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USNESENÍ

Žadatel
Obec Patokryje, IČO 266124, Patokryje čp. 35, 434 01 Most 1,
zastoupená
Ing. Robertem Klementem, IČO 13362887, Hlubany 123, 441 01 Podbořany (doručovací adresa:
Klostermannova čp. 3190, 438 01 Žatec 1)

Dne 06.02.2019 podal žadatel obec Patokryje, IČO 266124, se sídlem Patokryje čp. 35, Most,
zastoupená Ing. Robertem Klementem, IČO 13362887, se sídlem Hlubany 123, Podbořany,
u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Kanalizační přípojky v obci Patokryje
na pozemcích v katastrálním území Patokryje.
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), územní řízení podle § 66 odst. 1 písm. c)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
zastavuje.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu
Obec Patokryje, IČO 266124, Patokryje čp. 35, 434 01 Most 1

Odůvodnění
Dne 06.02.2019 podal žadatel obec Patokryje, IČO 266124, se sídlem Patokryje čp. 35, Most,
zastoupená Ing. Robertem Klementem, IČO 13362887, se sídlem Hlubany 123, Podbořany,
u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
„Kanalizační přípojky v obci Patokryje“ na pozemcích v katastrálním území Patokryje.
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního
zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby. Žadatele
proto vyzval k doplnění návrhu ve lhůtě do 29.03.2019 a řízení přerušil.
Podáním ze dne 29.03.2019 doplnil žadatel část chybějících dokladů. Nadále však nebylo
doplněno:
- souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona (nebyly doloženy
všechny souhlasy – chybí např. souhlasy vlastníků pozemků 506/26 – R. Opalecký,
K. Opalecká; 546 – J. Kraml, J. Kramlová, …),
- seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se
stavba umisťuje,
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů,
 rozhodnutí Obecního úřadu Patokryje – povolení k uložení sítí do místních komunikací
s vyznačením právní moci,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,
- pravomocné stavební povolení na stavbu „PATOKRYJE – splašková kanalizace“ - dle
informací poskytnutých speciálním stavebním úřadem pro stavby vodních děl (viz mailem
přeposlaná korespondence se zástupcem obce Patokryje) pozbylo dne 31.12.2018 platnosti
stavební povolení na stavbu „PATOKRYJE – splašková kanalizace“ ze dne 10.08.2012
značky OSÚ/058448/2012/IN/I-2482. Existence kanalizační stoky, případně pravomocného
stavebního povolení na stoku, je podmiňujícím předpokladem pro vydání územního
rozhodnutí na předmětný záměr.
Po uplynutí lhůty stavební úřad řízení zastavil, jelikož žadatel neodstranil vady žádosti, které
brání pokračování v řízení. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
podáním učiněným u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu
Č.j. MmM/040285/2019/OSÚ/EG
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Přílohy
(budou vráceny žadateli po nabytí právní moci tohoto usnesení)
- 2 x dokumentace včetně příloh
- 2 x doplněná dokumentace včetně příloh
Obdrží
Ing. Robert Klement, IDDS: xqk4e7t
sídlo: Hlubany čp. 123, 441 01 Podbořany
zastoupení pro: Obec Patokryje, Patokryje čp. 35, 434 01 Most 1

Č.j. MmM/040285/2019/OSÚ/EG
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