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USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Blatná, 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")
zastavuje
podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") územní řízení zahájené dne 30.7.2014 na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby, kterou podala
Blatná a.s., IČO 27956814, Harmonická 1415/17, 158 00 Praha 58, kterou na základě plné
moci zastupuje Miloslav Vít, Dis., podnikatel, IČO 72186461, nar. 13.3.1980, tř. J. P. Koubka
97, 388 01 Blatná
(dále jen "žadatel") a která se týká stavby
"vrtaná studna, hloubka 30 m, pro napájení skotu"
Bratronice
na pozemku parc. č. 450/1 v katastrálním území Bratronice, neboť žadatel vzal svou žádost zpět.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Blatná a.s., Harmonická 1415/17, 158 00 Praha 58
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 neposkytuje dostatečný
podklad pro posouzení umístění navrhované stavby. Žadatele byl proto dne 20.8.2014 pod č.j. MUBL
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8985/2014 stavebním úřadem vyzván k doplnění návrhu a řízení bylo současně usnesením přerušeno
nejpozději do 20.10.2014. Žadatel žádost doplnil dne 29.9.2014.
Stavební úřad dne 7.10.2014 pod č.j. MUBL 10642/2014 oznámil podle § 87 odst. 2 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně, protože šlo o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán
územní plán, nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 6.
listopadu 2014. O jednání byl sepsán protokol pod č.j. MUBL 11678/2014.
Žadatel vzal dne 10.12.2014 pod č.j. MUBL 12757/2014 svou žádost zpět. Stavební úřad tedy zastavil
řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.
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,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského 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.

Bc. Václav Koubek
vedoucí odboru výstavby a ÚP
MěÚ Blatná

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
I. účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Bc. Miloslav Vít, Dis., tř. J. P. Koubka č.p. 97, 388 01 Blatná
Obec Bratronice, IDDS: wt3jdnd
II. dotčené správní úřady
MěÚ Blatná, Odbor životního prostředí, T.G.Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná
III. ostatní
veřejnost – úřední deska (veřejná vyhláška)
Blatná a.s., IDDS: yvgc6gt (na vědomí)
spis - vlastní

