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ZPRÁVA  O  UPLATŇOVÁNÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  SUŠICE 
 
Městský úřad Sušice, jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“), příslušný 
podle § 6  odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., 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, 
předkládá podle § 55 stavebního zákona 

 

návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Sušice 
od nabytí účinnosti dne 8.10.2014 ke konzultaci. 

 

Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u 
pořizovatele připomínky k návrhu zprávy. Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a 
krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky vyplývající z právních 
předpisů a územně analytických podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u 
pořizovatele stanovisko. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. 

 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podmětům sousedních obcí nebo k připomínkám 
uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

Zpráva bude na základě projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem doplněna 
a bude předložena Zastupitelstvu města Sušice ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) ve spojení s § 55 
odst.1 stavebního zákona. 

 
 
 

Matějková Dana 
úředně oprávněná osoba (107) 

 
 
Příloha: 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sušice. 
 
Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Sušice a zveřejněn 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Úřední deska: 
  
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 



 Spis.zn. 3282/18/VYS/Mat str. 2 

 
 
Dálkový přístup: 
  
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 

Dotčené orgány: 
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa., IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku MV, IDDS: 6bnaawp 
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: n75aau3 
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 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody č.p. 138,  342 01  Sušice  
Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: i7ab4sa 
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, IDDS: i7ab4sa 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 
samai8a 
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: x2d4xnx 
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 
Obvodní báňský úřad  pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
Policie ČR, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 
 
Oprávněný investor: 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku - Plzeň, IDDS: e52cdsf 
 
Sousední obce: 
Obec Dobršín, IDDS: ifibxwg 
Obec Hrádek, IDDS: 668bxxm 
Obec Dlouhá Ves, IDDS: 5rab5bi 
Obec Čímice, IDDS: 9m9bxvq 
Obec Podmokly, IDDS: twwbxzn 
Obec Petrovice u Sušice, IDDS: i5mbxzs 
Obec Žihobce, IDDS: gnkbx3q 
Obec Nezdice na Šumavě, IDDS: accbxzw 
Město Hartmanice, IDDS: mknbxxv 
Město Kašperské Hory, IDDS: kwjbxu 
Město Rabí, IDDS: dhgbx2b  
 
Řešená obec: 
Město Sušice, Nám.Svobody č.p. 138, 342 01  Sušice 
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