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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ  POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice, jako speciální stavební úřad příslušný 

podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů a § 15  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"), ve stavebním řízení 

přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16. 7. 2018 

podal 

Město Sušice, se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 1, IČ: 002 56 129, a Správa a údržba 

silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ: 720 53 119, 

adresa pro doručování:  EKOEKO  s.r.o., se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01  České Budějovice, IČ: 

251 84 750, (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: 
 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona  

s t a v e b n í    p o v o l e n í 

na stavbu: 

„Sušice – stavební úpravy v ulici Hájkova“  
 

na pozemcích p.č., st. 1611, pč. 1418/1, 1418/5, 1418/6, 1418/7, 1474/5, 1549, 1550/8, 1554, 2261/1, 

2261/2, 2328/22, 2580, 2688 v k.ú. Sušice nad Otavou, v rozsahu stavebních objektů povolovaných 

odborem dopravy a silničního hospodářství: 
 

SO-01 KOMUNIKACE 

 

Projekt řeší: 
Úpravu stávající komunikace a chodníků v ulici Hájkova. Součástí je propustek a odvodnění komunikace. Jedná se 

o silnici III. třídy, jejíž šířkové uspořádání vychází ze základní návrhové kategorie S 6,5/50. Vozovka je v celém 

úseku navržena v šířce 5,5 m, s šířkou jízdních pruhů 2,75 m bez vodících proužků.  Po levé straně vozovky (ve 

směru staničení) je navržen nový chodník a silniční obruba. Podél této obruby jsou navrženy nové uliční vpusti pro 

odvodnění vozovky a chodníku. Tyto uliční vpusti jsou zaústěny pérem pod vozovkou DN 150 do otevřeného příkopu 

po pravé straně vozovky. Pravá strana vozovky je odvodněna otevřeným příkopem. Mimo úseku s parkovacími 

stáními u čerpací stanice – zde je navržen úsek v délce cca 63 m, který je odvodněn uličními vpustěmi do dešťového 

sběrače DN 300. 

Konstrukce vozovky D1-N-1, TDZ V: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy     ACO 11       40 mm          ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí    PS,E              0,25 kg/m
2
  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy         ACP 16+     60 mm           ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí     PI,E             0,50 kg/m
2    

ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo        MZK           150 mm           ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť A                                         ŠDa            200 mm           ČSN 73 6126-1 

Celkem                                                                  450 mm 

 

Minimální modul přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 45 MPa 

Konstrukce chodníku – betonová dlažba D2-D-1, TDZ CH: 

Betonová dlažba – šedá         DL 60               60 mm       ČSN 73 6131 
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Lože pod dlažbu                      L 30                  30 mm       ČSN 73 6131 

Štěrkodrť                                 ŠDa                150 mm       ČSN 73 6126-1 

Celkem                                                           240 mm 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:  

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované Projekční 

kanceláří EKOEKO s.r.o., se sídlem: Senovážné nám. 1, 370  01  České Budějovice, IČ: 251 84 750, 

autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby a městské inženýrství,  ČKAIT - 0009592, v měsíci 

12/2017, číslo zakázky 1565-61, stupeň DSP, která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního 

zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného 

dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny 

úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. 

3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací 

jako předmětu své činnosti. 

4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění 

komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno. 

5. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů, bude maximálně 

ušetřeno životní prostředí.  

6. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu ke všem objektům a 

pozemkům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení přístupu stavebník 

včas projedná s vlastníky, resp. uživateli, těchto objektů.  Příjezd pro sanitní a požární vozy musí být 

zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro 

případ havárie. 

7. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných technických norem, požadavky 

týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi. 

8. Před zahájením prací je nutno opětně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na 

výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor 

(§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.). 

9. Stavebník při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí splnění podmínek, 

stanovených v jednotlivých vyjádřeních správců těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého 

provozu. 

10. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči záměr provádění stavební činnosti. 

11. V průběhu prací budou dodržena ustanovení § 176 stavebního zákona a ust. § 22 a § 23 zákona č. 

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

12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 

povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn 

před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do 

úplného dokončení stavby.  

13. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 

podnikatele. 

14. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude doložen souhlas s konečným provedením stavby na 

pozemku p.č. 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

15. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviscích: 

a)    Stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 420/18/Vas, ze dne  

5. března 2018; 

b) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 558/18/Čes, ze dne 

28. února 2018; 

c)     Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 469/18/Kol, ze dne 

19. února 2018; 

d) Závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí zn.: 2562/17/ZPR/Kal, 

ze dne 4. 8. 2017; 

e)    Závazné  stanovisko  Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni    č.j.:  

       KHSPL/4087/21/2018 ze dne 21. 2. 2018; 
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f)   Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy,   

       Aretinova 129, 339 01  Klatovy č.j.: HSPM-3841-8/2017 KT ze dne 5. 3. 2018; 

g) Vyjádření POVED s.r.o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy, Nerudova 25, 301 00  Plzeň zn.:  

 PO-20180339-ŠMO ze dne 2. 5. 2018. 

       h)   Vyjádření ČSAD autobusy Plzeň, V malé Doubravce 27, 312 78  Plzeň ze dne 29. června 2018; 

       i)   Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3, zn.:  

             POS-PD-804-17 ze dne 4. 9. 2017, Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a  

              všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti, č.j.: 664177/17 ze dne  

             13. 7. 2017;   

       j)   Vyjádření GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno zn.: 5001707735 ze   

             dne 10. 5. 2017 a zn.: 5001430878 ze  dne 2.1.2017; 

       k)  Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, zn.: 1094570683 ze dne  

              21. 9.2017 a zn.: 0100825654 ze dne 26.10.2017;     

       l)    Vyjádření ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice, č.j.: 018020001922 ze dne   

              28. 5. 2018 a č.j.: 017070034785 ze dne 4.1.2017; 

      m)  Vyjádření Sušické lesy a služby s.r.o. ze dne 27. 1. 2017: 

              Před započetím výkopových prací nutno vytrasovat naším pracovníkem střediska VO. 

n)  Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních     

 prohlídek stavby:  

– Upravená pláň komunikace 

– Po provedení finální vrstvy komunikace (před kolaudací stavby) 

o) V průběhu stavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební         

činnosti, a to v zařízení k tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy.   

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., a doklady o 

zneškodnění budou předloženy při kolaudaci. 

p) Během stavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního 

odborného dozoru. 

r) O průběhu stavby bude veden stavební deník. 

s) Stavba bude dokončena do 31. 12. 2020. 

16. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání   

    kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:   

 popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, stavebního povolení, příp. změny stavebního povolení 

 doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití 

 doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy 

 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 

stavebního zákona) 

 doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením  

 geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem 

evidence v katastru nemovitostí 

 dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti 

stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) 

 dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby 

 souhlas s konečným provedením stavby na pozemku p.č. 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Město Sušice, se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 1, IČ: 002 56 129, a Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ: 720 53 119, adresa pro 

doručování:  EKOEKO s.r.o., se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01  České Budějovice, IČ: 251 84 750 

Ladislav Plecitý, Hájkova 368, 342 01  Sušice III 

Pavlína Plecitá, Hájkova 368, 342 01  Sušice III 

Václav Soukup, Hájkova 38, 342 01  Sušice III 

Josef Ouda, Hájkova 388, 342 01  Sušice III 

Jiří Strejc, Hájkova 108, 342 01  Sušice III 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy   

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf  
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

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

 

Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na: 

– Územní rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru výstavby a územního plánování č.j.: 

4607/17/VYS/Sa ze dne 30.1.2018; 

– Rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: 2901/18/DOP/Pa 

ze dne 18. července 2018; 

– Rozhodnutí MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí č.j.: 3107/17/ZPR/Kra ze dne 11. května 2018. 

 

Odůvodnění: 

     Dne 16. 7. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

     Stavební úřad oznámil opatřením č.j.: 3347/18/DOP/Pa ze dne 8. srpna 2018 zahájení stavebního 

řízení známým účastníkům řízení a to formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem 

účastníků řízení. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do 

kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby. Veřejná 

vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice. K projednání žádosti 

současně nařídil na den 6. září 2018 ústní jednání a místní šetření, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

V rámci ústního jednání bylo projednáno splnění požadavku účastníka řízení p. Josefa Oudy, vlastníka ½ 

podílu pozemku p.č. 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou, (podmínka č. 18 Územního rozhodnutí o umístění 

stavby zn.: 4607/17/VYS/Sa ze dne 30. 1. 2018), který je předmětným záměrem dotčen. Požadavek p. 

Josef Oudy – doložení souhlasu s provedením stavby na pozemku p.č. 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou ke 

kolaudačnímu souhlasu je uveden v podmínce č. 14 výroku tohoto rozhodnutí. 

     V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků 

pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedících a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 

odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb  přímo sousedících s pozemky p.č. st. 

1250, st. 1611, pč. 1416/3, 1418/1, 1418/5, 1418/6, 1418/7, 1474/5, 1549, 1550/8, 1554, 2261/1, 2261/2, 

2327/2, 2328/22, 2580, 2688 v k.ú. Sušice nad Otavou, na kterých má být realizována stavba a dále 

vlastníky dotčené technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům 

a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.  

      Dne 18. září 2018 oznámil žadatel změnu stavebníka. Speciální stavební úřad  opatřením ze dne 18. 

září 2018, č.j.: 4408/18/DOP/Pa  oznámil změnu stavebníka všem známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. 

     Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, na němž se má požadovaný záměr uskutečnit, podle ust. § 

184a, odst. 1 stavebního zákona není-li jím žadatel, byl doložen podle ust. § 184a odst. 2 vyznačením na 

situačním výkresu projektové dokumentace.  

      V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci 

z hlediska ustanovení § 111 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby byla 

zpracována osobou s příslušnou autorizací, že splňuje technické požadavky na stavby, je v souladu 

s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani 

nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Na stavbu bylo vydáno 

územní rozhodnutí o umístění stavby č .j.:  4607/17/VYS/Sa dne 30. 1. 2018, které nabylo právní moci 

dne 6. 3. 2018. 

Stanoviska sdělili: 

 Policie ČR, DI Klatovy č.j. KRPP-26921-1/ČJ-2018-030406, ze dne 12. března 2018;  

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Stanovisko zn.: 420/18/ZPR/Vas,  ze dne 5. 3. 2018; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 469/18/ZPR/Kol,  ze dne 19. února 

2018; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko zn.: 558/18/ZPR/Ces,  ze dne 28. února 

2018; 

 MěÚ Sušice, Odbor životního prostředí, Rozhodnutí zn.: 3107/17/ZPR/Kra,  ze dne 11. května 2018; 



Č.j.:  3346/18/DOP/Pa str. 5 

 
 Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí Závazné stanovisko zn.: 2562/17/ZPR/Kal, ze dne 4. 

8. 2017; 

 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava zn.: 8931/2018-143, ze dne 26. 2. 2018; 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a 

všeobecné podmínky ochran y sítě elektronických komunikací č.j.: 664177/17, ze dne 13. 7. 2017, 

Vyjádření zn.: POS-PD-804-17 ze dne 4. 9. 2017; 

 ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, Vyjádření č.j.: 018020001922, ze dne 28. 

května 2018 a č.j.: 017070034785 ze dne  4. 1. 2017; 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV - Podmokly, Souhlas s místěním stavby a 

s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení  zn.: 1094570683, ze dne 21. 9. 2017 

a zn.: 0100825654, ze dne 26. 10. 2017; 

 ČEZ Energo, s.r.o. Karolínská 661/4, 186 00  Praha 8 – Karlín, ze dne  9. 5. 2017; 

 Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00  Praha 4 zn.: 0200615828, ze dne 23. 6. 2017; 

 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy,  Aretinova 129, 339 01  Klatovy, 

č.j.: HSPM-3841-8/2017 KT, ze dne 5. 3. 2018; 

 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni zn. KHSPL/4087/21/2018, ze dne  

21. 2. 2018; 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno, zn.: Stanovisko zn.: 5001707735, ze dne 10. 5. 

2018 a zn.: 5001430878 ze dne 2. 1. 2017; 

 FIXnet s.r.o., Pravdova 1274, 342 01  Sušice, Vyjádření zn.: 1712132, ze dne 13. 12. 2017; 

 United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 323 00  Plzeň, Vyjádření ze ne 8. 12. 2017; 

 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00  Praha 6 – Břevnov, Vyjádření k existenci 

pozemních a nadzemních sítí zn.: UPTS/OS/183716/2017, ze dne 11. 12. 2017; 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor informačních a 

komunikačních technologií č.j. KRPP-631-3/ČJ-2017-0300IT, ze dne 4. ledna 2017; 

 UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena společností InfoTel, spol. s r.o., Vyjádření o existenci vedení 

veřejné komunikační sítě zn.: E022006/17, ze dne  6. 12. 2017; 

 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, Vyjádření zn.: E42348/17, ze dne 

6. 12. 2017; 

 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00  Praha 5, Vyjádření zn.: 

MW000007400664027, ze dne 6. 12. 2017; 

 Sušické lesy a služby s.r.o., Na Hrázi 270, 342 01  Sušice,  ze dne 27. 1. 2017; 

 POVED s.r.o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy, zn.: PO-20180339-ŠMO, ze dne 2. 5. 2018; 

 ČSAD autobusy Plzeň, a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78  Plzeň, ze dne 29. 6. 2018;  

 Odbor výstavby a ÚP MěÚ Sušice zn.: 670/18/VYS/Sa,  ze dne 10. 4. 2018. 

 

      Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 

orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí, kterými zabezpečil 

zejména ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního 

prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti 

práce a technických zařízení a z hlediska dopravy. 

     Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, a 

proto rozhodl se souhlasem Odboru výstavby a ÚP MěÚ Sušice zn.: 670/18/VYS/Sa  ze dne 10. 4. 2018, 

jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 

Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
 

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Sušice nad 

Otavou: 

1474/1, 1548/2, 1550/9, 1550/8, 1550/10, 1550/19, 1550/1, 1553/3, 1553/4, 1555/1, 1555/2, 1415/3, 

1415/4, 1415/1, 1416/2, 1416/3, 1422/1, 2327/2, 1416/3, 1556, 1422/1. 
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Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Sušice nad 

Otavou: 

912/1, 3379, 1073, 1116, 770, 1250. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Žádné námitky účastníků řízení nebyly předloženy 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastník řízení, p. Josef Ouda, vlastník ½ podílu pozemku p.č. 1554 v k.ú. Sušice nad Otavou, který je 

předmětnou stavbou dotčen, požaduje, doložení souhlasu s provedením stavby na pozemku p.č. 1554 

před vydáním kolaudačního souhlasu.  

- Požadavek je uveden v podmínce č. 14 výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního 

hospodářství 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 dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 
- otisk úředního razítka - 

 

 

                                Bc. František Opl 

                                vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 

 
Správní poplatek  -  podle § 8 odst. 2  písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a pol. 18 sazebníku – investor 

osvobozen. 
 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Sušice. 

 

 

Vyvěšeno…………………………………..                       Sejmuto…………………………………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
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Doručí se: 

 

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

– Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00  Plzeň, adresa pro doručování: EKOEKO s.r.o., 

IDDS: nja3aff  

– Ladislav Plecitý, Hájkova 368, 342 01  Sušice III 

– Pavlína Plecitá, Hájkova 368, 342 01  Sušice III 

– Václav Soukup, Hájkova 38, 342 01  Sušice III 

– Josef Ouda, Hájkova 388, 342 01  Sušice III 

– Jiří Strejc, Hájkova 108, 342 01  Sušice III 

– ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy   

– GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

– ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf  

– Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

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

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

 

Účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu se 

oznámení doručuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 

- Městský úřad Sušice 

 

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Sušice nad 

Otavou: 

1474/1, 1548/2, 1550/9, 1550/8, 1550/10, 1550/19, 1550/1, 1553/3, 1553/4, 1555/1, 1555/2, 1415/3, 

1415/4, 1415/1, 1416/2, 1416/3, 1422/1, 2327/2, 1416/3, 1556, 1422/1. 

 

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Sušice nad 

Otavou: 

912/1, 3379, 1073, 1116, 770, 1250. 

 

Dotčené orgány: 

– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP 

– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí 

– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69 

– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 

– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a  

 

Na vědomí: 

– FIXNET s.r.o., Pravdova1274, 342 01  Sušice 

– vlastní 

 


