
Městský úřad Pec pod Sněžkou 
Stavební odbor 
Tel.: 499736249 
e-mail: stavebniurad1@pecpodsnezkou.cz 
 
č.j. SO – 209/21 – Ad                          dne   1.6.2021 
vyřizuje: Ing. Alena Adamcová, oprávněná úřední osoba 
 
žadatel 
Fantastico, s.r.o. 
IČ 28784235 
Zámecká 7 
570 01  Litomyšl 
 
zplnomocněný zástupce 
Ing. Vadim Hamřík 
nar. 13.1.1974 
Josefa Suka 1846 
738 02  Frýdek Místek 
 

U S N E S E N Í 
(veřejnou vyhláškou) 

 
Městský úřad Pec pod Sněžkou, stavební odbor (dále jen stavební úřad), 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, (dále jen správní řád) 
 
 

z a s t a v u j e 
 
řízení ve věci vydání stavebního povolení  
 
 

„Apartmánový dům Na Kurtech, Pec pod Sněžkou“ 
 
 
Pozemky dotčené stavbou objektu bytového domu 
p.p.č. 7/7  ostatní plocha   vlastník žadatel 
p.p.č. 478/15 ostatní plocha    vlastník žadatel  
p.p.č. 7/12 ostatní plocha   vlastník žadatel  
 
Pozemky dotčené stavbou technické infrastruktury 
p.p.č. 7/2  ostatní plocha    vlastník Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230 
p.p.č. 13/5 ostatní plocha    vlastník Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230 
p.p.č. 13/10 ostatní plocha    vlastník Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230 
p.p.č. 644/1 ostatní plocha    vlastník Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230 
p.p.č. 644/6 ostatní plocha    vlastník Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230 
p.p.č. 788/1 vodní plocha   vlastník Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Hradec Králové  
vše v katastrálním území Pec pod Sněžkou. 
 
Městský úřad Pec pod Sněžkou, stavební odbor, jako příslušný stavební úřad, neobdržel podklady potřebné pro vydání výše 
uvedeného rozhodnutí. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

 
Dne 26.11.2019 podala společnost Fantastico, s.r.o., Zámecká 7, 570 01 Litomyšl, prostřednictvím zplnomocněného 
zástupce Ing. Vadima Hamříka, Josefa Suka 1846, 738 02 Frýdek Místek, žádost o vydání stavebního povolení ve věci 
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stavby „Apartmánový dům Na Kurtech, Pec pod Sněžkou“, na pozemcích p.č. 7/7, 7/12, 478/15, kat. území Pec pod 
Sněžkou. 
 
Ve věci výše uvedené stavby bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. SO – 60/17 – Po dne 11.10.2018. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.7.2019. 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Předložená žádost nebyla doplněna o všechny potřebné přílohy 
uvedené v § 110 odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad usnesením č.j. SO – 323/19 – Ad ze dne 12.2.2020 správní 
řízení přerušil do 31.5.2020, resp. usnesením č.j. SO – 127/20 – Ad ze dne 8.6.2020 do 30.6.2020. Chybějící doklady byly 
v požadovaném rozsahu doplněny. 
 
Opatřením č.j. SO – 193/20 – Ad ze dne 31.7.2020 stavební úřad oznámil zahájení správního řízení všem účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům.  
 
Podáním dne 5.10.2020 společnost Fantastico, s.r.o., Zámecká 7, 570 01 Litomyšl, požádala o přerušení vedeného 
správního řízení do 30.11.2020. 
 
Dne 8.10.2020 vydal stavební úřad usnesení o přerušení vedeného správního řízení pod č.j. SO – 262/20 – Ad, lhůta pro 
přerušení byla stanovena do 30.11.2020.  
 
K dnešnímu dni neobdržel stavební úřad žádné nové podklady. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad zkonstatoval, že 
neobdržel podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci povolení stavby „Apartmánový dům Na Kurtech, Pec pod 
Sněžkou“, na pozemcích p.č. 7/7, 7/12, 478/15, kat. území Pec pod Sněžkou, na základě podané žádosti podané dne 
26.11.2019. 
 
Městský úřad Pec pod Sněžkou, stavební odbor, podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku usnesení a správní řízení zastavil. 

 
 

P o u č e n í 
 
 
Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k 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 správního řádu 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 Adamcová 
          vedoucí stavebního odboru 

 
 
 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení dle § 109 písm. a), b) a c) stavebního zákona (dodejky, datové schránky): 
 
Fantastico s.r.o., IČ 28784235, Zámecká 7, Litomyšl, 570 01 
zplnomocněný zástupce – Ing. Vadim Hamřík, Josefa Suka 1846, Frýdek – Místek, 738 02 (d.s.) 
Město Pec pod Sněžkou, IČ 00278181, Pec pod Sněžkou 230 
Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové  
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, Trutnov 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – Zábrdovice 



 
Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou 
 
Jedná se o osoby, jejichž vlastnické právo k dále uvedeným sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
prováděním stavby přímo dotčeno: 
p.p.č. 7/18, 859/7, 478/14, 928, 7/20, 929, 478/22, 18/1, 13/12, 13/13, 5/1, st.p.č. 284 se stavbou č.p. 237, st.p.č. 464 se 
stavbou č.p. 298, st.p.č. 650 se stavbou č.p. 356, st.p.č. 8/2 se stavbou č.p. 138, st.p.č. 7 se stavbou č.p. 137 
 
 
Dotčené správní úřady (datové schránky):   
Správa KRNAP Vrchlabí, odbor státní správy  
Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov 
 
 
 
Vyvěšeno: 1.6.2021       Svěšeno: 
 
 
 
 
Současně je listina zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 


