Městský úřad Brušperk

K Náměstí 22, 739 44 Brušperk

stavební úřad
č.j.
: SÚ/330/1576/2014/St
vyřizuje : Ing. Jana Starůstková
tel.
: 558 666 443
e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

datum

- tazatel

: 09.09. 2014

Zaslání požadovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 03.09.2014 obdržel stavební úřad Městského úřadu Brušperk Vaši žádost o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v planém znění, a to :
1. o stavu řízení vedeného pod č.j. SÚ/328/1070/2010/Ba
2. zda bylo rozhodnutí č.j. MSK 62637/2011 ze dne 1.6.2011, resp. usnesení č.j.
SÚ/328/2297/2012/Ka zrušeno a čím
3. zda byly k žádosti o zahájení územního řízení č.j. SÚ/328/2297/2012/Ka ze strany
žadatele doloženy všechny doklady tak, jak uvádí rozhodnutí stavebního úřadu č.j.
SÚ/328/1070/2010/Ba ze dne 15.03.2011 a krajského úřadu pod č.j. MSK 62637/2011
ze dne 01.06.2011.
K Vašemu podání uvádíme následující :
ad1.
Územní řízení vedené stavebním úřadem Městského úřadu Brušperk pod č.j.
SÚ/328/1070/2010/Ba bylo dne 04.07.2012 pod č.j. SÚ/328/1070/2010/Ba a
SÚ/328/1147/2012/St usnesením zastaveno, neboť žadatel vzal svoji žádost o vydání
územního rozhodnutí zpět.
ad2.
Rozhodnutí krajského úřadu č.j. MSK 62637/2011 ze dne 01.06.2011 nebylo zrušeno. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.06.2011.
Usnesení stavebního úřadu č.j. SÚ/328/2297/2012/Ka ze dne 22.07.2013 bylo zrušeno a
vráceno k novému projednání rozhodnutím Krajského úřadu MSK, odboru územního
plánování, stavebního řádu a kultury, č.j. MSK 124474/2013 ze dne 04.11.2013 (právní moc
04.11.2013).
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ad3.
K žádosti o umístění stavby evidované pod č.j. SÚ/328/2297/2012/Ka ze dne 20.12.2012
nelze vyžadovat doklady, které se vztahují k jinému, pravomocně ukončenému řízení (řízeno
zastaveno dne 04.07.2012).

Tímto považujeme Vaše podání za vyřízené.

„otisk razítka“
Ing. Jana Starůstková
vedoucí stavebního úřadu

