
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.: 

4029/16/VYS/Pr 

4029/16 - ZŘ 

 V Sušici dne: 10.10.2016 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

FAX: 

E-MAIL: 

Prášková Martina 

376 540 133 

376 540 112 

mpraskova@mususice.cz 

  

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Luboš Rendl, nar. 1.12.1967, Vlkonice 39, Budětice, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "stavebník") dne 19.9.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

„Kompostárna" 

na pozemku parc. č. 568/8, 568/9 v katastrálním území Vlkonice. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

stavební řízení. 

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 oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení 

stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a 

ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy do 

 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad MÚ Sušice, úřední dny pondělí a 

středa  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 a pátek  8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00 hod.). 

 

Stavba obsahuje: 

Stavbu kompostárny o celkové ploše 926,5 m
2
, která bude tvořena panelovou plochou ze silničních 

panelů; kapacita kompostárny bude 500t/rok. Stavba bude sloužit ke kompostování bioodpadů. 

Dešťové vody budou svedeny do stávající železobetonové jímky o objemu 107 m
3
. 

Ve východní části čela plochy bude opěrná zeď z bednících dílců vyplněna betonem. 

 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

Martina Prášková 

Úředně oprávněná osoba /109/ 

  

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

Úřední deska 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

Dálkový přístup 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona (dodejky) 

Luboš Rendl, Vlkonice č.p. 39, Budětice, 341 01  Horažďovice 

Antonín Šrámek, Vlkonice č.p. 43, Budětice, 341 01  Horažďovice 

Václav Balatý, Vlkonice č.p. 2, Budětice, 341 01  Horažďovice 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 

 

účastníci podle § 25 odst. 1 správního řádu (veřejná vyhláška) 
Hospodářské družstvo v Plzni, filiálka v Žichovicích 

Zemský inspektorát pro zemské dávky v Praze 

 

účastníci podle § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu (veřejná vyhláška) 
Josef Forejt, Vlkonice č.p. 29, Budětice, 341 01  Horažďovice 

Marie Forejtová, Vlkonice č.p. 29, Budětice, 341 01  Horažďovice 
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dotčené orgány 

Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p (stanovisko ze dne 8.10.2015 č.j. ŽP/9618/15) 

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

samai8a (stanovisko ze dne 6.10.2015 č.j. KHSPL/21132/21/2015) 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k (stanovisko ze dne 

1.8.2016 č.j. HSPM-4325-6/2015 KT) 

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

 

na vědomí 

Obec Budětice, IDDS: p3pbxvx 

 

 

 


