V Praze dne:

9.5.2017
Městský úřad Týnec nad Labem, odbor
územního a stavebního řízení - stavební úřad
Masarykovo náměstí 1
281 26 Týnec nad Labem

Spisová značka: SZ 058817/2017/KUSK ÚSŘ/JM
060664/2017/KUSK
Č. j.:
Vyřizuje:

Bc. Mazáčková / 257 280 694

USNESENÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „správní
orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
podle § 80 odst. 4 písm. d) citovaného předpisu, p r o d l u ž u j e zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí
Městského úřadu Týnec nad Labem, odboru územního a stavebního řízení - stavebního úřadu, o žádosti
na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou podali Ondřej Beneš, nar. 17.2.1990,
281 27 Krakovany 262 a Leona Šimková, nar. 17.8.1990, 533 12 Kojice 161, na stavbu rodinného domu na
poz. parc.č. 337/14, 337/30 a 349/3 v katastrálním území Krakovany, (dále jen „stavba“) o 60 dnů ode dne
nabytí právní moci tohoto usnesení.
Odůvodnění
Správní orgán se z podání Městského úřadu Týnec nad Labem, odboru územního a stavebního

řízení - stavebního úřadu dozvěděl, že vzhledem k uplatněné námitce ve zvlášť složitém řízení nelze ve věci
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu rodinného domu na poz.

parc.č. 337/14, 337/30 a 349/3 v katastrálním území Krakovany, nelze rozhodnout v zákonné lhůtě podle
ustanovení § 87 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále
jen „stavební zákon“). Z tohoto důvodu Vám krajský úřad prodloužil lhůtu pro vydání rozhodnutí jak shora
uvedeno.
Poučení
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení uvedení v § 27 odst. 1 správního řádu odvolat do 15
dnů ode dne jeho oznámení, na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odbor územně a stavebně správní
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvolání bude
postoupeno Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k rozhodnutí.
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Odvolání proti usnesení nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Bc. Jana Mazáčková
odborný referent
otisk úředního razítka
Doručí se (dodejky)
Městský úřad Týnec nad Labem, odbor územního a stavebního řízení - stavební úřad
Masarykovo náměstí 1
281 26 Týnec nad Labem
Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
Ondřej Beneš, nar. 17.2.1990, 281 27 Krakovany 262
Leona Šimková, nar. 17.8.1990, 533 12 Kojice 161
Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....................................

Sejmuto dne: .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení.

Dále se doručuje
Městský úřad Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec nad Labem - k vyvěšení
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele
Co: spis KÚ, spis SÚ

