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USNESENÍ 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, 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"), podle § 66 odst. 1 písm. h) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů souladu s ustanovením § 86 odst. 5) stavebního zákona 

z a s t a v u j e 

územní řízení zahájené dne 13.9.2017 na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití 
území, kterou podal 

Obec Slatina, IČO 43313906, Slatina 62, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "žadatel"), pro záměr s názvem: 

„Terénní úpravy budoucích stavebních parcel na p.pč. 2047 v k.ú. Slatina u Horažďovic“ 

na pozemku parc. č. 2047/1 v katastrálním území Slatina u Horažďovic. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Slatina, Slatina 62, 341 01  Horažďovice 

 

Odůvodnění: 

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že 
předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a to: 

- Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí není zpracována projektantem a nebyly doloženy 
doklady dle části B - Přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí v územním řízení. 

Na základě výše uvedeného stavební úřad uvádí, že Vámi doložené Geodetické zaměření a výpočet 
kubatury, vypracované Bc. Michalem Šedivým, není dokumentací dle stavebního zákona a příslušné vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené Geodetické zaměření a 
výpočet kubatury lze považovat za jeden z podkladů dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití 
území. 

Stavební úřad následně poukazuje na skutečnost, že žádost neobsahuje žádné podklady požadované 
zákonnými ustanoveními jak stavebního  zákona, tak  vyhl. č. 499/2006 Sb. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního 
řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

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. 
 
 
 
 
"otisk úředního razítka" 
 
 
 
 
Ing. Josef Kotlaba 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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