Přehled na základě žádosti MESPP000U4XZ
Věc

Zahájeno
dne

Na základě

Procesní úkony provedené odborem výstavby

Penzion Alenka

10.4.2014 Žádost o dodatečné stavební povolení

Rozhodnutí - zamítnutí
Postopení odvolání
Výzva k odstranění vad v podaném odvolání
Vyrozumění o obsahu odvolání
Postoupení odvolání
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
Protokol o ohledání na místě
Protokol o ohledání na místě
Vyrozumění o skončení dokazování a seznámení s podklady
rozhodnutí Rozhodnutí - zamítnutí
Vyrozumění o obsahu odvolání
Postoupení odvolání
Vyrozumění o skončení dokazování a seznámení s podklady
rozhodnutí
Výzva k odstranění nedostatků
Vyrozumění o skončení dokazování a seznámení s podklady
rozhodnutí

Skiareál naučné stezky / občerstvení

27.6.2014 Žádost o dodatečné stavební povolení

Výzva k odstranění vad žádosti
Prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

Stavební úpravy RD s ubytovámím
č.p. 61/ŠM

6.8.2014 Žádost o vydání stavebního povolení

Oznamení o zahájení stavebního říení
Výzva k podané námitce

Zateplení objektu BOBŘÍK

28.11.2014 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Výzva k odstranění vad žádosti
Výzva k účasti na závěrečné prohlídce
Protokol z ústního jednání a místního šetření (závěrečná kontrolní
prohlídka)

Alpský hotel

5.12.2014 Žádost o stavební povolení

Výzva k odstranění vad žádosti a přerušení řízení
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Rozhodnutí

Hotel Jelínek č.p. 43/B

11.2.2015 Žádost o vydání dodatečného povolení
stavby
4.3.2015 Ohlášení stavby
11.3.2015 Žádost o stavební povolení + umístění
stavby
22.4.2015 Žádost o stavební povolení

Výzva k odstranění vad žádosti

Hotel Adélka + podz. Parkoviště

11.5.2015 Žádost o prodloužení vydaného
stavebního povolení

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Přístavba k RD č.p. 143/B

11.5.2015 Žádost o prodloužení vydaného
stavebního povolení
13.5.2015 Žádost o prodloužení platnosti
rozhodnutí o umístění stavby
13.5.2015 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby
18.5.2015 Žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Petrova bouda

27.5.2015 Žádost ovydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení

Oznámení o zahájení spoleného územního a stavebního řízení

Přístavba k č.p. 183 ŠM

9.6.2015 Žádost o změnu stavby před jejím

Dostavba penzionu č. p . 18; a RD č.p.
270
Stavební úpravy rodinného domu čp.
262

10.6.2015 Žádost o změnu stavby před
dokončením
10.6.2015 Ohlášení stavby

Rekonstrukce č.p. 263 ŠM

10.6.2015 Žádost o prodloužení lhůty

Opěrná zeď, odvodnění, ...
ČSPH Špindlerův Mlýn
Stavební úpravy čp. 138

Hotel Venuše místo č.p. 23/ŠM
Zotavovna vězeńské služby
Novostavba RD

Usnesení
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Výzva k odstranění vad bránících v pokračování řízení
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Výzva k odstranění vad žádosti
Onámení o zahájení územního řízení
Výzva k odstranění vad podání
Usnesení - přerušení

dokončením

Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Penzion Labe č.p. 21 ŠM

Stavební úpravy bytu č 104/6
Stavební úpravy objektu č.p. 35 ŠM

12.6.2015 Ohlášení odstranění stavby
17.6.2015 Žádost o stavební povolení
26.6.2015 Žádost o vydání stanoviska

Onámení o zahájení územního řízení

Oprava prameniště, odkyselení p.p.č.
710/99 v k.ú. Bedřichov

29.6.2015 Ohlášení stavby

Felicity Hotels

30.6.2015 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění Onámení o zahájení územního řízení
stavby
1.7.2015 Opakovaná žádost stavebnímu úřadu

Zastřešení parkovacího stání na st.p.č.
363 a 708/88 v k.ú. Bedřichov

Horská bouda Úsvit

8.7.2015 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Výzva k účasti na závěrečné prohlídce
Protokol z
ústního jednání a místního šetření (závěrečná kontrolní prohlídka)

Hotel Harmony Club

10.7.2015 Harmony Club Hotel - žádost o změnu
stavby před dokončením
14.7.2015 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby
22.7.2015 Opětovná žádost o potvrzení souladu s

Kabelové vedení nn pro st.p.č. 31
RD na p.p.č. 96/16 v k.ú. Špindlerův
Mlýn

územním plánem

RD na p.p.č. 96/2 v k.ú. Špindlerův Mlýn

22.7.2015 Žádost o povolení obnovy řízení

RD na p.p.č. 100/12, 100/3, 100/7 a
96/16 v k.ú.Špindlerův Mlýn

28.7.2015 Žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení pro
stavbu RD
o souhlas s dělením pozemků
29.7.2015 Žádost

Dělení ozemku p.č. 100/2

RD na p.p.č. 96/16 v k.ú. Špindlerův
3.8.2015 Žádost o přerušení řízení
Mlýn
Č.p. 102 byt v 5NP
6.8.2015 Žádost - stavební povolení
Výstavba na pozemku p.p.č. 15/13 v k.ú. 18.8.2015 Výzva k vydání správního rozhodnutí
Špindlerův Mlýn
RD na p.p.č. 100/12, 100/3, 100/7 a
19.8.2015 Žádost o vyjádření
96/16 v k.ú.Špindlerův Mlýn

Hotel Panorama
Dodatečné povolení stavby Hotel
Jelínek č.p. 43 B
St.p.č. 375 v k.ú. Špindlerův Mlýn
RD č.p. 219 ŠM

19.8.2015 Žádost o úremně plánovací informaci
19.8.2015 Vyžádání spisu

Luční dům - plynová přípojka

24.8.2015 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Výzva k účasti na závěrečné prohlídce
Protokol z ústního jednání a místního šetření (závěrečná kontrolní
prohlídka)

21.8.2015 Žádost o potvrzení existence stavby
21.8.2015 Žádost o změnu stavby před
dokončením

Revitalizace objektu mateřské školy ŠM 25.8.2015 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Výzva k úasti na závěrečné prohlídce
Zaslání přehledu
Výměna odborně způsobilé osoby
statutárního orgánu

25.8.2015 Žádost o poskytnutí informace
1.9.2015 Žádost o změnu úředního povolení

