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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 v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 

zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou 

dne 8.11.2017 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci ProjektEL s.r.o., IČO 280 44 711, Masarykova 436, Klatovy 

III, 339 01  Klatovy 1 

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

 

I. 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 Hájkova - kNN" 

 

na pozemku st. p. 1250 (zastavěná plocha a nádvoří), 1116 (zastavěná plocha a nádvoří), 1073 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 912/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2261/2  (ostatní plocha), 1555/2 (zahrada)  

1554 (zahrada), 1553/3 (zahrada), 2261/1 (ostatní plocha), 2328/22 (ostatní plocha), 1474/1 (trvalý travní 

porost), 1550/9 (zahrada), 1474/5 (zahrada), 1550/19 (zahrada) v katastrálním území Sušice nad Otavou. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Výstavba nových zemních kabelů nízkého napětí a souvisejícího technologického zařízení v ulici 

Hájkova náhradou za stávající vzdušné vedení NN v souvislosti se stavebními úpravami komunikace. 

- Stávající zemní kabel E-A2X2Y- JN 4x120 vedoucí od stávající SR722 R492  na p.p.č.2257/1 se cca 

3m od stávajícího Ib9/10 č.346  odkope, přeruší a ukončí v nové rozpojovací skříni SR522 R493 v 

plastovém pilíři osazeném na p.p.č. 2261/2. Z nové rozpojovací skříně SR522 R493 se vyvede kabel  

AYKY 4x35 ke stávajícímu beton. stožáru Ib 9/15  č. 346, vyvede se na stožár, kde se spojí se 

stávajícím vedením vzduch AYKY 4x16 vedoucím k p.p.č. -720  č.p. 124. 

- Z nové rozpojovací skříně SR522 R493 se vyvede kabel  AYKY3x240+120, který přejde překopem 

komunikaci p.p.č.2261/2, zasmyčkuje novou přípojkovou skříňku SS100 č. 388 osazenou v opěrné 

zdi p.p.č.1555/2 a dále povede  po p.p.č. 1554 podél komunikace, opět přejde překopem komunikaci 
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p.p.č. 2261/2, kde zasmyčkuje novou přípojkovou skříňku SS200 P258 osazenou ve stávající 

obvodové zdi objektu st.p.č. 1250, přejde opět komunikaci na  p.p.č. 1554,  kde zasmyčkuje novou 

přípojkovou skříňku SS200 X35 v plastovém pilíři umístěnou na p.p.č. 1554. Z nové SS200 X35 

bude dále kabel AYKY 3 x 24 + 120 pokračovat překopem komunikace p.p.č.2261/1, zasmyčkuje 

novou přípojkovou skříňku SS200  X36   v plastovém pilíři osazeném na p.p.č. 2261/1 u vjezdu na 

p.p.č. 1418/3. Z SS200 X36   povede nový zemní kabel přes komunikaci  a  po p.p.č. 2261/2 

zasmyčkuje novou přípojkovou skříňku SS100 65 osazenou na st.p.č.1116 vpravo od vstupní brány  

před oplocením, zasmyčkuje novou přípojkovou skříňku SS200 X37 v plastovém pilíři osazenou na 

p.p.č. 1553/3 cca 6m ( upřesní majitel - budoucí vjezd na parcelu) od hranice s parcelou st.p.č. 1116,               

zasmyčkuje  novou SS200 č. 192 osazenou v plotové zdi p.p.č. 1073  u stávajícího ER, zasmyčkuje  

novou SS200 č. 193 osazenou v plotové zdi st.p.č. 912/1 pod stávajícími ER na místě stávající HDS a 

 ukončí se v nové rozpojovací skříni SR402 R291 v plastovém pilíři osazené na p.p.č.1550/19 u 

stávajícího pilíře s elektroměrovým rozvaděčem pro p.p.č.1550/19. Z nové SR502 R291  se vyvede 

nový zemní kabel AYKY 4 x 35, který se přes kabel. spojku na p.p.č. 2261/2 spojí se stávajícím 

kabelem E-A2X2Y JN 4 x 35 vedoucím po p.p.č. 1550/10. Z SR502 R291 bude osazen u stávajícího 

pilíře s elektroměrovým rozvaděčem pro  p.p.č.1550/19. Zděný pilíř pro SR502 R291 bude osazen  u 

stávajícího pilíře s elektroměrovým rozvaděčem pro p.p.č. 1550/19 a bude ve stejném provedení (viz. 

příloha ke smlouvě o umístění energetického zařízení) jako stávající pilíř. Z nové SR502 R291 se 

vyvede nový zemní kabel AYKY 4 x 35, který se přes kabel. spojku na p.p.č. 2261/2 spojí se 

stávajícím kabelem E-A2X2Y JN 4 x 35 vedoucím po p.p.č.1550/10. Z SR502 R291 provede 

propojení kabelem CYKY 4 x 10 se stávajícím pilířem s elektroměrovým rozvaděčem p.p.č. 1550/19. 

Z nové rozpojovací skříně SR502 R291 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3 x 240 + 120, který 

povede po p.p.č.2261/2,  1550/9, zasmyčkuje stávající PS č. 369, která se přezbrojí na SS200 

6x160A, přejde na p.p.č. 2261/1, 2328/22, zasmyčkuje novou rozpojovací skříň v plastovém pilíři 

SR502 R532 osazenou na p.p.č. 2328/22 u stávajícího pilíře  p.p.č1474/5, přejde zpět na p.p.č. 

2261/1, 2261/2, 1474/1 a ukončí se ve stávajícím rozvaděči NN trafostanice  Sušice  Hájkova  

KT_0230. 

- Stávající kabelový svod AYKY 4 x 35 pro přípojkovou skříňku č. 308 na objektu st. p.č. 1876 se na 

stávajícím betonovém stožáru odpojí a nově zapojí do nové SR502 č. R532. Na připojení č.p.396 -  

st.p.č. 1876 je zpracovávána samostatná PD Sušice Hájkova 9b.j. - kNN . 

- Z nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R532  se vyvede nový kabel  CYKY 4 x 10, 

který se přes stávající PS 63 ( demontáž poj. spodků) zavede do stávajícího ER. 

- Stávající vzdušné vedení NN v rozsahu této PD se demontuje. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 1250 (zastavěná plocha a nádvoří), 1116 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 1073 (zastavěná plocha a nádvoří), 912/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2261/2  

(ostatní plocha), 1555/2 (zahrada),  1554 (zahrada), 1553/3 (zahrada), 2261/1 (ostatní plocha), 

2328/22 (ostatní plocha), 1474/1 (trvalý travní porost), 1550/9 (zahrada), 1474/5 (zahrada), 1550/19 

(zahrada) v katastrálním území Sušice nad Otavou. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Zemní kabelové vedení v délce 540 m. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, a proto nevyžaduje posouzení vlivu na životní 

prostředí EIA. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby, která obsahuje ověřený situační výkres „montáž“ č.v. C.2.1., C.2.2. v měřítku 1:500 na 

podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, 

s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb, 
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kterou vypracoval ProjektEL s.r.o., IČO 280 44 711, Masarykova 436, 339 01 Klatovy 3, Stanislav 

Henek, ČKAIT 0201523. 

2. Žadatel je povinen 15 dní před zahájením stavby uvědomit prokazatelně vlastníky dotčeného 

pozemku nebo stavby požadovaným záměrem (stavbou) o zahájení stavebních prací. 

3. 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. 

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

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a předpisy 

s tím souvisejícími. 

5. Před zahájením výkopových prací je žadatel povinen dodržovat podmínky podle § 22 a § 23 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 

14.8.2017  č.j.  690330/17. 

7. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.8.2017 zn: 0100789252. 

8. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 4.9.2017 zn: 5001567569. 

9. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Sušické lesy a služby s.r.o. ze dne 24.8.2017. 

10. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. ze dne 25.9.2017 č.j. 017070057054. 

11. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s.  ze dne 14.8.2017 zn: 

0200636840. 

12. Bylo vydáno rozhodnutí Městského úřadu Sušice odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 

19.9.2017 č.j. 3751/17/DOP/Pa. 

13. Veškeré práce spočívající v umístění energetického zařízení na pozemku p.č. 1555/2, 1554 vk.ú. 

Sušice nad Otavou budou prováděny vždy za přítomnosti pana Josefa Oudy, Hájkova 388/, 342 01 

Sušice – nutno předem domluvit termín. 

14. Ke kolaudaci bude stavebnímu úřadu doložen souhlas pana Josefa Oudy s provedením stavby včetně 

úprav povrchů. 

15. Po osazení nové přípojkové skříňky SS100 do plotové zdi bude opět zídka dozděna z přírodního 

kamene a vyspárována betonem s použitím žlutého písku, aby dozdění bylo stejné, jako je stávající 

kamenná zídka. 

16. Nový zemní kabel, který bude vyveden z přípojkové skříně SS100, povede po zvýšené ploše za 

kamennou zídkou a za osázenými dřevinami (bez jejich poškození) u živého plotu ke stávajícímu 

stožáru, bude opatrně sejmuta vrstva hrubého kamene a opatrně sejmuta ochranná fólie, po uložení 

kabele bude nasypaná zemina řádně zhutněna a opět položena fólie a vrstva hrubého kamene (v 

případě poškození fólie nebo osázených dřevin, bude nahrazeno novými (dřeviny stejného druhu). 

17. Stávající betonový stožár po uříznutí bude vyplněn betonem. 

18. Nový zemní kabel, který povede stávajícím prostupem od stávajícího stožáru do stávajícího 

elektroměrného rozvaděče bude uložen tak, jak je uvedeno v podmínce č. 4 (tj. bude opatrně sejmuta 

vrstva hrubého kamene a opatrně sejmuta ochranná fólie, po uložení kabele bude nasypaná zemina 

řádně zhutněna a opět položena fólie a vrstva hrubého kamene (v případě poškození fólie nebo 

osázených dřevin, budou nahrazeny novými). 

19. Napájecí kabel, který bude vyveden ze skříně SS100 a povede po pozemku p.č. 1554 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, nebude zasahovat do upraveného vjezdu, který je vydlážděný ze štípaného kamene. 

20. Při realizaci stavby nedojde k znečištění ani poškození stávajícího vydlážděného vjezdu (např. 

spadání hlíny do spár mezi štípaný kámen). 

21. Realizace stavby na pozemku p.č. 1555/2, 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou bude provedena v souladu s 

§ 156 stavebního zákona. 

22. Dojde-li při provádění stavby k poškození jakéhokoliv mého majetku, bude vše uvedeno nebo 

nahrazeno do původního stavu.  

23. V souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona užívání stavby podléhá vydání kolaudačního souhlasu. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci ProjektEL s.r.o., IČO 280 44 711, Masarykova 436, Klatovy III, 

339 01  Klatovy 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.11.2017 podal žadatel ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 

405 02  Děčín 2 v zastoupení na základě plné moci ProjektEL s.r.o., IČO 280 44 711, Masarykova 436, 

Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Sušice Hájkova - kNN" na 

pozemku st. p. 1250 (zastavěná plocha a nádvoří), 1116 (zastavěná plocha a nádvoří), 1073 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 912/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2261/2  (ostatní plocha), 1555/2 (zahrada)  

1554 (zahrada), 1553/3 (zahrada), 2261/1 (ostatní plocha), 2328/22 (ostatní plocha), 1474/1 (trvalý travní 

porost), 1550/9 (zahrada), 1474/5 (zahrada), 1550/19 (zahrada) v katastrálním území Sušice nad Otavou. 

Stavební úřad oznámil dne 28.11.2017 pod zn: 4737/17/VYS/Pr zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního jednání. Dotčené orgány mohly 

uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení 

územního řízení. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v § 86 a § 90 stavebního zákona, 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 se nachází v zastavěném území a je v souladu se závaznou částí územně plánovací 

dokumentace Města Sušice, která byla vydaná dne 17.9. 2014, účinnosti nabyla dne 8.10.2014. 

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou 

osobou v březnu 2017 v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. 

 

K žádosti byly předloženy tyto doklady: 

vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 14.8.2017 č.j. 690330/17 

stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 4.9.2017 zn: 5001567569 

stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.10.2017 

vyjádření společnosti SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY s.r.o. ze dne 24.8.2017 

vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. ze dne 25.9.2017 č.j. 017070057054 

sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 14.8.2017 zn: 0200636840 

sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dNE 14.8.2017 zn: 0100789252 

vyjádření společnosti FIXNET s.r.o. ze dne 16.8.2017 zn: 1708282 

vyjádření společnosti InfoTel, spol. s r.o. ze dne 14.8.2017 

vyjádření společnosti United Networks SE ze dne 18.8.2017 

stanovisko MO – SEM Praha ze dne 18.10.2017 č. 96969/2017-8201-OÚZ-PHA  

závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 14.9.2017 č.j. HSPM-4606-

2/2017 KT 

závazné stanovisko Městského úřadu Sušice odboru životního prostředí ze dne 31.8.2017 č.j. 

2866/17/ZPR/Kol 

vyjádření Městského úřadu Sušice odboru životního prostředí ze dne 12.9.2017 č.j. 2980/17/ZPR/Čes 

vyjádření Městského úřadu Sušice odboru životního prostředí ze dne 13.9.2017 zn: 2815/17/ZPR/Vas 

rozhodnutí Městského úřadu Sušice odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19.9.2017 č.j. 

3751/17/DOP/Pa 
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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. 

 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven dle § 85 odst. 1 stavebního zákona na žadatele a 

obec:  

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci ProjektEL s.r.o., IČO 280 44 711, Masarykova 436, Klatovy III, 

339 01  Klatovy 1 

Město Sušice 

 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

ČEZ Distribuce, a. s., Josef Ouda, Václav Soukup, Alena Pavlovičová, Karel Korec, Modrá 

pyramida stavební spořitelna, a.s., František Hájek, Jaroslava Těhlová, Jitka Hrabová, Hypoteční 

banka, a.s., Ing. Jiří Lejsek, Mgr. Jindra Lejsková, Jiří Strejc, Ing. František Šperl, Ladislav Plecitý, 

Pavlína Plecitá, Ing. Lubomír Janošík, Ing. Milada Janošíková, Vladimír Halášek, Libuše Zelená, 

Tomáš Zelený, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Telco Pro Services, 

a. s., ČEVAK a.s., Sušické lesy a služby, s.r.o., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace, Ivan Kratochvíl, Jan Pendl 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Smlouva o umístění energetického zařízení, která byla uzavřena mezi společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 a vlastníkem dotčených  pozemků 

p.č. 1555/2, 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou dne 31.8.2017 Josefem Oudou, nar. 4.8.1963, Hájkova 388, 

342 01 Sušice, byla doplněna o podmínky  pro umístění energetického zařízení na pozemku p.č. 1555/2, 

1554 v k.ú. Sušice nad Otavou a to v tomto znění: 

 

1) Veškeré práce spočívající v umístění energetického zařízení na pozemku p.č. 1555/2, 1554 vk.ú. 

Sušice nad Otavou budou prováděny vždy za přítomnosti pana Josefa Oudy, Hájkova 388/, 342 

01 Sušice – nutno předem domluvit termín. Této podmínce bude vyhověno bodem č. 13 tohoto 

rozhodnutí. 

2) Ke kolaudaci bude stavebnímu úřadu doložen souhlas pana Josefa Oudy s provedením stavby 

včetně úprav povrchů. Této podmínce bude vyhověno bodem č. 14 tohoto rozhodnutí. 

3) Po osazení nové přípojkové skříňky SS100 do plotové zdi bude opět zídka dozděna z přírodního 

kamene a vyspárována betonem s použitím žlutého písku, aby dozdění bylo stejné, jako je 

stávající kamenná zídka. Této podmínce bude vyhověno bodem č. 15 tohoto rozhodnutí. 

4) Nový zemní kabel, který bude vyveden z přípojkové skříně SS100, povede po zvýšené ploše za 

kamennou zídkou a za osázenými dřevinami (bez jejich poškození) u živého plotu ke stávajícímu 

stožáru, bude opatrně sejmuta vrstva hrubého kamene a opatrně sejmuta ochranná fólie, po 

uložení kabele bude nasypaná zemina řádně zhutněna a opět položena fólie a vrstva hrubého 

kamene (v případě poškození fólie nebo osázených dřevin, bude nahrazeno novými (dřeviny 

stejného druhu). Této podmínce bude vyhověno bodem č. 16 tohoto rozhodnutí. 

5) Stávající betonový stožár po uříznutí bude vyplněn betonem.  Této podmínce bude vyhověno 

bodem č. 17 tohoto rozhodnutí. 

6) Nový zemní kabel, který povede stávajícím prostupem od stávajícího stožáru do stávajícího 

elektroměrného rozvaděče bude uložen tak, jak je uvedeno v podmínce č. 4 (tj. bude opatrně 

sejmuta vrstva hrubého kamene a opatrně sejmuta ochranná fólie, po uložení kabele bude 

nasypaná zemina řádně zhutněna a opět položena fólie a vrstva hrubého kamene (v případě 
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poškození fólie nebo osázených dřevin, budou nahrazeny novými). Této podmínce bude 

vyhověno bodem č. 18 tohoto rozhodnutí. 

7) Napájecí kabel, který bude vyveden ze skříně SS100 a povede po pozemku p.č. 1554 v k.ú. 

Sušice nad Otavou, nebude zasahovat do upraveného vjezdu, který je vydlážděný ze štípaného 

kamene. Této podmínce bude vyhověno bodem č. 19 tohoto rozhodnutí. 

8) Při realizaci stavby nedojde k znečištění ani poškození stávajícího vydlážděného vjezdu (např. 

spadání hlíny do spár mezi štípaný kámen). Této podmínce bude vyhověno bodem č. 20 tohoto 

rozhodnutí. 

9) Realizace stavby na pozemku p.č. 1555/2, 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou bude provedena 

v souladu s § 156 stavebního zákona; Této podmínce bude vyhověno bodem č. 21 tohoto 

rozhodnutí. 

10) Dojde-li při provádění stavby k poškození jakéhokoliv mého majetku, bude vše uvedeno nebo 

nahrazeno do původního stavu. Této podmínce bude vyhověno bodem č. 22 tohoto 

rozhodnutí.  

  

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 

speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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. 

 

 

 

 

 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Ing. Lenka Blažková 

  

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 

výši 1000,- Kč byl zaplacen.  
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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 územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy v zastoupení na základě plné moci ProjektEL s.r.o., IDDS: 

xazu664 

Město Sušice, náměstí Svobody138, 342 01 Sušice 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou 

v souladu s § 144 odst. 6 a § 25 správního řádu)  

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Josef Ouda, Hájkova č.p. 388, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Václav Soukup, Hájkova č.p. 38, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Alena Pavlovičová, Hájkova č.p. 65, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Karel Korec, Hájkova č.p. 192, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8 

František Hájek, Hájkova č.p. 130, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Jaroslava Těhlová, Mladenovova č.p. 3232/5, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 

Jitka Hrabová, Sirkařská č.p. 973, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 

Ing. Jiří Lejsek, Hájkova č.p. 369, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Mgr. Jindra Lejsková, Hájkova č.p. 369, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Jiří Strejc, Hájkova č.p. 108, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Ing. František Šperl, Pod Skálou č.p. 322, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Ladislav Plecitý, Hájkova č.p. 368, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Pavlína Plecitá, Hájkova č.p. 368, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Ing. Lubomír Janošík, Nová Hůrka č.p. 251, Prášily, 342 01  Sušice 1 

Ing. Milada Janošíková, Žlíbek č.p. 1, 341 92  Kašperské Hory 

Vladimír Halášek, Hájkova č.p. 35, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Libuše Zelená, Hájkova č.p. 126, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Tomáš Zelený, Pod Nebozízkem č.p. 389, Sušice III, 342 01  Sušice 1 
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

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

Ivan Kratochvíl, Hájkova č.p. 365, Sušice III, 342 01  Sušice 1 

Jan Pendl, U Vodárny č.p. 1150, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

  

dotčené orgány 

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

14.9.2017 č.j. HSPM-4606-2/2017 KT) 

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

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  

 

 

 


