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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ  

 

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") podal dne 17.8.2016 žádost 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 

 

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

Otavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- 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. 

 

 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“), oznamuje podle § 87 odst. 1 

stavebního zákona zahájení územního řízení. Protože jde o řízení s velkým počtem účastníků jsou 

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona obesláni veřejnou vyhláškou. Současně nařizuje 

k projednání žádosti ústní jednání  na den 

27.10.2016 v 9.00 hodin 

se schůzkou pozvaných na MÚ Sušice v malé zasedací místnosti. 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.). 

 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 
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Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 

ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují 

rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 

námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 

námitek. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 

kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

  

 

 

 

Ing. Šantrůček Radek 

úředně oprávněná osoba (126) 

  

 

 

  

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. 
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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 

RWE Distribuční služby, 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 

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

samai8a 

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

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

programů nemovité infrastruktury Praha, IDDS: hjyaavk 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní 

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

 

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 

 

 


