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Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad
289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434
e-mail:stu.rozdalovice@email.cz, stavebni@rozdalovice.cz

Č.j.: 936/2017

Rožďalovice dne 21.11.2017

USNESENÍ
Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. I písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) rozhodl
takto:
Řízení ve věci žádosti Obce Seletice, Seletice 139, Seletice, 289 34 Rožďalovice, IČ: 00640638, zastoupena Ing.
Michalem Doušou, IČ: 7446731, Na Kopci 763,272 01 Kladno (dále jen „žadatel"), o vydání rozhodnutí o umístění
stavby: ,,Vodovod (vč. vodovodního přivaděče a vodojemu), kanalizace a ČOV obce Seletice" na pozemcích
parcelní číslo 2, 6/6, 46/2, 7115, 72, 11115, 125/4, 188/1, 195/9, 195/11, 20113, 730/20, 730/21, 730/28 (PK 730/1),
734/2, 738, 740/1 (PK 740), 740/3, 74111, 742, 744, 747, 749, 754/1 (PK 146, 147, 148, 736, 739, 754, 762), 759/4, 809,
926, 935, 955, 1091, 1097, 1140, 1223, st. 31 v katastrálním území Seletice (kanalizace a vodovod), na pozemcích
parcelní číslo 747, 749, 750/4, 1065, 1066, 1068, 1069, 1070, 1088 v katastrálním území Seletice, na pozemcích
parcelní číslo 855, 984, 985, 986 a 997 v katastrálním území Sovenice a na pozemcích parcelní číslo 193, 208/21 a
1035/4 v katastrálním území Mcely (vodovodní přivaděč) a na pozemcích parcelní číslo 125/4, 754/1, 929, 934, 935 a
955 v katastrálním území Seletice (ČOV) - (dále jen „stavba"), kterou podal dne 21.8.2017 jako účastník řízení podle
§ 27 odst. l správního řádu,

se p ř e r u š u j e
a to na dobu 90 dnů, ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení.
Účastníkem řízení podle§ 27 odst. 1 správního řádu je Obec Seletice,Seletice 139, Seletice,289 34 Rožďalovice,lČ:
00640638,zastoupena Ing. Michalem Doušou,IČ: 7446731,Na Kopci 763,272 01 Kladno.

Odůvodnění
Dne 21.8.2017 byla doručena Městskému úřadu Rožďalovice - stavebnímu úřadu žádost Obce Seletice, Seletice J 39,
Seletice, 289 34 Rožďalovice, IČ: 00640638, zastoupené Ing. Michalem Doušou, IČ: 7446731, Na Kopci 763, 272 01
Kladno (dále jen „žadatel"),o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
Podaná žádost není úplná,neobsahuje všechny potřebné podklady a doklady pro posouzení navrhovaného záměru dle
§ 86 stavebního zákona, proto stavební úřad vyzval žadatele k doplnění a řízení přerušil. Žadatel byl poučen o následcích
nesplnění výzvy. Stavební úřad bude podle § 65 odst. 2 správního řádu v řízení pokračovat, jakmile odpadne překážka,
pro niž bylo řízení přerušeno nebo uplyne lhůta určená správním orgánem.
Účastníkům řízení a dotčeným ránům bude po doplnění žádosti oznámeno pokračování v řízení a umožněno uplatnit
námitky proti projektové dokumentaci a podkladům pro vydání rozhodnutí.
Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou: Obec Seletice, Seletice 139, Seletice, 289 34 Rožďalovice, IČ:
00640638, zastoupena Ing. Michalem Doušou,IČ: 7446731, Na Kopci 763,272 01 Kladno - žadatel a účastníci řízení dle
§ 87 odst. I stavebního zákona (tj. vlastníci dotčených a sousedních pozemků a staveb).

Poučení
Po dobu přerušení řízení lhůta pro vydání rozhodnutí podle§ 65 odst. I správního řádu neběží.
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního
úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.
Odvolání proti usnesení nemá podle§ 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
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Lenka Necidová
vedoucí stavebního úřadu
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Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.
V yvěšeno dne
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Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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