Obecní úřad Vrdy
stavební úřad
Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy
Č.j.:

Výst. 889/12

Spis zn:

90/2012mar

Oprávněná úřední osoba:
Tel.:
Mob.:
E-mail:
IDS:

Martinec J.
327 397 221, kl.27
603 109 548
su@obecvrdy.cz
mggbq64

Vrdy, dne: 28. 5. 2012

Stavebník:
Městys Bílé Podolí, IČ 00235997, zastoupený starostou, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí

USNESENÍ
Obecní úřad Vrdy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
spojené územní a stavební řízení ve věci stavby: ,,Stavební úpravy – přístavba mateřské školy“ č.p.12 v Bílém Podolí na
pozemku st.p.č. 80 (zast.pl., obč.vyb.) v k.ú Bílé Podolí (dále jen "stavba"), zahájené dnem 11. 4. 2012 na základě
podané žádosti Městysem Bílé Podolí, IČ 00235997, zastoupeném starostou, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí,
podle § 66 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
zastavuje.
Účastník podle § 27 odstavec 1 písm. a) správního řádu:
Městys Bílé Podolí, IČ 00235997, zastoupený starostou, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí.
.
Odůvodnění
Dne 11. 4. 2012 podal Městys Bílé Podolí, IČ 00235997, zastoupený starostou, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení k provedení stavby ,,Stavební úpravy – přístavba
mateřské školy“ č.p.12 v Bílém Podolí na pozemku st.p.č. 80 (zast.pl., obč.vyb.) v k.ú Bílé Podolí. Uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební a územní řízení.
Stavební úřad oznámil dne 13.4.2012 pod č.j. Výst. 683/12 spis.zn. 90/2012mar zahájení řízení a k projednání žádostí
nařídil ústní jednání na 17.5.2012, ze kterého byl sepsán protokol.
Podáním ze dne 22. 5. 2012, doručeným stavebnímu úřadu dne 25.5.2012, vzal žadatel žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění stavby a o stavební povolení k provedení stavby zpět a stavebnímu úřadu navrhl, aby řízení podle § 66 odst. 1
písm. a) správního řádu zastavil s tím, že upustili od realizace uvedeného záměru.
Vzhledem k tomu, že se v případě územního a stavebního řízení jedná o řízení návrhové, je tedy zcela v pravomoci
žadatele rozhodnutí o tom, zda chce v řízení pokračovat, či nikoliv, a pokud vezme žádost zpět, nemá stavební úřad
jinou možnost, než takové žádosti vyhovět a řízení zastavit. V posuzovaném případě je žadatel pouze jeden, proto se
stavební úřad nezabýval tím, zda je k zastavení řízení nutný souhlas i jiných osob a ve věci shora uvedené žádosti
rozhodl tak, jak to vyplývá z výrokové části.

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním u zdejšího správního
orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Jindřich Martinec
Vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
 účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona do vlastních rukou:
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí, IDS:i42a3rw – žadatel, obec v místě stavby § 167 odst. 2)
SZ,
 účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona a veřejnost veřejnou vyhláškou:
Adamec Miloslav, ing., Perunova 787/9, 130 00 Praha – sousední pozemek st.p.č.81, p.p.č.81, stavba č.p.13,
SADY spol.s.r.o. Bílé Podolí č.p.73, 285 72 Bílé Podolí – sousední pozemek p.p.č.71/1, 74/1,
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15 den ode dne vyvěšení.
Vyvěšeno dne: 28. 5. 2012
Sejmuto dne: 12. 6. 2012
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 účastníci stavebního řízení – do vl.rukou:
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí, IDS: i42a3rw – stavebník,
Adamec Miloslav, ing., Perunova 787/9, 130 00 Praha – sousední pozemek st.p.č.81, p.p.č.81, stavba č.p.13,
SADY spol.s.r.o. Bílé Podolí č.p.73, 285 72 Bílé Podolí – sousední pozemek p.p.č.71/1, 74/1,
 dotčené orgány (datovou schránkou):
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP, U Lorce 40, 284 01 Kutná, IDS:hhcai8e – závazné stanovisko zn.
KHSSC 59885/2011 ze dne 15.12.2011,
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora, IDS:f3ahpz8 – stanovisko
č.j.HSKL-3260-2/2012-KH ze dne 16.4.2012,
spis SÚ



Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí, IDS:i42a3rw s prosbou o vyvěšení na úřední desce
po dobu 15 dní a o podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí.
Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy s prosbou o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní a o
podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí.

 po nabytí právní moci :
žadatel s projektovou dokumentací,

Digitálně podepsal Jindřich Martinec
Datum: 28.05.2012 07:57:26 +02:00
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