Městský úřad Mníšek pod Brdy
Stavební úřad
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy, dne 26. listopadu 2012
Č.j.: SÚ 12602/12 - 1836/2012-Vlk
Spis.znač.: 1836/2012-Vlk
Oprávněná úřední osoba: Vlková Veronika, tel.: 318541925, e-mail.: veronika.vlkova@mnisek.cz
Žadatel:
Obec Černolice, IČ 00241113, Černolice č.p.64, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výzva
Dne 19.11.2012 podala Obec Černolice, IČ 00241113, Černolice č.p.64, 252 10 Mníšek pod Brdy,
u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „volnočasového
centra“ na pozemku číslo parcelní 56/1, 17 (stavební) v katastrálním území Černolice. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zjistil, že předložená žádost a připojené podklady
neodpovídají požadavkům stanoveným právními předpisy, a proto v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu

vyzývá
žadatele, aby nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy
1. doplnili tyto údaje a podklady:
- vyjádření MěÚ Černošice, odbor dopravy,
- vyjádření Města Dobřichovice, napojení na ČOV,
- projektovou dokumentaci, ve dvou vyhotovení, vypracovanou autorizovaným inženýrem,
- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1 000,- Kč (variabilní symbol 820 000 1374).
Poplatek lze uhradit převodem na účet č. 19 0388055349, směrový kód 0800, nebo v pokladně
MěÚ Mníšek pod Brdy, v úředních hodinách.

Usnesení
Výroková část:
Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon") podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu
přerušuje
územní řízení zahájené dne 19.11.2012 podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„volnočasového centra“ na pozemku číslo parcelní 56/1, 17 (stavební), v katastrálním území Černolice,
kterou podala Obec Černolice, IČ 00241113, Černolice č.p.64, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Č.j.: SÚ 12602/12 - 1836/2012-Vlk
Telefon:
318 541 924
Ústředna:
318 541 911
GSM brána: 603 842 257

Fax:
318 592 296
Internet: www.mnisek.cz
e-mail: mesto@mnisek.cz
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Bankovní spojení:
ČS, a.s. Mníšek pod Brdy
19-0388055349/0800

IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
ISDS: 96ebwrs

Pro doplnění uvedených podkladů stavební úřad stanovuje lhůtu do 60 dnů od doručení výzvy.
Účastník řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:
Obec Černolice, IČ 00241113, Černolice č.p.64, 252 10 Mníšek pod Brdy

Odůvodnění:
Dne 19.11.2012 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu volnočasového centra na
pozemku číslo parcelní stavební 17, číslo parcelní 56/1 v katastrálním území Černolice. Stavební úřad zjistil,
že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný
podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti
a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení.

Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská č.p.11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému výroku usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění
je nepřípustné.
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 (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Podání odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Po dobu přerušení řízení lhůta k vyřízení věci neběží. Stavební úřad bude v řízení pokračovat, jakmile
pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno. Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě
odstraněny, bude územní řízení podle § 66 správního řádu zastaveno.

Vlková Veronika
odborný referent

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1D
Obec Černolice, Černolice č.p.64, 252 10 Mníšek pod Brdy
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