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USNESENÍ
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy jako příslušný správní orgán ve věci podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. d zákona 500/2004 Sb. Správní řád ( dále jen správní řád ) a
jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních
komunikacích), obdržel dne 02.10.2018 Vaši žádost ve věci vydání stavebního povolení pro
stavbu na silnici č. II/130 v k.ú. Číhošť, Prosíčka, Nezdín: „II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1,
úsek č. 1, část III.“
Jelikož k Vaší žádosti nebyly do dnešního dne doloženy souhlasy ve smyslu § 184a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů k provedení stavebního záměru
vyzývá
podle § 45 odst. 2 správního řádu Městský úřad Světlá nad Sázavou , odbor dopravy, aby jste
doplnil podání dle smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon o :


souhlasy majitelů pozemků.

Dne 15.10.2018 bylo zahájeno řízení a dne 17.10.2018 podala paní Petra Barešová námitku, že
ještě nevydala souhlas se stavebním řízením. Na základě nových skutečností Vás vyzíváme
k doplnění výše uvedených souhlasů nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto usnesení.
Z uvedených důvodů Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy podle § 64 odst. 1 písm.
a) správního řádu řízení ve věci
přerušuje .
Po obdržení výše uvedených podkladů bude v řízení pokračováno , to znamená, že bude
bezodkladně vydáno rozhodnutí o povolení výše uvedené stavby. Po marném uplynutí lhůty
bude řízení o stavebním povolení zastaveno.
Odůvodnění :
Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupený na základě pověření a
plné moci společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 28145968, Převrátilská 330, 390 01 Tábor,
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podal dne 02.10.2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu – odboru dopravy Městského
úřadu Světlá nad Sázavou žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu na silnici č. II/130
v k.ú. Číhošť, Prosíčka, Nezdín: „II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.“
Dne 15.10.2018 bylo zahájeno řízení a dne 17.10.2018 podala paní Petra Barešová námitku, že
ještě nevydala souhlas se stavebním řízením.
Jelikož během správního řízení nebyly předloženy požadované souhlasy, bylo správní řízení
přerušeno. Žadatel byl vyzván, aby požadované souhlasy předložil ve stanovené lhůtě 30 dní
od doručení tohoto usnesení.
Jakmile budou doklady předloženy, bude správní řízení pokračovat a bude bezodkladně
rozhodnuto o povolení stavby. Po marném uplynutí lhůty bude stavební řízení zastaveno.
Poučení :
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným u Městského úřadu
Světlá nad Sázavou. Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek
Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku
oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem lhůty nejbližší pracovní den. (Ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 500/2004
Sb.)
Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 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 ( § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ).

Ing. Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy
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