD Sušice. 

4. Zhoršení statiky budovy s č.p. 926 — objekt celého „Letiště"  

Poukazujeme na skutečnost, že celá budova s č.p. 926 stojí na nestabilním podloží. ZKD 

Sušice tedy má odůvodněnou obavu ze zhoršení statiky celé budovy s č.p. 926 v případě 

realizace předmětné stavby. Z uvedených důvodů požadujeme provedení statického 

posudku budovy s č.p. 926 s ohledem na realizaci předmětné stavby, a to na náklady 

stavitele. V případě závěrů statického posudku, které by znamenaly zhoršení statiky budovy s 

č.p. 926, požaduje ZKD Sušice aby se stavebník zdržel  zřizování stavby na sousedním 

pozemku. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Vyjádření stavebníka (Město Sušice) k výše uvedeným námitkám: 

- Námitka č. 1: Bude provedeno částečné zasklení terasy (tak, jak je uvedeno v PD pro územní řízení), 

a to na základě oboustranně schváleného návrhu a výlučně na náklady stavebníka. Stavebník 

považuje za nerelevantní, předkládat ZKD Sušice cenovou nabídku na tuto úpravu, jelikož ZKD 

Sušice se na úhradě nebude podílet. 

- Námitka č. 2: Námitka č. 2 byla podmíněna nesplněním námitky č. 1, a proto ji nepovažujeme za 

relevantní. Vyhověním námitce č.1 ze strany stavebníka pozbyla námitka č. 2 platnost. 

- Námitka č. 3: Řešení odvodnění je zapracováno v PD pro územní řízení. Stavebník je provede na 

vlastní náklady. 

- Námitka č. 4: Stavebník nesouhlasí s názorem, že by předmětná stavba měla větší vliv na statiku 

terasy či zmíněného objektu, než současný stav. Za správnost řešení a soulad s platnou legislativou 

ručí zpracovatel předložené projektové dokumentace – autorizovaná osoba  v oboru dopravní stavby. 

I přesto stavebník na vlastní náklady zajistí vyjádření statika ke stavu budovy a vlivu stavby na terasu 

a zmiňovaný objekt a toto předloží v rámci stavebního řízení . 

Stavební úřad, výše uvedeným, považuje námitky za vypořádané. 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

 

 

 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
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vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Ing. Lenka Blažková 

  

 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

Dálkový přístup: 

Vyvěšeno dne:………………………                              Sejmuto Dne:……………………… 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

Město Sušice, doručení osobně 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

  

účastníci podle § 85 odst. 2  písm. a) stavebního zákona 

Sušické lesy a služby, s.r.o., IDDS: 8z65huw 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 144 

odst. 6 správního řádu) 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 83/2, 325/1, 331, 332, 349/1, 349/2, 350, 351, 1886, 1887/1, 1887/2, 1899, parc. č. 206/7, 330, 

2597 v katastrálním území Sušice nad Otavou 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Sušice I č.p. 58,  Sušice II č.p. 192, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 199, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 22, č.p. 862, č.p. 

860, č.p. 860 a č.p. 926 

 

dotčené orgány 

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, doručení osobně 

Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cest. ruchu, doručení osobně 

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, doručení osobně 
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní 

inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01  Klatovy 1 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury Praha, IDDS: hjyaavk 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 

  

na vědomí 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

United Networks SE, IDDS: jzus595 

FIXnet s.r.o., IDDS: 7326kn7 

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 

 

 


