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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

v zastoupení na základě plné moci ProjektEL s.r.o., IČO 280 44 711, Masarykova 436, Klatovy III, 

339 01  Klatovy 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 24.1.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

„Žichovice, KT, náves - NN" 

na pozemku st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), 14 (zastavěná plocha a nádvoří), 16 (zastavěná plocha 

a nádvoří), 17 (zastavěná plocha a nádvoří), 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 19/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 19/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 34 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 38 (zastavěná plocha a nádvoří), 39/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 40/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 40/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 42/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 42/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 76 (zastavěná plocha a nádvoří), 81 (zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 105 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 48/5 (ostatní plocha), 48/6 (ostatní plocha), 1076/2 

(ostatní plocha), 1090/1 (ostatní plocha), 1098/7 (ostatní plocha), 1098/13 (ostatní plocha), 1098/14 

(ostatní plocha), 1098/15 (ostatní plocha), 1098/18 (ostatní plocha), 1179 (ostatní plocha), 1180 (ostatní 

plocha), 1183 (ostatní plocha), 1195 (ostatní plocha)  v katastrálním území Žichovice. Uvedeným dnem 

bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

Na p.p.č. 1180 k.ú Žichovice se vedle stávající rozpojovací skříně SR422 R9 osadí nová dělící 

rozpojovací skříň SD722 R46 v plastovém pilíři. Stávající přívodní kabely z trafostanice KT_1476   

AYKY 3x120+70 V02 a V05  se přepojí ze stávající SR422 R9 do nové SD722 R46. 

Z SD 722 R46 se provedou nové vývody kabelem AYKY 3x120+70 na stávající vedení NN na stávajícím 

příhradovém stožáru PS9/20 č. 99. Ze stávající SR422 R9 se vyvede nový kabel AYKY 3x120+70, který 

se ukončí v nové SD7022 R46. 

Na stávající  příhradový stožár PS9/20 č. 65 (za mostem u č.p.73) se z druhé strany stožáru osadí nová 

rozpojovací skříň SV201  R56, která se propojí novým zemním kabelem AYKY 3x120+70 se stávající 

rozpojovací skříní SV201 R14. 

Ze stávající rozpojovací skříně SR422 R9 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede 

přes p.p.č. 1180 na p.p.č. 1090/1, kde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 v plotové zdi č. 16, 

přejde na p.p.č. st. 82, kde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 osazenou v nové opěrné zdi 

schodiště č.p.70, protlakem přejde komunikaci p.p.č. 1090/1 na p.p.č.1183, dále opět po p.p.č. 1090/1 a 

ukončí se v nové rozpojovací skříni SR602 R10 osazené v plotové zdi p.p.č.48/5. 

 
Z nové rozpojovací skříně SR602 R10 se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x70, který protlakem přejde  

komunikaci p.p.č. 1090/1 na p.p.č. 1076/2, zde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 v plastovém 

pilíři č. 72 a ukončí se na stávajícím betonovém stožáru Ib9/10 č. 106, kde se propojí se stávajícím 

vzdušným vedením AlFe 4x35. Z nové rozpojovací skříně SR602 R10 se vyvede nový zemní kabel 

CYKY 4x10, který povede přes p.p.č. 48/5 v souběhu se stávajícím kabelem AYKY 4x50 a ukončí se ve 
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stávajícím elektroměrovém rozvaděči objektu kapličky p.p.č. st.14. Dvířka ER rozvaděče kapličky budou 

natřena v barvě fasády. 

 
Z nové rozpojovací skříně SR602 R10 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který přejde na 

p.p.č. 48/6, kde u č.p. 40 zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 v plastovém pilíři č. 40, přejde zpět 

do prostoru protlaku kabelu AYKY 4x70, druhým protlakem přejde  komunikaci p.p.č. 1090/1 a dále 

povede po okraji komunikace p.p.č. 1090/1, kde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS200 osazenou v 

plotové zdi č. 19, novou přípojkovou skříň SS201 v plastovém pilíři č. 20,  přejde na p.p.č. 1098/15, kde 

zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS300 v plastovém pilíři č. 105, přejde na p.p.č. 1090/1, protlakem 

přejde komunikaci  na p.p.č. 1098/9, kde se ukončí v nové rozpojovací skříni SR502 v plastovém pilíři 

R50. 

 
Z nové rozpojovací skříně SR502 R50 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede zpět 

druhým protlakem pod komunikací p.p.č. 1090/1  u č.p.23, zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 v 

plastovém pilíři č.23, přejde na p.p.č. 1098/7, kde zasmyčkuje nové přípojkové skříě  SS100 v plastovém 

pilíři č.25, 22, 24 a ukončí se na novém betonovém stožáru Ib9/10 (na místě stávajícího Ib9/3) č.144, kde 

se propojí se stávajícím vedením  NN. 

 

Z nové rozpojovací skříně SR502 R50 se vyvede nový zemníí kabel AYKY 3x120+70, který povede přes 

p.p.č. 1098/9 na p.p.č.1090/1, dále  na p.p.č1098/13, kde povede  v zeleném pásu po okraji komunikace, 

zde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 v plastovém pilíři č. 38 a ukončí se v nové rozpojovací 

skříni SR502 v plastovém pilíři R54 osazené  na p.p.č. 1098/13 u rohu oplocení p.p.č. st.19/1. 

 
Z nové rozpojovací skříně SR502 R54 se vyvede nový zemníí kabel AYKY 3x120+70, který povede 

přesp.p.č. 1098/13, 1195 a ukončí se v nové rozpojovací skříni SR402 v plastovém pilíři R55 osazené na 

p.p.č. 1098/14 u stávající plotové zdi p.p.č. 57. Z SR 402 se vyvede nový kabel AYKY 3x120+70 na 

stávající betonový stožár Db9/20 č. 151,  kde se propojí se stávajícím vzdušným vedením AlFe 4x70. Na 

stávajícím Ib9/10 č.173 se demontuje rozpojovací skříň SV201 R4. 

 

Z nové rozpojovací skříně SR502 R54 se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x70, který povede po p.p.č. 

1098/13, protlakem přejde komunikaci p.p.č. 1090/1 na p.p.č.1098/7, kde zasmyčkuje novou přípojkovou 

skříň SS200 v plastovém pilíři č. 97 osazenou na p.p.č. 1098/7 na rozhraní p.p.č. st.105 a p.p.č. st.33/1 a 

ukončí se v nové přípojkové skříni SS100 v plastovém pilíři č. 94 osazené  na p.p.č. 1098/7 u oplocení 

p.p.č. 1098/17. 

 
Uložení kabelů NN bude v kabelové rýze 35/50 v prostoru chodníků, 35/80 ve volném terénu a 50/120  v 

komunikaci. 

 

Rozpis na bod SJZ (č.p.) 

Do stávající plotové zdi p.p.č. 1098/1  k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková skříň SS100, ve které se 

zasmyčkuje napájecí kabel. Z Nové SS100 se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede ve 

spárách mezi kameny stávající zídky, pak průrazem do prostoru dvora a dále zemí a  pod omítkou na 

domě do stávajícího elektroměrového rozvaděče č.p. 16. 

Do nové opěrné zdi schodiště na objektu st.p.č. 82 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková skříňka v 

SS100, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z Nové SS100 se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, 

který povede v drážce pod omítkou přes prostor garáže, do stávajícího elektroměrového rozvaděče č.p. 

70. 

Z nové rozpojovací skříně SR602 R10 se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede přes p.p.č. 

48/5 v souběhu se stávajícím kabelem AYKY 4x50 a ukončí se ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči 

objektu kapličky st.p.č. 14. 

Ke stávající plotové zdi  objektu st.p.č. 42/1 (č.p. 19) na p.p.č. 1090/1 k.ú. Žichovice se osadí nová 

přípojková skříňka v plastovém pilíři  SS200, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z Nové SS200 se 

vyvede 2 x nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí a pod omítkou do stávajícího 

elektroměrového rozvaděče st.p.č. 42/1 (č.p. 19) a  st.p.č. 42/2 (č.p. 179) . 
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1 m od objektu  č.p.40 na p.p.č. 48/6 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková skříňka v plastovém pilíři  

SS100, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z Nové SS100 se vyvede   nový zemní kabel CYKY 4x10, 

který povede zemí k objektu a na objektu č.p. 40 v drážce (pod omítkou)  pod vodorovnou izolací stavby 

do prostoru pod elektroměrový rozvaděč. V zateplení se provrtá prostup pro kabel, který se zapojí do 

stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 16 (č.p.40).  

K pilíři brány č.p. 20 vedle poštovní schránky  na p.p.č. 1090/1 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková 

skříňka v plastovém pilíři  SS201, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS201 se vyvede   nový 

zemní kabel AYKY 4x70, který povede zemí přes p.p.č. 1179 k objektu č.p.20 a na  objektu č.p. 20 v 

drážce (pod omítkou)  do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 40/1 (č.p. 20). 

Ke styku objektů st.p.č. 40/2 a 39  na p.p.č. 1098/15 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková skříňka v 

plastovém pilíři  SS300, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS300 se vyvede  2 x  nový zemní 

kabel CYKY 4x10, který povede zemí přes p.p.č. 1179 k objektu č.p. 105   a na objektu  v drážce (pod 

omítkou)  do 2 x stávajícího elektroměrového rozvaděče č.p. 105. 

Ke styku objektů st.p.č. 40/2 a 39/1   na p.p.č. 1098/15 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková skříňka v 

plastovém pilíři  SS300, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z Nové SS300 se vyvede   nový zemní 

kabel CYKY 4x10, který povede ke vstupní bráně a dále zemí k objektu č.p. 21, na objektu  v drážce (pod 

omítkou)  do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 39 (č.p. 21).  

K boční plotové zdi vpravo od vstupních dveří   na p.p.č. 1076/2 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková  

skříňka v plastovém pilíři  SS100, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS100 se vyvede   nový 

zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k objektu č.p. 72 a na objektu č.p. 72 v drážce (pod 

omítkou)  do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 81 (č.p.72). 

K plotové zdi vedle stávajícího betonového stožáru (demontuje se) na p.p.č. 1098/9 k.ú. Žichovice se 

osadí nová rozpojovací  skříň v plastovém pilíři  SR502, ve které se zapojí napájecí kabely. Z Nové 

SR502 se vyvede   nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k rohu objektu č.p. 39  a na objektu 

v drážce  pod omítkou  (nad soklem)  do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 17 (č.p. 39) viz 

vyjádření vlastníka. 

K plotové zdi vpravo od vrat  na p.p.č. 1098/7 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková  skříňka v 

plastovém pilíři  SS100, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS100 se vyvede nový zemní 

kabel CYKY 4x1,0 který povede zemí podél plotové zdi, dále pod vstupní branou k objektu č.p. 23  a na 

objektu č.p. 23 v drážce (pod omítkou)  do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 38 (č.p. 23). 

K rohu stávajícího oplocení  na p.p.č. 1098/7 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková  skříňka v 

plastovém pilíři  SS100, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS100 se vyvede   nový zemní 

kabel CYKY 4x10, který povede zemí v trase napájecího kabelu ke skalce, dále  průrazem v oplocení na 

zahradu a  v trávníku k objektu č.p. 25 a na objektu č.p. 25 v drážce (pod omítkou)  do stávajícího 

elektroměrového rozvaděče st.p.č. 34 (č.p. 25). 

Ke stávající plotové zdi  na p.p.č. 1098/7 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková  skříňka v plastovém 

pilíři  SS100, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Stávající kabel vedoucí do elektroměrového 

rozvaděče č.p. 22 se v přípojkové skříňce na betonovém stožáru odpojí a  průrazem přejde na vnější 

stranu zdi a tam se v drážce po omítkou svede do země a zapojí do nové SS100. Stávající kabel se dle 

potřeby naspojkuje. 

Před stávajícího oplocení  na p.p.č. 1098/7 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková  skříňka v plastovém 

pilíři  SS100, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové SS100 se vyvede   nový zemní kabel CYKY 

4x10, který povede průrazem v plotové zdi  na zahradu a dále  zemí podél objektu č.p. 24 k rohu verandy  

průrazem do verandy a ve verandě v drážce (pod omítkou)  do stávajícího elektroměrového rozvaděče 

st.p.č. 76 (č.p. 24). 

K rohu stávajícího oplocení č.p. 37  na p.p.č. 1098/3 k.ú. Žichovice se osadí nová rozpojovací skříň v 

plastovém pilíři  SR502 R54, ve které se propojí napájecí kabely. Z Nové SR502 se vyvede   nový zemní 

kabel CYKY 4x10, který povede zemí k rohu objektu č.p. 37 a na objektu v drážce (pod omítkou)  těsně  

nad vyznačeným soklem  do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 19/1 (č.p. 37).  

Z Nové SR502 se vyvede   nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí k rohu objektu sýpky a na 

objektu v drážce (pod omítkou)  do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 19/2.  
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Ke stávajícímu pilíři vrat (pod poštovní schránku) na p.p.č. 1098/7 k.ú. Žichovice se osadí nová 

přípojková skříňka v plastovém pilíři  SS200, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z Nové SS200 se 

vyvede   nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí přes příjezdovou cestu k objektu č.p. 97  a na 

objektu č.p. 97 v drážce (pod omítkou)  do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 16 (č.p. 40). 

Ke stávajícímu pilíři vrat č.p. 97 (pod poštovní schránku) na p.p.č. 1098/7 k.ú. Žichovice se osadí nová 

přípojková skříňka v plastovém pilíři  SS200, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z Nové SS200 se 

vyvede   nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí přes příjezdovou cestu k objektu č.p. 27  a na 

objektu č.p. 27 v drážce (pod omítkou) do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 33/1 (č.p. 27) dle 

nákresu vlastníka ve vyjádření. 

Ke stávajícímu oplocení č.p.94 (z boční strany) na p.p.č. 1098/7 k.ú. Žichovice se osadí nová přípojková 

skříňka v plastovém pilíři  SS100, ve které se ukončí napájecí kabel. Z Nové SS100 se vyvede nový 

zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí podél oplocení  k rohu objektu č.p. 94, průrazem základu 

oplocení na p.p.č.1098/18 a na objektu č.p. 94 v drážce (pod omítkou) do stávajícího elektroměrového 

rozvaděče st.p.č. 101/4 (č.p. 94). 

K obvodové zdi č.p. 38 vpravo od stávaj. bet. stožáru (demontuje se)  na p.p.č. 1090/1 k.ú. Žichovice se 

osadí nová přípojková  skříňka v plastovém pilíři  SS100, ve které se zasmyčkuje napájecí kabel. Z nové 

SS100 se vyvede nový zemní kabel CYKY 4x10, který povede zemí a na objektu č.p. 38 v drážce (pod 

omítkou) do stávajícího elektroměrového rozvaděče st.p.č. 18 (č.p.38). 

 

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 jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 

stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány 

mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky ve lhůtě do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad MÚ Sušice, úřední dny pondělí a středa  

8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 a pátek  8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00 hod.). 

 

Poučení: 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí 

vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

Martina Prášková 

Úředně oprávněná osoba /109/ 

  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy v zastoupení na základě plné moci ProjektEL s.r.o., IDDS: 

xazu664 
 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky)  

Obec Žichovice, IDDS: 7vbbx2v 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

Miroslav Hnídek, Žichovice č.p. 16, 342 01  Sušice 1 

Marie Hnídková, Žichovice č.p. 16, 342 01  Sušice 1 

Aleš Vávra, Dražovice č.p. 18, 342 01  Sušice 1 
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Josef Černý, Žichovice č.p. 179, 342 01  Sušice 1 

Karel Šatra, Žichovice č.p. 72, 342 01  Sušice 1 

Marie Černá, Žichovice č.p. 19, 342 01  Sušice 1 

Jaroslava Smolárová, Žichovice č.p. 40, 342 01  Sušice 1 

Jaroslava Kubovcová, Žichovice č.p. 40, 342 01  Sušice 1 

Karel Škába, Na Benátkách č.p. 17, 252 31  Všenory 

Ing. Helena Škábová, Na Benátkách č.p. 17, 252 31  Všenory 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučené 

pracoviště Klatovy, IDDS: 3mafszi 

Milan Pešťák, Žichovice č.p. 21, 342 01  Sušice 1 

Luděk Hnát, Krajní č.p. 130/4, Nová Hospoda, 318 00  Plzeň 18 

Milan Fikrle, Nerudova č.p. 415, 330 23  Nýřany 

Marie Hnátová, Tovární č.p. 991, 330 23  Nýřany 

Milena Fikrlová, Nerudova č.p. 415, 330 23  Nýřany 

Barbora Míčková, Žichovice č.p. 23, 342 01  Sušice 1 

Jan Míčka, Žichovice č.p. 23, 342 01  Sušice 1 

František Lejsek, Žichovice č.p. 25, 342 01  Sušice 1 

Květoslava Lejsková, Žichovice č.p. 25, 342 01  Sušice 1 

Jaroslava Zdeňková, Žichovice č.p. 24, 342 01  Sušice 1 

Ing. Milan Hejpetr, Losiná č.p. 418, 332 04  Nezvěstice 

Ing. Luboš Hejpetr, Ledenická č.p. 62, Srubec, 370 06  České Budějovice 6 

Josef Brejcha, Žichovice č.p. 38, 342 01  Sušice 1 

Hana Brejchová, Žichovice č.p. 38, 342 01  Sušice 1 

Vlasta Víchová, Žichovice č.p. 206, 342 01  Sušice 1 

Ing. Petr Kononov, Žichovice č.p. 94, 342 01  Sušice 1 

Ing. Ivana Kononovová, Žichovice č.p. 94, 342 01  Sušice 1 

Marie Doubková, Žichovice č.p. 97, 342 01  Sušice 1 

Ing. Jaroslava Pecinová, Amurská č.p. 1222/4, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška – 

doručuje se v souladu s § 144 správního řádu vyhláškou a účastníci se identifikují označením 

pozemků a staveb) 

pozemek p.č. 88/1 (zahrada), 87 (zahrada), 1098/9 (ostatní plocha), 57 (zahrada), 1098/19 (ostatní 

plocha), 1098/4 (ostatní plocha), 1113/1 (zahrada), 1113/2 (ostatní plocha), 946/3 (zahrada), st.p.č. 37 

(zastavěná plocha a nádvoří), 39/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Žichovice 

  

dotčené orgány 

Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

Obecní úřad Žichovice, IDDS: 7vbbx2v 

 

 

Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, 

vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení oznámení MÚ Sušice, odboru výstavby a územního 

plánování. 

 

Obecní úřad Žichovice – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení 

a sejmutí a o vrácení oznámení MÚ Sušice, odboru výstavby a územního plánování. 

 

 


