
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   S U Š I C E 
odbor výstavby a územního plánování 

Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 

zn: 

č.j.: 

5150/16/VYS/Bla 

5150/16/účastenství 

 V Sušici dne: 7.12.2016 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

FAX: 

E-MAIL: 

Ing. Blažková Lenka 

376 540 130 

376 540 112 

l.blazkova@mususice.cz 

  

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Sdělení informace o zahájení řízení podle § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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“), sděluje, že bylo zahájeno 

následující správní řízení pod  spis.zn. 5150/16/VYS/Bla ve věci žádosti o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: „STAVBA HALY PULP5 II, DOPLA  PAP a.s. SUŠICE“ 

na pozemku st. p. 289/1, 289/5, 3726, parc. č. 701/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou. 

Spolky mají podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, možnost písemně oznámit správnímu orgánu svoji účast ve výše uvedeném 

správním řízení do osmi dnů ode dne sdělení této informace, tj. od prvního dne zveřejnění na úřední 

desce.   

 

 

 

Ing. Lenka Blažková 

vedoucí odboru výstavby a ÚP 

  

 

  

Toto sdělení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 8 dnů. 

 

Úřední deska: 

 

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

 

 

 

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

 

 

Dálkový přístup: 

 

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

 

 

 

 

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

 

Rozdělovník: 
My ze Sušice, z.s., Nám. Svobody 168, 342 01 


