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Poč.t hnrďÍbň

VYZYA,

obec Kř€tín, IČ 28o4o2, 679 62 KÍtltin

(dáIejen ''Žadate|'.) pod a| dne 2,7.2.2009 žádost o \,Ydáni územního rozhodnutí o umístění stavby|

Přístavba hasičské zbrojnice se změnou stř€šního pláště

(dálejen ''stavba'') na pozemku 5t. p. 98, parc' č. 7913 v katastÍá|ním území Křetin.

Městský úřad v Letovicích, odbor ýstavby a ŽP,jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst.]písm'o
zákona č' 18J/2006 Sb.. o územním plánováni a stavebnim řádu (stavebni zákon)' ve zněni pozdějších
předpisú (dálejen '.stavebni ákon''), shleda|, že žádost nemá předepsané náležitosti. a pťoto podle $ 45
odst' 2 ákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějšich předpisů

vyzývá

Žadatele' aby nejpozději do

30.6.2009
dop|Dil Žádost o B1o údaje a podklady:
l. vyjádření VAs, a.s' k napojeni na veřejný vodovod
2. vyjádření SUs B|ansko
3. Íozhodnuti MěU Boskovice, odboru dopra\ry

Pokud nebudou nedosiatky Žádosti ve stanovené |hůtě odstraněny, bude řízení podle s ó6 odst' 1 písm' c)
správDího řádu zaslaveno'
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USNESENÍ
výroková čá5t:

Městský úřad v Letovicích, odbor v'ýstavby a ŽP, jako stavebni úřad příslušný podle $ 13 odst'lpísm.o
ákona č. 18]/2006 Sb', o územnim p|ánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dáIej€n ''stavebni zákon.')' podle s 64 odst' I písm. a) zákona č' 500/2004 sb., správní řád, ve
znění pozdějšich předpisů

p ř c rušu je

územDi řízeni zahájené podáním ádosti dne 27.2.2009 o vydání územního roáodnutí o umistění stavby:

Přístavba hesičské zbrojDice se změnou střešníbo pláště

(dále j en ', stavba.') na pozemku st. p' 98, parc. č. 7913 v katastÍálnim území Křetín' kteď podal

obec Kř€Íín. tč 280402.679 62 Křetín

(dále jen '.ádatel'.).

Účastníci řízení na něŽ se vz|ahuje rozhodnutí spÍávního orgiínu:

obec Křetín, ó79 ó2 Křetín

odůvodnění:

Dnem podání ádosti o wdání úzeÍnního řozhodnutí by|o zahájeno územíi řizení. Stavební úřad zjistil' Že
před|oŽ€ná Žádost nemá předepsané náležitosti pod|e s 86 stavebního ákona a neposk)4uje dostatečný
podklad pro posouzeni umístění navrhované stavb1'v územi' Žadatel by| proto ryzván k dop|nění žádosti
a z toholo dů\ odu bylo téŽ Íozhodnuto o pieruŠenl i izení'

stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve \ýťoku rozhodnutí, za pouŽití lstanoveni přávních předpisů ve
výroku uvede11ých'

Pouč€ní účaslníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dnejeho oznámení k Krajskému úřadu Jm kr4je v
Brně, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšiho správního orgánu' Pod|e $ 76
odst. 5 správniho řádu odvolání nemá odkladný účinek'

odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. NepodáJi účastník Polřebný počet stejnoPisů, lyhotoví je
správní oÍgán na náklady úěastnika' odvo|áníjen pÍoti odůvodnění usneseníje nepřípustné.

obdrží:
obec Křetín, ó79 ó2 Křetin

vyvěsí:
Město Letovice
obec KřetíB


