Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

odbor výstavby a územního plánování
Číslo jednací:

VÚP 22966/12-KLI-3578/12

Vyřizuje:
Ing. Vlasta Klimová
Telefon:
388 459 048
Ve Vimperku dne: 13.11.2012

- veřejná vyhláška -

USNESENÍ
Dne 25.6.2012 podala Obec Buk, IČ 005 82 981, Buk 64, 383 01 Prachatice, zastoupená
místostarostkou obce Janou Nuskovou, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod označením
„Rybník Vyšovatka na poz. parc. KN č. 22/1 a 22/3 v k.ú. Vyšovatka, obec Buk“ (dále jen
„stavba“).
Městský úřad ve Vimperku, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen „stavební úřad“ a „stavební zákon“) a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
rozhodl
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, že řízení ve věci výše uvedené stavby, zahájené
dne 25.6.2012,

zastavuje.

Odůvodnění
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Během něj byl dne
15.8.2012 žadatel vyzván k doplnění žádosti o závazné stanovisko Správy CHKO Šumava a řízení
bylo usnesením přerušeno do 31.10.2012. Žadatel byl poučen, že pokud do stanoveného termínu
nepředloží výše uvedené závazné stanovisko, stavební úřad řízení zastaví.
Podle ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, jestliže žadatel v určené lhůtě neodstranil
podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení, správní orgán řízení o žádosti
usnesením zastaví.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním
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u Městského úřadu Vimperk, odboru výstavby a územního plánování, který toto usnesení vydal.
Odvolání proti usnesení nemá ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Správní poplatek, vyměřený dle položky 18 písm. a) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč, zaplacený dne 1.8.2012, bude
vrácen žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na písemnou žádost.

Účastníci územního řízení určeni podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (na doručenku):
Obec Buk, Buk 64, 383 01 Prachatice – žadatel (DS).
Účastníci územního řízení určeni podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Obec Buk, Buk 64, 383 01 Prachatice – žadatel,
Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 Č. Budějovice – správce vodního toku.
Dotčené orgány (na doručenku):
Správa CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk (DS),
MěÚ Vimperk – odbor ŽP (ZPF, VH).

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 15.12.2012 na místě obvyklém
MěÚ Vimperk – odbor HB (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
MěÚ Vimperk – na elektronické adrese www.vimperk.cz,
OÚ Buk (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
vyvěsit současně na elektronické adrese obce!).

Vyvěšeno dne……………………………

Sejmuto dne………………………………
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