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Dle rozdělovníku 
 
Věc:  návrh  územního plánu Žichovice. 

               MÚ Sušice, OVaÚP, jakožto pořizovatel územního plánu dle ustanovení § 6, 
odst. 1), písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon), a na základě ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám oznamuje 
jednání o návrhu územního plánu Žichovice, které se koná  
 

ve čtvrtek 7.5. 2020 v 10.00 hodin na OÚ Žichovice 
 

a 
v y z ý v á 

 
dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve 
stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Do 30 dnů ode dne doručení 
může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným 
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. V uvedené lhůtě je možné nahlížet do návrhu 
územního plánu Žichovice u Městského úřadu Sušice, odbor výstavby  a ÚP v úřední 
dny (pondělí, středa od 8,00 - 17,00 hodin a v pátek od 8,00-14,00 hodin), a dále pak na 
webových stránkách MÚ Sušice.  

 
Úředně oprávněná osoba 

Jiří Lunda 
 

 

 
 
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. 



 Spis.zn. 5105/19/VYS/Lu str. 2 

 
 
 
Obdrží: 
obce 
Obec Žichovice, IDDS: 7vbbx2v 
Obec Čímice, IDDS: 9m9bxvq 
Obec Nezamyslice, IDDS: zi3bxy6 
Město Rabí, IDDS: dhgbx2b 
Obec Domoraz, IDDS: s8tbxwc 
Obec Hejná, IDDS: ryzbhtb 
 
dotčené orgány 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, 
oddělení ochrany územních zájmů ČECHY, IDDS: hjyaavk 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: i7ab4sa 
Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: i7ab4sa 
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, IDDS: i7ab4sa 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, 
IDDS: samai8a 
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: 
zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor majetku a hospodářského rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
 
oprávněný investor: 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
České dráhy, IDDS: e52cdsf 
 
projektant 
Ing. Arch. Petr Leitl, Pod Vrchem č.p. 300/16, Lobzy, 312 00  Plzeň 12 
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