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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 místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, 
v územním řízení posoudil ve společném řízení podle § 84 až 92 stavebního zákona žádost o vydání  
rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 18.4.2018 podal 

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"), a na základě tohoto posouzení: 

I.  Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a zákona a § 12 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   d ě l e n í   p o z e m k ů 

 st. p. č. 2827 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 699/3 (zahrada), parc. č. 699/6 (zahrada) v 
katastrálním území Sušice nad Otavou za účelem dělení na 6 pozemků pro výstavbu RD a komunikaci.  

Nové pozemky pro RD jsou dle G.P. č. 3498-1027/2018 stanoveny na p.p.č. 699/3, 699/9, 699/11, 
699/12, 699/10, 699/6 a pro komunikaci p.p.č. 699/14, 699/13 vše v katastrálním území Sušice nad 
Otavou. 

Stanoví podmínky pro dělení pozemků: 

• Dělení pozemků bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační 
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic pozemků a 
přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

II.  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, LOKALITA POD SVATOBOREM 
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ“ 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2827 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 571/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 699/3 (zahrada), parc. č. 699/4 (zahrada), parc. č. 699/6 (zahrada), parc. č. 700/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 700/2 (ostatní plocha), parc. č. 700/3 (ostatní plocha), parc. č. 2271 (ostatní plocha), parc. č. 
2285/1 (ostatní plocha), parc. č. 2285/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Sušice nad Otavou 

Po nabytí právní moci rozhodnutí o dělení pozemků  i na p.p.č. 699/3, 699/9, 699/11, 699/12, 699/10, 
699/6 a pro komunikaci p.p.č. 699/14, 699/13 vše v katastrálním území Sušice nad Otavou. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- napojení na dopravní infrastrukturu  z ulice Pod Svatoborem, obytná zóna, jednopruhová, 
obousměrná, funkční skupina D1, komunikace bude odbočovat vlevo do středu plochy, vjezdy a 
parkovací stání na obou stranách komunikace, přerušené zelenými plochami, na konci bude 
obratiště, šířka jednotlivých úseků komunikace bude 5 a 3,5 m  

- opěrné stěny k překonání výškového rozdílu mezi plochou komunikace a terénem, stěny budou 
monolitické železobetonové, zábradlí na stěnách pod komunikací o výšce 1,1 m 

- napojení na jednotnou městskou kanalizaci, kanalizační řád a jednotlivé přípojky ke stavebním 
pozemkům ukončených na hranici pozemku 

- napojení na stávající městský vodovod, následně budou přípojky ke stavebním pozemkům 
ukončené ve vodoměrné šachtě na jednotlivých pozemcích, nadzemní a podzemní hydrant, 
automatická tlaková stanice 

- veřejné osvětlení, datový kabel 

Umístění stavby na pozemku: 

- přesné umístění výše uvedených staveb je patrné z ověřeného situačního výkresu „SITUAČNÍ 
VÝKRES“ č.v. C.3. v měřítku 1:300. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- nový vodovodní řad PE 100 – d 90 x 8,2 mm – SDR 11, bude napojen na stávající litinový řad DN 
80 v ul. Pod Svatoborem, nové vodovodní přípojky pro nově vzniklé pozemky v počtu 6 a 4 
vodovodní přípojky pro stávající pozemky, materiál  PE100-SDR11 – DN 25 

- nová automatická tlaková stanice ( ATS) na vodovodním řadu - prvek osazený v typové podzemní 
železobet. šachtě o průměru 2000 mm a výšky 2000 mm 

- mezi místem napojení v ul. Pod Svatoborem a novou ATS je vodovodní řad z PE100-d 90x8,2 mm 
SDR 11 v délce 41,8 m, mezi ATS a novým hydrantem HP 80 je navržen řad z materiálu PE100-d 
90x8,2 mm SDR 11 v délce 180,6 m 

- je navržena nová kanalizace PP UR2 DN300  ( délka 112,35 m) a KAM DN 300  ( dl.  111,7 m), 
nová stoka je navržena mezi vstupními kanalizačními šachtami  SŠ0 až Š9 v celkové délce 224,05 
bm, revizní šachty RŠ1-RŠ4 

- nové kanalizační přípojky 8 ks  DN 150  v celkové délce 85 m a 2 přípojky DN 200 v délce 65 m 

- odvodnění komunikace, odvodňovací žlaby litina v počtu 5 ks, 5 uličních vpustí, přípojky dešťové 
kanalizace, vstupní šachty v počtu 5 ks, dešťové přípojky od vpusti a žlabu PVC-U DN 150 v délce 
60 m 

- VO – ze stávajícího rozvaděče RVO 19 v ul. Pod Svatoborem bude vyvedena nová větev kabelem 
CYKY 5-J16 mm2, rozvodné kabely mezi  svítidly budou CYKY 5-J 16 mm2, svítidla budou 
osazena na bezpaticové, dvoustupňové stožáry výšky 6 m v počtu 9 ks (po 70W) 

- zpevněné plochy (komunikace, chodníky, stání) cca 1757 m2 

- přeložka kabelu CETIN a.s. a přeložka kabelu UPC ČR 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- stavba nebude mít negativní vliv na ŽP, nenachází se v památkové zóně ani v záplavovém území 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací, která obsahuje ověřený situační výkres 
„KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES“ č.v. C.3. v měřítku 1:300 na podkladu katastrální mapy se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval ing. Pavel 
Vinický, CKAIT 0202106. 

2. 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. 

3. 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. 
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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. Budou splněny podmínky ČEVAK , a.s. ze dne 19.3.2018, č.j. 018070066737. 

6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ v Sušici, OD a SH ze dne 28.4.2017, e.č. SUS-
10018/2017. 

7. Budou splněny podmínky závazného stanoviska ze dne 23.4.2018, č.j. 563/18/ZPR/Kra 

- nesouhlas s pokácením 3 ks dřevin jasan ztepilý na p.p.č. 2285/4, lípa srdčitá na p.p.č. 571/1 a dub 
zimní na p.p.č. 572/1. 

- souhlas s pokácením 31 ks dřevin a zapojeného porostu dřevin o celkové ploše 45m2 na p.p.č. 2285/1 
v k.ú. Sušice nad Otavou. 

- kácení dřevin a zapojeného porostu je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

- kácení bude provedeno na nízký pařez a to nejdříve po nabytí právní účinnosti rozhodnutí o 
stavebním povolení předmětného záměru vydaného podle zvláštních předpisů a v období vegetačního 
klidu tj. v termínu od 1.listopadu do 31.března daného roku. 

- termín kácení dřevin bude správnímu orgánu písemně oznámen s předstihem nejméně 15 dní. 

8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ v Sušici ze dne 23.4.2018, č.j. 562/18/ZPR/Kra 

- na části odnímané plochy (celkem 206 m2) z pozemku p.č. 699/4 v k.ú. Sušice nad otavou bude 
provedena oddělená skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkovém objemu cca 
42 m3 

- na části odnímané plochy ( celkem 2570 m2) z pozemku p.č. 699/3 v k.ú. Sušice nad Otavou bude 
provedena oddělená skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (orniční vrstva) do hloubky 20 cm o 
celkovém objemu cca 514 m3 

- skrývka orniční vrstvy bude deponována v místě stavby na pozemcích p.č. 699/3 a 699/4 v k.ú. Sušice 
nad Otavou na šesti mezideponiích o celkové ploše 300 m2 (na této ploše se neprovádí skrývka 
kulturní vrstvy) dle předloženého situačního výkresu v M 1:500 a bude vhodnými technickými a 
technologickými způsoby po dobu jejího uskladnění zabezpečena a ošetřována. 

- svrchní kulturní vrstva půdy získaná skrývkou uz obou pozemků bude využita v rámci postavební 
úpravy terénu následovně: 

o na nezastavěné části pozemku p.č. 699/4 v k.ú. Sušice nad Otavou bude rozprostřeno v místech 
dotčených dočasným odnětím celkem 20 m3 ornice v maximální mocnosti 20 cm 

o na nezastavěné části p.p.č. 699/3 v k.ú. Sušice nad Otavou bude rozprostřeno v místech dotčených 
dočasným odnětím celkem 321 m3 ornice v maximální mocnosti 20cm 

o přebytek ornice o objemu 215 m3 bude využit na zúrodnění nezastavěných částí p.p.č. 2285/1 a 
2285/4 v k.ú.  Sušice nad Otavou v maximální vrstvě 20 cm, popř. použít pro zúrodnění ZPF na 
p.p.č. 699/3 a 699/4 v k.ú. Sušice nad Otavou mimo plochy dotčené záměrem a to v maximální 
mocnosti 5 cm 

o rozprostřená orniční vrstva bude v případě sklonů 1:1,5 a strmějších nebo při délce upravovaného 
svahu větším než 5 m překryta přírodní geotextílií, která nebrání prorůstání vegetace. Ta bude 
kotvena k terénu ocelovými kotvami dlouhými nejméně 0,20 m ve sponu 0,50-1,00 m a bude 
oseta směsí travního osiva nebo hydroosevem 

- hranice trvalého a dočasného odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být 
zřetelně vyznačena a nesmí být překračována 

- schvaluje předložený plán rekultivace pro dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF- odnímaná půda 
bude po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF – zahrada. Po celou dobu provádění rekultivace  bude 
veden protokol, v němž bude zaznamenáno, jak rekultivační práce probíhají, jaké postupy byly při 
tomto použity a další podrobnosti rozhodné pro posouzení jakosti, rozsahu a úplnosti prováděné 
rekultivace. Po ukončení poslední etapy rekultivace (osetí ploch travním osivem) bude tato skutečnost 
oznámena orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který souhlas vydal, aby mohlo být 
provedeno převzetí rekultivovaného pozemku a mohla být ukončena povinnost platit odvody za 
odnětí zemědělské půdy. 
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9. Zástavba je podmíněna zelenou alejí, která je definována jako souvislá řada nejméně deseti stromů 

s pravidelnými rozestupy. Bude provedena výsadba  dle požadavku MÚ v Sušici, odbor životního 
prostředí ze dne 20.4.2017, zn. 1308/17/ZPR/Vas. 

10. Budou splněny požadavky České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 28.2.2018, č.j. 
550427/18. 

11. Budou splněny požadavky UPC ze dne 20.4.2017, zn. A1223/2017. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Odůvodnění: 

Dne 18.4.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku č.j. 1694/18 a umístění stavby 
pod č.j. 1692/18. Stavební úřad oznámil opatření ze dne 16.5.2018 zahájení společného územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad upustil od ústního jednání, jelikož mu 
jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru dle § 87 
odst. 1 stavebního zákona a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vzhledem k § 25 odst. 1 správního 
řádu doručoval stavební úřad opatřením ze dne 7.6.2018 oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení 
neznámého pobytu veřejnou vyhláškou. 

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. 

Záměr žadatele je v souladu s § 90 stavebního zákona. Umístění stavby je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací města Sušice ze dne 17.9.2014. nachází se v ploše BI plochy bydlení 
individuálního v rodinných domech. Toto území bylo prověřeno územní studií. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 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  s datem  březen 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. 

Stanoviska, vyjádření  sdělili: 

- CETIN ze dne 28.2.2018, č.j. 550427/18 a ze dne 24.5.2017,  

- ČEZ Distribuce a.s ze dne 28.4.2017, zn. 1092493680 

- ČEVAK, a.s. ze dne 19.3.2018, č.j. 018070066737 

- HZS PK, ÚO Klatovy ze dne 24.4.2017, č.j. HSPM-3288-4/2016 KT 

- KHS PK,ÚP Klatovy ze dne 24.4.2017, č.j. KHSPL/9360/21/2017 

- LESY ČR, s.p. ze dne 11.11.2016 

- Město Sušice ze dne 28.4.2017, e.č. SUS 11819/2017 

- Město Sušice – OM a RM ze dne 3.1.2017 

- rozhodnutí  MÚ v Sušici, OD a SH ze dne 2.3.2018, č.j. 919/18/DOP/Pa a ze dne 2.3.2018, č.j. 
917/18/DOP/Pa a ze dne 2.3.2018, č.j. 915/18/DOP/Pa 

- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 26.5.2017 -  smlouva o připojení  

- MÚ v Sušici ŽP ze dne 20.4.2017, zn. 1308/17/ZPR/Vas, ze dne 23.42018, č.j. 563/18/ZPR/Kra a 
ze dne 23.4.2018, č.j. 562/18/ZPR/Kra 

- Policie ČR, DI Klatovy  ze dne 19.5.2017, č.j. KRPP-76744-1/ČJ-2017-030406 

- UPC ČR ze dne 20.4.2017, č. A1223/2017 

- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 28.2.2018, zn. 0100883432 

- Telco Pro Services, a.s ze dne 28.2. 2018 zn. 0200718127 

- FIXNET s r.o. ze dne 27.3.2018, zn. 1803271 
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- MÚ v Sušici. OV a ÚP ze dne 11.5.2018, č.j. 991/18/ZS 

- GridServices, s.r.o. ze dne 28.2.2018, zn. 5001678190 

- UnitedNetworks SE ze dne 20.3.2018 

- MO-SEM Praha ze dne 17.2.2016 

- G.P. ze dne 9.4.2018, č. plánu 3498-1027/2018 

- smlouva o právu provést stavbu s městem Sušice,  s Lesy ČR, s Janouškem Jiří a  Libuší, 
s Löffelmannem Miroslavem a Janou 

- plná moc k zastupování 

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. 

účastníci řízení o dělení pozemků: 

František Pressl, Město Sušice 

- účastníkem  řízení je žadatel a obec dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

účastníci územního řízení o umístění stavby: 

František Pressl, Město Sušice 

- účastníkem  řízení je žadatel a obec dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

Jiří Janoušek, Libuše Janoušková, Lesy České republiky, s.p., Miroslav Lőffelmann, Jana Lőffelmannová, 
United Networks SE, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEVAK a.s., 
Město Sušice, Ing. Josef Pangrác, Eva Smetanová, Vladimír Žežula, Jaroslava Žežulová, Jan Patlejch, 
David Bílý, Marie Havlíková, Růžena Jarošíková, Jiří Kupec, Václav Hrabý, Marie Hrabová, Jana 
Špírková, UPC Česká republika, s.r.o. 

- účastníci řízení byli stanoveni  dle § 85 odst. 2 stavebního zákona 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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 
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 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. 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci rozhodnutí o dělení pozemků: 
František Pressl, IDDS: 6gygs2x v zastoupení Pavel Vinický, Volšovy č.p. 11, 342 01   
Město Sušice, osobně 
 
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
František Pressl, IDDS: 6gygs2x v zastoupení Pavel Vinický, Volšovy č.p. 11, 342 01   
Město Sušice, osobně 
 
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Jiří Janoušek, Klostermannova č.p. 121, Sušice I, 342 01   
Libuše Janoušková, Klostermannova č.p. 121, Sušice I, 342 01   
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Miroslav Lőffelmann, Okrouhlá č.p. 1272, Sušice II, 342 01   
Jana Lőffelmannová, Okrouhlá č.p. 1272, Sušice II, 342 01   
United Networks SE, IDDS: jzus595 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
Město Sušice, IDDS: i7ab4sa 
Ing. Josef Pangrác, Václavské náměstí č.p. 828/23, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Eva Smetanová, Pod Svatoborem č.p. 208, Sušice II, 342 01   
Vladimír Žežula, Hájecká č.p. 306, 336 01  Blovice 
Jaroslava Žežulová, Hájecká č.p. 306, 336 01  Blovice 
Jan Patlejch, IDDS: rgna4s8 
David Bílý, Malý Bor č.p. 133, 341 01  Horažďovice 
Marie Havlíková, Kavkova č.p. 12, Praha 6 ( doručuje se veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního 
řádu) 
Růžena Jarošíková, Sušice II č.p. 95, Sušice ( doručuje se veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního 
řádu) 
Jiří Kupec, Tylova č.p. 39, Sušice II, 342 01   
Václav Hrabý, Tichá č.p. 880, Sušice II, 342 01   
Marie Hrabová, Tichá č.p. 880, Sušice II, 342 01   
Jana Špírková, Na Tržišti č.p. 868, Sušice II, 342 01   
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
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dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 
samai8a 
Městský úřad Sušice, úřad územního plánování, osobně 
Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, osobně 
Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, osobně 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, osobně 
Městský úřad Sušice - odbor majetku a rozvoje města, osobně 
Policie ČR, Dopravní inspektorát, Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01  Klatovy 1- DS 
Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, 
IDDS: hjyaavk 
 
Obdrží: 
MÚ v Sušici se žádostí o vyvěšení na ÚD 
Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6,  160 00 se žádostí o vyvěšení na ÚD a zaslání zpět 
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