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Městský úřad Pec pod Sněžkou
Stavební odbor
Tel.: 499736249
e-mail: stavebniurad1@pecpodsnezkou.cz
č.j. SO – 388/18 – Ka
vyřizuje: Ing. Denisa Kalousková

dne 21.11.2018

žadatel
Město Pec pod Sněžkou
IČ 00728181
Pec pod Sněžkou 230
542 21 Pec pod Sněžkou

USNESENÍ
Městský úřad Pec pod Sněžkou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád,
zastavuje
územní řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Kanalizace Velká Úpa“,
na pozemcích p.č. 623/50, 177/1, 600/10, 177/2, 177/8, 177/6, 177/10, 600/4, 600/6, 200/2, 214, 50/6, 600/11, 600/9, 600/12, 600/13,
177/4, 155/7, 600/8, 177/5, 199/1, 209/1, st.p.č. 215, kat. území Velká Úpa 1 a na pozemcích p.č. 1112/17, 1089/1, 762/3, 759/2, 759/1,
1089/4, 1089/3, 1090, st.p.č. 314, kat. území Velká Úpa 2.
Městský úřad Pec pod Sněžkou, stavební odbor, jako příslušný stavební úřad, neobdržel podklady potřebné pro projednání výše uvedené
stavby.
Odůvodnění
Dne 10.3.2017 podal zástupce Města Pec pod Sněžkou, IČ 00728181, Pec pod Sněžkou 230, Pec pod Sněžkou, 542 21, žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace Velká Úpa“, na pozemcích v kat. území Velká Úpa 1 a Velká Úpa 2.
Předložená žádost neobsahovala potřebné přílohy uvedené v § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
a v části B žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby uvedené v příloze č.1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Opatřením č.j. SO – 65/1/17 – Po ze dne 12.6.2017 byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti v termínu do 31.12.2017 a správní
řízení bylo usnesením č.j SO – 65/17 – Po ze dne 12.6.2017 přerušeno do 31.12.2017. Na základě žádosti ze dne 6.3.2018 bylo správní
řízení opětovně přerušeno usnesením č.j. SO – 60/18 – Po ze dne 19.3.2018 a lhůta pro doplnění podkladů byla usnesením č.j. SO –
60/1/18 – Po ze dne 19.3.2018 prodloužena do 30.6.2018.
Ve stanovené lhůtě žadatel chybějící podklady a doklady nedoplnil.
Žadatel byl upozorňován, že pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, správní řízení bude podle § 66 odst. 1
písm. c) správního řádu zastaveno.
K dnešnímu dni žadatel podklady pro projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění „Kanalizace Velká Úpa“, na
pozemcích v kat. území Velká Úpa 1 a Velká Úpa 2, požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě nedoplnil.
Městský úřad Pec pod Sněžkou, stavební odbor podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., tak, jak je uvedeno ve výroku, správní
řízení zastavil.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení odboru územního plánování a stavebního
řádu, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, podáním u zdejšího odboru.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho
napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
„otisk úředního razítka“
Ing. Alena Pozlerová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, datové schránky)
Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové, 500 04
Radek Čermák, Velká Úpa 70, Pec pod Sněžkou
Ing. Hynek Luňák, Ing. Ivana Luňáková, Kalvárie 1471, Vrchlabí, 543 01
Klára Pézová, Velká Úpa 226, Pec pod Sněžkou
Miloslav Gavlík, Velká Úpa 227, Pec pod Sněžkou
Marta Izerová, Masarykova 1101, Česká Třebová, 560 02
Ing. Valentina Lisková, Přímětická 1188/12, Michle, Praha 4, 140 00
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03
3T Group real s.r.o., Pražská třída 163/58, Kukleny, Hradec Králové, 500 04
Jana Hegerová, Nová 461/22, Křelov – Břuchotín, 783 36
VAK Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, Trutnov, 541 01
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Jedná se o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k dále uvedeným sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
p.p.č. 757, p.p.č. 1091, st.p.č. 106/4 se stavbou č.p. 130, p.p.č. 758/2, st.p.č. 237 se stavbou č.p. 131
kat. území Velká Úpa 2
p.p.č. 152/3, st.p.č. 183, p.p.č. 595, p.p.č. 150/5, p.p.č. 150/4, p.p.č. 150/6, p.p.č. 155/12, p.p.č. 155/10, st.p.č. 185 se stavbou č.p. 230,
p.p.č. 169/2, p.p.č. 169/1, st.p.č. 249, st.p.č. 43 se stavbou č.p. 234, p.p.č. 176/3, p.p.č. 170, st.p.č. 41 se stavbou č.p. 235, p.p.č. 640,
st.p.č. 44 se stavbou č.p. 235, p.p.č. 173/1, p.p.č. 175/3, st.p.č. 49 se stavbou č.p. 237, st.p.č. 187 se stavbou č.p. 238, p.p.č. 50, p.p.č.
190/2, st.p.č. 53 se stavbou č.p. 240, p.p.č. 197/1, p.p.č. 196/2, p.p.č. 196/1, p.p.č. 200/1, st.p.č. 57 se stavbou č.p. 241,p.p.č. 204, st.p.č.
58 se stavbou č.p. 243, p.p.č. 207, p.p.č. 199/2, p.p.č. 199/4
kat. území Velká Úpa 1
Dotčené správní úřady (datové schránky):
Správa KRNAP Vrchlabí, Dobrovského 3, Vrchlabí, OSS
Městský úřad Trutnov, úřad územního plánování, Slovanské nám. 165, Trutnov
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, Trutnov
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, Slovanské nám. 165, Trutnov
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno:

Svěšeno:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

