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V Pohořelicích dne 25.11.2015
Marcela Veselá
Vídeňská 298
691 23 POHOŘELICE

Petr Veselý
Vídeňská 298
691 23 POHOŘELICE

USNESENÍ
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání
stavební povolení ze dne 21.10.2015 č.jed. MUPO 51784/2015, kterou podali paní Marcela
Veselá, nar. 15.07.1983 a pan Petr Veselý, nar. 03.05.1983, oba bytem Vídeňská 298, 691 23
Pohořelice, pro stavbu:
„Stavební úpravy RD č.p. 208 v Pohořelicích“
na pozemku parc.č. 1251 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
takto:
Správní řízení vedené u MěÚ Pohořelice, odboru ÚP a stavebního úřadu ve věci výše uvedené
žádosti ze dne 21.10.2015 pod č.j. MUPO 51784/2015 se dle ust. § 66 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),

zastavuje,
neboť žadatel dne 23.11.2015 pod č.j. MUPO 56924/2015 vzal zpět svoji žádost.
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou paní Marcela Veselá, nar.
15.07.1983 a pan Petr Veselý, nar. 03.05.1983, oba bytem Vídeňská 298, 691 23 Pohořelice,
Odůvodnění
Dne 21.10.2015 podal stavebník žádost na MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a
stavební úřad o vydání stavbeního povolení pro výše uvedenou stavbu. Podáním ze dne
23.11.2015 pod č.j. MUPO 56924/2015 žadatel vzal svoji žádost zpět. Správní úřad
usnesením dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení zahájené na žádost zastaví,
jestliže žadatel vzal žádost zpět.
Z uvedeného důvodu rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Při vymezování okruhu účastníků dospěl odbor ÚP a stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 27 správního řádu zaujímá:
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Marcela Veselá, nar. 15.07.1983 a pan Petr Veselý, nar. 03.05.1983, oba bytem Vídeňská
298, 691 23 Pohořelice – účastníci dle § 27 odst. 1 písm. a) - žadatelé.
Lenka Stiasná, Husova 204, 667 01 Židlochovice; Karel Linhart, Brněnská 901, 691 23
Pohořelice; Jaroslava Linhartová, Brněnská 901, 691 23 Pohořelice; Miroslava
Karásková, Brněnská 900, 691 23 Pohořelice; Město Pohořelice; neznámý vlastník
pozemku parc. č. 1253, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou – účastníci dle § 27 odst. 2 – vlastníci
sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být omezeni ve svých právech z
důvodu bezprostřední blízkosti stavby.

Vzhledem k tomu, že dosud nebylo oznámeno zahájení řízení, nemůže být zastavením řízení
dotčeno právo jiných subjektů.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to do 15 dnů ode
dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru územního
plánování a stavebního úřadu. Případné odvolání musí mít náležitosti dle ust. § 82 odst. 2
správního řádu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru ÚP a stavebního úřadu
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ
Pohořelice. Rovněž bude umožněn dálkový přístup a to na www.pohorelice.cz v sekci úřední
deska/veřejné vyhlášky. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MěÚ Pohořelice je dnes
doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
Podpis a razítko odpovědné osoby:
Doručí se
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Marcela Veselá, Vídeňská 298, 691 23 Pohořelice
Petr Veselý, Vídeňská 298, 691 23 Pohořelice
Lenka Stiasná, Husova 204, 667 01 Židlochovice
Karel Linhart, Brněnská 901, 691 23 Pohořelice
Jaroslava Linhartová, Brněnská 901, 691 23 Pohořelice
Miroslava Karásková, Brněnská 900, 691 23 Pohořelice
Město Pohořelice
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)
Neznámý vlastník pozemku parc. č. 1253, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
Dotčené orgány
MěÚ Pohořelice, odbor ŽP
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