Městský úřad Špindlerův Mlýn
odbor výstavby
Špindlerův Mlýn 173, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN
Č. j.: DOK/Vyst/Jeb/1400/2013
Ve Špindlerově Mlýně 28.08.2013
Vyřizuje: P. Kubec
Tel.: 499 404 250
Ing. Rudolf Kubát
Na Mlejnku 1679/20
Praha 4 - Braník

USNESENÍ
Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, odbor výstavby, jako správní orgán věcně příslušný
podle § 10 a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), vede na základě žádosti č. j. DOK/Vyst/Jeb/627/2013 podané dne
12. 04. 2013 společné řízení o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí (UR č. j.:
Výst.R1668/2005) a řízení o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků (p. p. č. 100/12
a 100/3 v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn).
Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, odbor výstavby, podle § 66 odst. 1 písm. a) správního
řádu předmětné společné řízení

zastavuje.
Odůvodnění:
Dne 08.07.2013 žadatel, jímž je Ing. Rudolf Kubát, Na Mlejnku 1679/20, Praha 4 - Braník,
vzal svou žádost zpět v jejím plném rozsahu.

Poučení:
Proti tomuto usnesení je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování
a stavebního řádu v Hradci Králové, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
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 MěÚ Špindlerův Mlýn.
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