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USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zastavuje
společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") zahájené dne 14.11.2018
podáním žádosti podle § 94l stavebního zákona o vydání společného povolení, kterou podal
MEGA PLUS INVEST s.r.o., IČO 25260383, Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, které
zastupuje Ing. Radim Doleček, IČO 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice (dále
jen "žadatel"), ve věci stavby “Náměstí u Kapličky Panny Marie – sever“, obec Pec pod
Sněžkou, obsahující stavební objekty, SO 101 Komunikace a zpevněné plochy (stavba hlavní),
SO 102 Parkoviště, SO 301 Odvodnění, SO 431 Veřejné osvětlení, SO 601 Odbavovací systém
parkoviště vč. kabeláže a SO 901 Architektonický návrh a osvětlení na pozemcích st. p. 207,
614, parc. č. 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, 13/15, 13/16, 13/17, 478/1, 644/1, 644/16 v katastrálním
území Pec pod Sněžkou.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
MEGA PLUS INVEST s.r.o., Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení. Jelikož stavebník dne 15.01.2021 vzal
svou žádost zpět a není žadatel, který by se zpětvzetím nesouhlasil, speciální stavení úřad
řízení zastavil.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u Městského úřadu Trutnov, Odbor výstavby,
Slovanské náměstí 1685, 541 01 Trutnov.
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. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
)
z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy
--------------------------------------------------------------------Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením
písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(www.trutnov.cz).
1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… Bude sejmuto dne: ……………………….
Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ……………………………
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
---------------------------------------------------------------------Městský úřad Pec pod Sněžkou tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce
a elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené
potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov. Toto rozhodnutí
bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Trutnov. Dnem
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
---------------------------------------------------------------------Obdrží:
účastníci (dodejky)
MEGA PLUS INVEST s.r.o., IDDS: 2w8k39x zast. Ing. Radimem Dolečkem, IDDS: g7dhpsa
Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc
UNILEASING a.s., IDDS: y4wgtg2
Pavel Šimral, Pec pod Sněžkou č.p. 302, 542 21 Pec pod Sněžkou
Tatjana Šimralová, Rýchorské sídliště č.p. 128, 542 24 Svoboda nad Úpou
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ELEKTROMONTÁŽE Petr Štěpánský, Spojenecká č.p. 68, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
dotčené správní úřady
Ministerstvo obrany, sekce ekonomiská a majetková, odbor ochrany územních zájmů
Pardubice, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 3acbs2c
Městský úřad Pec pod Sněžkou, Stavební odbor, IDDS: sdxausc
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r
Správa Krkonošského národního parku, Odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7
Doručení veřejnou vyhláškou: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům:
st. p. 611, parc. č. 7/5, 7/6, 7/17, 12/2, 13/3, 13/6, 15/3, 15/4, 15/5, 16/4, 18/1, 18/2, 478/2,
478/14, 478/17, 478/23, 859/8 v katastrálním území Pec pod Sněžkou
K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Trutnov
Městský úřad Pec pod Sněžkou

