MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠPINDLERŮV MLÝN
ODBOR VÝSTAVBY
ŠPINDLERŮV MLÝN 173, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN

Ve Špindlerově Mlýně dne 12.05.2014

Č. j.: DOK/Vyst/Jeb/711/2014
Vyřizuje: Jindřich Jebavý, DiS.
Tel.: 499 404 249
Ing. Rudolf KUBÁT, nar. 31.05.1952
Na Mlejnku 1679/20, 147 00 PRAHA - Braník
zastoupen na základě plné moci
Milanem Podolcem, Na Lánech 428, 533 52 SRCH

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,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), osvědčení vydané dne 22.01.2014
pod č. j.: DOK/Vyst/Jeb/1839/2013 ve věci pozbytí platnosti územní rozhodnutí vydaného
odborem výstavby Městského úřadu Špindlerův Mlýn dne 04.07.2005, pod č. j.:
Výst.R1668/2005 (dále jen „předmětné územní rozhodnutí“), v části, která se vztahuje ke
stavbě lyžařského vleku a snowtubingu na pozemcích parc. č. 100/7, 100/12 a 100/13 v k. ú.
Špindlerův Mlýn, podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu
ZRUŠUJE
pro rozpor s právními předpisy, a to s účinky ode dne vydání, tj. 22. 01. 2014.

ODŮVODNĚNÍ
Na základě žádosti Ing. Rudolfa Kubáta, nar. 31.05.1952, bytem Na Mlejnku 1679/20, 147 00
Praha – Braník (dále jen „vlastník pozemků“) ze dne 03.11.2013, doručené odboru výstavby
dne 05.11.2013, vydal odbor výstavby Městského úřadu Špindlerův Mlýn podle § 142 odst. 2
správního řádu osvědčení o tom, že podle § 93 odst. 5 stavebního zákona, územní rozhodnutí
vydané odborem výstavby Městského úřadu Špindlerův Mlýn dne 04.07.2005, pod č. j.:
Výst.R1668/2005, v části, která se vztahuje ke stavbě lyžařského vleku a snowtubingu na
pozemcích parc. č. 100/7, 100/12 a 100/13 v k. ú. Špindlerův Mlýn pozbylo platnosti, protože
vlastník shora uvedených pozemků odboru výstavby sdělil, že od zbytku záměru, ke kterému
se shora uvedené územní rozhodnutí vztahuje a týká se pozemků v jeho vlastnictví, upouští.
Výše uvedené je v rozporu s právními předpisy, konkrétně s § 93 odst. 5, který uvádí, že
územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, pokud realizace záměru byla již zahájena. Dne
31.07.2007 vydal Městský úřad Špindlerův Mlýn, odbor výstavby, pod č.j. Výst.R1158/2007
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kolaudační rozhodnutí o povolení užívání stavby bytového domu DALIBOR II, který byl
součástí předmětného územního rozhodnutí. Je tedy bez vší pochybnosti, že realizace záměru
byla již zahájena, a proto nemůže být žadatelem podáno sdělení o opuštění od provedení
záměru dle § 93 odst. 5 stavebního zákona.
Jelikož se nejedná o vadu, kterou lze opravit usnesením dle § 156 odst. 1 správního řádu,
postupuje odbor výstavby v souladu s § 156 odst. 2 správního řádu a předmětné osvědčení
usnesením ruší, a to s účinky ode dne vydání, tj. 22. 01. 2014.

POUČENÍ
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu, a to podáním učiněným u Městského úřadu Špindlerův Mlýn, odboru
výstavby. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Miroslava Šmahelová
vedoucí odboru výstavby
Tel.: 499 404 250
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