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Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  
 
Žádost o informace: 
 
„Žádám o informaci, kdy byla žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby spolu 
s dokumentací stavby na akci: St. Město, U Baraňáku - zahr. Osada, kab. NN přidělena 
konkrétnímu referentovi stavebního úřadu. Projektová dokumentace byla i se žádostí o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podána 12.11.2018 na podatelnu městského 
úřadu Staré Město. 
 
Dále žádám o informaci, kdy byla doručená datová zpráva od notáře Xxxx Yyyy předána 
konkrétnímu referentovi stavebního úřadu Staré Město. 
 
Dále žádám o informaci, proč stavební úřad nepostupuje v zákonem stanovených lhůtách ve 
věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na akci: St. Město, U Baraňáku - zahr. 
osada, kab NN.“ 
 
Odpověď: 

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na akci „St. Město, U Baraňáku – 
zahr. osada, kab NN“ byla přidělena konkrétnímu referentovi stavebního úřadu dne 
19.11.2018. 
 
Datová zpráva od notáře byla předána konkrétnímu referentovi dne 22.3.2019.  
 
Omlouváme se za zdržení v období následujícím po podání žádosti. Jedná se o složitou 
záležitost, kdy stavba má být umístěna na 25 pozemcích v extravilánu města (dalších 11 
pozemků je řešeno jako sousední pozemky, ochranné pásmo vznikne na 35 pozemcích a 
počet účastníků k dnešnímu dni činí 38). Žádost byla podána v předvánočním období, kdy se 
na stavebním úřadě nashromáždilo velké množství správních řízení a přes veškerou snahu 
se nepodařilo, s ohledem na složitosti řízení, učinit úkon dříve než v lednu 2019. Z těchto 
důvodů bylo řízení přerušeno až dne 16.1.2019 pod č.j. MeUSM/00287/2019 z důvodů 
doložení závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les, následně potom dne 
21.1.2019 pod č.j. MeUSM/00393/2019 z důvodů dohledání dědiců po zemřelé Xxxx Yyyy a 
dne 26.3.2019 pod č.j. MeUSM/01493/2019 z důvodů dohledání dědiců po zemřelé Xxxx 
Yyyy. Ještě jednou přijměte prosím naši omluvu za počáteční zdržení. V případech přerušení 
řízení pro předběžnou otázku nezbývá stavebnímu úřadu než postupovat v souladu 
s příslušnou legislativou. 
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