ODBOR DOPRAVY
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZN.:

30.6.2011
SZ MMHK/115413/2011 OD1/Kub
MMHK/200080/2011

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:

Bc. Šárka Kubcová
495707814
Sarka.Kubcova@mmhk.cz

DATUM:

2.12.2011

ALBA invest s.r.o.
Petržílkova 2565
158 00 Praha
IČ 25977351

USNESENÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. (1)
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve
znění pozdějších předpisů vykonávající státní správu dle § 40 odst. (4) písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti stavebníka, ALBA
invest s.r.o., IČ 25977351, Petržílkova 2565, 158 00 Praha, o povolení změny stavby před jejím
dokončením na stavbu "Veřejně přístupné účelové komunikace v lokalitě Jižní svah v obci Vysoká nad
Labem" k.ú. Vysoká nad Labem, Vám v souladu s ustanovením § 39 odst. 2) správního řádu
stanovuje lhůtu
do 31.1.2012
k doplnění žádosti.

Odůvodnění:
Stavebník, ALBA invest s.r.o., IČ 25977351, Petržílkova 2565, 158 00 Praha, podal dne 30.6.2011 (žádost
byla postupně doplňována) u Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy žádost o vydání změny
stavby před jejím dokončením. Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný
podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením, Magistrát města Hradec Králové –
odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti a řízení přerušil
do 26.11.2011 pod č.j. MMHK/115413/2011 OD1/Kub MMHK/177356/2011 dne 27.10.2011. Dne 22.11.2011
stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 31.1.2012. Důvodem je probíhající jednání
s Obcí Vysoká nad Labem s cílem uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví
Obce. O změnu termínu žádá stavebník s vědomím Obce Vysoká nad Labem.
Správní orgán podle § 39 správního řádu usnesením určuje účastníkovi přiměřenou lhůtu k provedení
úkonu.
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Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se podává (zasílá) u
Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá
odkladný účinek.
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 správní
orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Bc. Šárka Kubcová
referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:

Doručí se:
ALBA invest s.r.o., IDDS: 3t9kdm2
Na vědomí:
Josef Bareš, Vysoká nad Labem č.p. 26, 503 31 Vysoká nad Labem
Mgr. Eva Ondrejková, Nad Kajetánkou č.p. 1414/7, Břevnov, 169 00 Praha 69
Marie Barešová, Vysoká Nad Labem č.p. 26, 503 31 Vysoká nad Labem
Obec Vysoká nad Labem, IDDS: h7xbrwr

Vypraveno dne:
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