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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Výroková část:
Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
přerušuje
územní řízení zahájené podáním žádosti dne 19.12.2017 o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
Splašková kanalizace v obci Kostelec u Heřmanova Městce
(dále jen "stavba") na pozemcích označených jako pozemkové parcely ku parc. č. 667/13, 2147, 2148,
2156/1 v katastrálním území Heřmanův Městec, stavebních pozemcích číslo st. p. 13, 28, 29, 31, 33, 38,
42, 44, 45, 53, 54, 92, 106, 123, 126, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 158 a pozemcích označených jako
pozemkové parcely parc. č. 5/3, 17/1, 36, 40/1, 40/2, 41/2, 43, 52/1, 52/2, 53/6, 53/9, 57/1, 63, 64/2, 86/3,
88, 89, 91, 98/3, 98/5, 98/8, 100/1, 102/1, 102/3, 102/4, 105, 110/1, 122/3, 147/2, 148/1, 148/2, 148/3,
150/1, 161/2, 183/4, 274/2, 276/6, 276/9, 276/10, 322, 329/2, 329/4, 329/7, 329/8, 444/3, 448/2, 448/13,
497/17, 497/20, 499/2, 546/3, 546/4, 587/7, 589/4, 593/1, 593/2, 632/4, 634/8, 640/35, 640/36, 642/3,
826/1, 826/6, 833, 835, 836, 840, 868/1, 880/2, 902/2, 902/3, 902/5, 902/6, 904/1, 904/3, 906, 907/2,
909/1, 915/3, 915/16, 921, 923/11, 924, 925/1, 1166/1, 1171, 1172, 1173, 1174 v katastrálním území
Kostelec u Heřmanova Městce, kterou podala
Obec Kostelec u Heřmanova Městce, IČO 654728, Kostelec u Heřmanova Městce č.p. 64,
zastoupená společností Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č.p. 1343/1, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Opatřením ze dne
22.1.2018 správní orgán oznámil zahájení územního řízení a současně nařídil k projednání žádosti
ústní jednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo oznámení doručeno
veřejnou vyhláškou. V průběhu zahájeno správního řízení stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá
předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení
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umístění navrhované stavby v území. K žádosti nebylo připojeno rozhodnutí dotčeného orgánu podle
zvláštních právních předpisů. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též
rozhodnuto o přerušení řízení.
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 Krajskému úřadu Pardubického
kraje, odbor majetkový a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání
odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byla nedoručená a uložená písemnost připravena k vyzvednutí.
Odvolání musí být podáno v souladu s ustanovením § 82 správního řádu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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 a 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 účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Pokud Vám nebylo toto usnesení doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve
smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště nebo dodáno do datové schránky,
potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení (dodání), nikoli až následné faktické
převzetí rozhodnutí po uplynutá desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání
nepočítá od faktického převzetí předmětné písemnosti účastníkem řízení (přihlášení oprávněné osoby do
datové schránky), ale už od jedenáctého dne uložení písemnosti na poště (dodání rozhodnutí do datové
schránky).
„otisk razítka“

Zdeňka Chmelíková
pověřená vedením stavebního úřadu

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

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

Razítko, podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
Pro vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kostelec u Heřmanova Městce, IDDS: mrza4w7
Městský úřad Heřmanův Městec, sekretariát

