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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

František Pressl, nar. 8.11.1959, U družstva Práce 795/44, 140 00  Praha 4-Podolí na základě plné 

moci  Pavel Vinický, nar. 21.6.1984, Volšovy 11, 342 01  

(dále jen "žadatel") podal dne 18.4.2018 žádost o vydání společného územního rozhodnutí o dělení 

pozemků a rozhodnutí o umístění stavby: 

„SUŠICE, LOKALITA POD SVATOBOREM 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ“ 

na pozemku st. p. 2827, parc. č. 571/1, 699/3, 699/4, 699/6, 700/1, 700/2, 700/3, 2271, 2285/1, 2285/4 v 

katastrálním území Sušice nad Otavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno  společné územní řízení. 

Stavba obsahuje: 

- dělení pozemků p.p.č. 699/3, 2827, 699/6 na 6 pozemků pro výstavbu RD a komunikaci 

- komunikaci pro novou navrhovanou obytnou zónu, odvodnění komunikace 

- nový vodovodní řad, nová automatická tlaková stanice, přípojky pro nově vzniklé pozemky (1-6) a 4 

pro stávající pozemky 

- kanalizační řad, kanalizační přípojky pro pozemky ( 1-6)  a 3 pro stávající pozemky 

- slaboproudá elektroinstalace 

- veřejné osvětlení 

- přeložka kabelu CETIN 

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 místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, 

oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení, ve kterém upouští 

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

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám 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.). 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

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. 

 



 Spis.zn. 1692/18/VYS/Bla str. 2 

 
 

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

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Obdrží: 

účastníci územního řízení o umístění stavby: doručuje se dle § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou 

vyhláškou ( i v místě posledního známého pobytu):  

Marie Havlíková, Kavkova č.p. 12, Praha 6 

Růžena Jarošíková, Sušice II č.p. 95, Sušice 

 

 

Obdrží: 

MÚ v Sušici, osobně 

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, 160 00 se žádostí o vyvěšení na ÚD 

 

 


