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MĚSTSKÝ ÚŘAD V ÚPICI, odbor výstavby
Pod Městem 624 Úpice 542 32
_________________________________________________________
Sp. zn.: S-116/2011
Č.j. 893/2011/197/V Pos
Oprávněná úřední osoba: Posdienová Lenka

Úpice dne 30.května 2011

Účastníci územního řízení (dle ust. § 85 odst. 1 SZ – doručí se jednotlivě)
Žadatel:
Jan Jirásek, narozen 28.10.1983, Hořičky 120, 552 05
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Libňatov, IČ 278084, Libňatov 148, 542 36 Libňatov
Účastníci územního řízení (dle ust. § 85 odst. 2 SZ – doručí se veřejnou vyhláškou):
Ondřej Hlavatý, nar. 2.1.1967, Švermova 823, Česká Skalice, 552 03
Mgr. Hana Hlavatá, nar. 29.10.1967, Švermova 823, Česká Skalice, 552 03
Jaroslav Jirásek, nar. 5.7.1960, Hořičky 120, 552 05
Dotčené orgány:
Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a územního plánování
Městský úřad Úpice, oddělení správy lesního majetku a životního prostředí
USNESENÍ
Městský úřad v Úpici, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ustanovení § 190 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
zastavuje
řízení zahájené na žádost pana Jana Jiráska narozeného 28.10.1983, bytem
Hořičky 120 podanou dne 20.dubna 2011 o vydání rozhodnutí o dělení nebo
scelování pozemků parcelní číslo 938/2, 938/3 a 940 v obci, části obce a
katastrálním území Libňatov.
Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů jsou:
Jan Jirásek, narozen 28.10.1983, Hořičky 120, 552 05 Hořičky
Odůvodnění
Městský úřad v Úpici, odbor výstavby, obdržel dne 20.dubna 2011 žádost o
vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků žadatele pana Jana Jiráska.
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Městský úřad v Úpici, odbor výstavby je dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) v
návaznosti na ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona věcně příslušným
obecným stavebním úřadem. Místní příslušnost je v řízeních týkajících se
nemovitosti určena dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, správní řád, místem kde se nemovitost nachází.
Žádost byla podána, jak již bylo výše uvedeno, dne 20.4.2011. Ve správním
řízení stavební úřad proto postupoval dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhl. MMR č.
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření, vyhl. MMR č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
obecných požadavcích na využívání území a dle zák. č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů správní řád.
Okruh účastníků řízení byl určen dle ustanovení § 85 stavebního zákona.
- odst. 1 písm. a) žadatel: pan Jan Jirásek
- odst. 1 písm. b) místně příslušná obec: Obec Libňatov
- odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby dotčeného navrhovaným dělením tj.
vlastníci p.p.č. 938/3 pan Jan Jirásek, vlastník p.p.č. 938/2 a 940 pan Ondřej
Hlavatý, Mgr. Hana Hlavatá a Jaroslav Jirásek.
- odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním
stavbám anebo pozemkům nebo stavbám na nich mohou být územním rozhodnutí
přímo dotčena. Na LV č. 120, kde je zapsána p.p.č. 938/2 a 940 v k. ú. Libňatov o
nichž je v řízení jednáno je zapsáno jiné právo - věcné břemeno užívání pro Žofii
Vikovou dat. nar. 20.3.1912 k p.p.č. 940. Dotazem v místě bydliště bylo zjištěno, že
oprávněný z věcného břemene dne 30.10.2009 zemřel. Věcné břemeno dle ust. §
151p zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů Občanský zákoník zaniká
smrtí oprávněného. Vlastníkům sousedních pozemků nebylo postavení účastníka
řízení přiznáno, neboť samotným dělením a scelováním pozemků nedojde k dotčení
jejich vlastnických nebo jiných věcných práv.
- odst. 2 písm. c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis - nejsou
- odst. 2 písm. d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu
– nejsou
Dnem podání žádosti, 20.dubna 2011, bylo zahájeno řízení o dělení nebo
scelování pozemků p.č. 938/2, 938/3 a 940 v kat. území Libňatov. Žádost byla
podána panem Janem Jiráskem, který v řízení zastupuje paní Hanu Hlavatou,
Ondřeje Hlavatého a Jaroslava Jiráska na základě plné moci udělené dne 20.dubna
2011 za účelem zastupování v průběhu vedeného řízení o dělení nebo scelování
pozemků, včetně přebírání korespondence. Uvedení zmocnitelé jsou vlastníky
pozemků dotčených dělením a scelováním tj. p.p.č. 938/2 a 940. Opatřením ze dne
28.dubna 2011 oznámil stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení řízení ve věci. Zároveň byl určen termín veřejného ústního
jednání na den 2.června 2011. Oznámení o zahájení řízení bylo v souladu s ust. §
87 stavebního zákona doručeno účastníkům řízení stanoveným podle § 85 odst. 1
do vlastních rukou, ostatním účastníkům řízení a veřejnosti bylo doručeno veřejnou
vyhláškou vyvěšením na úřední desce v Úpici od 28.4 2011 do 16.5.2011 a
Libňatově od 2.5.2011 do 24.5.2011. Rovněž bylo v této lhůtě zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dne 25.května 2011 obdržel stavební úřad písemnost nazvanou žádost o
zastavení (zrušení) územního řízení, které je vedeno na základě žádosti podané
Tel. 499 859 077, 499 781 533, fax 499 881 730
2/3
Email stavební.odbor@upice.cz

Sp. zn.: S-116/2011
Č.j. 893/2011/197/V Pos
30.května 2011

panem Janem Jiráskem dne 20.dubna 2011 a zaevidované pod č.j. 893/2011/197/V
Pos. Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán řízení
usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více
musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé. Stavební úřad dospěl k závěru, že
žadatel pan Jan Jirásek, který je jediným žadatelem nemá zájem na pokračování
zahájeného řízení a proto bylo vydáno usnesení o zastavení řízení.
Účastníkům řízení je Usnesení o zastavení správního řízení doručováno
stejným způsobem jako oznámení o zahájení řízení, tj. žadateli a obci v místě do
vlastních rukou; ostatním účastníkům a veřejnosti veřejnou vyhláškou zveřejněním
na úřední desce v Úpici a Libňatově a rovněž způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Poučení
Proti tomuto usnesení se může odvolat účastník jemuž se usnesení oznamuje
do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu v Hradci Králové podáním u zdejšího
odboru výstavby Městského úřadu v Úpici. Odvolání 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.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský
úřad v Úpici, odbor výstavby.
Včas podané a přípustné odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
Vedoucí odboru výstavby
Bc. Libuše R ü c k e r o v á

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu
Úpice a obce Libňatov, poslední den této lhůty je dnem doručení. V souladu s
ustanovením § 25 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů se rozhodnutí současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
datum, podpis
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