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OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI 

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního 
zákona a § 15, odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje 

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, že spoluvlastníci 
pozemku p.č. 572/3 v k.ú. Sušice nad Otavou sousedícího se stavbou „Sušice – Lokalita pod 
Svatoborem, Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, 
Vodohospodářské objekty, C301 Kanalizační řad, C302 Vodovodní řad“, 

Marie Havlíková, Praha 6, Kavkova 12 – podíl ¼ 

Růžena Jarošíková, Sušice II 95, Sušice – podíl ½,  

mají jako účastníci řízení na Městském úřadu Sušice, nám. Svobody 138, 34201 Sušice uloženou tuto 
písemnost: 

Oznámení zahájení řízení o stavebním povolení stavby vodního díla „Sušice – Lokalita pod 
Svatoborem, Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, 
Vodohospodářské objekty, C301 Kanalizační řad, C302 Vodovodní řad“ v katastrálním území 
Sušice nad Otavou na p.p.č. 699/3, 699/13, 700/1, 2271, 2285/1, 571/1, 700/2, 2285/4, 700/3 . 

Vzhledem k tomu, že se Marie Havlíková a Růžena Jarošíková jsou v katastru nemovitostí 
nedostatečně identifikované osoby bez přesné adresy a data narození, považují se za osoby, které 
nejsou dostatečně známy, jimž se v souladu s ustanovením § 25 správního řádu doručuje veřejnou 
vyhláškou, a to tak, že se vyvěšuje oznámení o možnosti převzít písemnost po dobu 15 dnů na úřední 
desce Městského úřadu Sušice. Pokud si jmenované osoby výše uvedenou písemnost ve stanovené 
lhůtě nevyzvednou, považuje se 15. den vyvěšení na úřední desce za den doručení. Písemnost je 
možné vyzvednout u Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí (2.patro, kancelář č. 201, 
úřední dny: pondělí 8.00-12.00. a 12.30 -17.00, středa 8.00-12.00. a 12.30 -17.00 a pátek 8.00-12.00. a 12.30 -
14.00). 

 
 
         
        „otisk úředního razítka“    
 
 
          Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
       
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice. 
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Vyvěšeno na úřední desce     Sejmuto z úřední desky 
 
dne...................................     dne.............................. 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce   Sejmuto z elektronické úřední desky 
 
dne...................................     dne.............................. 


