
Městský úřad v Šenově 

Radniční nám. 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava 
odbor výstavby  a ŽP 
___________________________________________________________________________
____  
VÁŠ DOPIS zn.:                                  ADRESÁT:   

                                                                                   
                                                                                   
ZE DNE                                                                     
NAŠE sp.zn. SMeUS 01515/2022                           
NAŠE č.j.: MeUS 01515/2022/Mí                         
TEL.: 774413434                                                     
MOBIL:                                                                          
E-MAIL:jmickova@mesto-senov.cz 

DATUM: 7.4.2022  
VYŘIZUJE: Míčková                                               
 

Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím. 
 

Městský úřad v Šenově, obdržel dne 5.4.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací  podle 
zákona č.  106/1999 Sb.,  ve věci : 

a) Spisový přehled sp. zn. SMeUS 06264/2012 

b) Rozhodnutí ve věci sp.zn.:SMeUS 06264/2012 

c) Spisový přehled sp.zn.: SMeUS 00344/212/Mí 
d) Rozhodnutí ve věci sp.zn. SMeUS 00344/212/M 

 

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, 
písmene e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu sděluje, že  

a) spisový přehled vedený pod  č.j. S MeUS 06264/2012 obsahuje položky: 
1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - zařazen do spisu dne :21.12.2012, 
2. Plné moci - zařazen do spisu dne 21.12.2012, 
3. Smlouvy o užívání části pozemku a souhlas se stavbou - zařazen do spisu dne 
21.12.2012, 
4. Usnesení o přerušení řízení – zařazen do spisu dne 21.1.2013, 
5. Výzva k doplnění podkladů žádosti - zařazen do spisu dne 21.1.2013, 
6. Usnesení o zastavení řízení - zařazen do spisu dne 4.6.2013. 

b) Rozhodnutí ve věci je přílohou tohoto dopisu- anonymizované. 
 

Co se týká požadavků pod písmeny c) a d), tak Vás vyzýváme k upřesnění nebo případné 
opravě, Vašeho podání, aby bylo možno podat přesné informace. 
 

 

Městský úřad v Šenově 

vedoucí odboru výstavby a ŽP 

Míčková Jarmila 

 

 

Přílohou:  anonymizovaný dokument 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV
RadniČní nám. 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
odbor výstavby a životního prostředí

VÁŠ DOPIS zn. :
ZE DNE : 21.12.2012

NAŠE sp.zn. :S MeUS 06264/2012
NAŠE č.j. : MeUS 06264/2012/SP

Toed rozhodnutí nabylo právní moci
d,,, 3 . r. c2<, Á

,

VYŘIZUJE :
TEL. :
FAX :
Datové ID:
E-MAIL :

Procházka Stanislav
596 805 958
596 887 147
zznbfqm
sprochazka@,mesto-sel]ov.cz

DATUM : 04.06.2013

Adresát:

zastupující na základě plné moci

USNESENÍ

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13, odstavce l, písmene e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, stavební zákon dále jen ,,stavební zákon", obdržel dne 21.12.2012
Vaši žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ,,příjezdová komunikace" na
pozemcích parc.č. 2921/1, 2921/2, 2922/1, 2886/95, 2886/96, 2886/97 a 2886/111 v k.ú. Šenov u
Ostravy.

Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a ŽP, Vaši žádost podle § 66 odstavce 1 písmene C),
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád").

ZASTAVUJE



Sp.zn. S MeUS 06264/2012
č.j. MeUS 06264/2012/SP str. 2/2

Odůvodnění:

Stavebníci podali dne 21.12.2012 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění ,,příjezdová
komunikace" na pozemcích parc.č. 2921/1, 2921/2, 2922/1, 2886/95, 2886/96, 2886/97 a
2886/111 v k.ú. Šenov u Ostravy. Stavební úřad po prostudováni podané žádosti a přiložených
podkladů žádosti dospěl ke zjištění, že podklady žádosti nejsou úplné a je nutné je doplnit o další
podklady. Z tohoto důvodu usnesením č.j. MeUS 00412/2013/SP ze dne 21.01.2013 probíhající
územní řízení přerušil a vyzval stavebníky k doloženi předepsaných podkladu, a to výzvou
vedenou pod č.j. MeUS 00413/2013/SP ze dne 21.01.2013. Stavebníkům byla výzvou stanovený
termín k doloženi podkladů do 31.03.2013. Do termínu 31.03.2013 nebyla stavebníky podaná
žádost doplněna, z tohoto důvodu stavební úřad probíhající řízení zastavuje.

PouČení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle § 81 odstavce l správního řádu, odvolat
do lS-ti dnů ode dne jeho oznámení a to podáním na ke zdejšímu stavebnímu úřadu MěÚ Šenov.
O tomto odvolání bude rozhodovat Krajskérnu úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,
odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Podle § 82 odstavce 2 správní řád se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka, který
odvoláni podal.

Podle § 85 odstavce l správní řád nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání
odkladný účinek.

MěÚ Šenov
odbor výstavby a životního prostředí

stavební úřad
Stanislav Procházka

F V r Iď r rucastmci rueni:

zastupující na
základě splnomocnění žadatele o umístění výše citované stavby.




