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                                                               VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O POKRAČOVÁNÍ 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 (dále jen „správní řád“), v souladu s § 190 odst. 1 

stavebního zákona a v souladu § § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „starý stavební zákon“), oznamuje pokračování řízení o odstranění stavby podle § 65 

odst. 2 správního řádu:  

„plotová zeď s brankou mezi č.p.4 a č.p.120 v Sušici I 

Sušice, Sušice I, Klostermannova č.p. 120“ 

na pozemku st. p. č. 131 v katastrálním území Sušice nad Otavou, jejímž vlastníkem je 

Jaroslav Zíbar, nar. 12.12.1950, Hory Matky Boží 117, Velhartice, 341 42  Kolinec, 

Zdeňka Zíbarová, nar. 7.6.1954, Hory Matky Boží 117, Velhartice, 341 42  Kolinec 

(dále jen "vlastník"), neboť dle vydaného rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor 

regionálního rozvoje ze dne 24.1.2011 pod č.j. RR/54/11 měl vlastník stavby, po rozhodnutí soudu 

(8C 9/2003-45) o právu existence věcného břemene chůze z pozemku st.p.č. 131 na pozemek st.p.č. 

103 v k.ú. Sušice nad Otavou brankou v nepovolené plotové zdi mezi č.p. 4 a č.p. 120 v Sušici, za 

účelem kontroly elektro zařízení s odběrným místem umístěným v č.p. 4 na st.p.č. 103 v k.ú. Sušice 

nad Otavou, možnost požádat stavební úřad o opravu předmětu žádosti o dodatečné povolení 

stavby plotové zdi s brankou mezi č.p. 4 a č.p. 120 s úpravou spočívající ve vypuštění branky. 

Vlastník stavby tohoto nevyužil a tak stavební úřad pokračuje v řízení o odstranění předmětné 

stavby.           

Popis: 

- plotová zeď s brankou mezi č.p.4 a č.p.120 v Sušici I; 

- jedná se o cihlovou zeď o výšce 250 cm a délce 250 cm navazující na stávající obvodovou zeď 

č.p.120 v Sušici I a ukončenou sloupkem o výšce 250 cm (rozměr: 60 x 60 cm), uprostřed zdi je 

klenutý otvor s brankou, celá zeď je přikryta taškami v barvě červené se sklonem na pozemek st.č. 

131 v k.ú. Sušice nad Otavou; 

- branka je tvořena dřevěnou výplní s rámem v barvě hnědé. 

 

  Stavební úřad oznamuje podle § 65 odst. 2 správního řádu pokračování řízení o odstranění stavby a žádá 

účastníky, aby své námitky uplatnili do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. 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.).  
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Poučení: 

Vlastník nebo stavebník má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné 

povolení stavby. 

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 jeho doplnění. 

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

 

 

 

 

Ladislava Oudová 

úředně oprávněná osoba /119/ 

  

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastník řízení o odstranění stavby (doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu) 

Henrietta Dessombes, Quadra Street 211-3277, Victoria, BC, V8X 4W9, Kanada – v zastoupení Franz 

Jaroslav Dessombes, 106-170 Nursery Hill Drive, V9B OP2, Victoria British Columbia – veřejná 

vyhláška 

 

 

 

 

 

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. 

 


