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USNESENÍ 
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 
Veřejná vyhláška 

 

Výroková část: 

Stavební úřad České Budějovice jako správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

z a s t a v u j e 

řízení zahájené dne 14.6.2016 na základě žádosti, kterou podal 

Svazek měst a obcí regionu Pomalší, IČO 62536443, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24  Římov, 
kterého zastupuje ZESA s.r.o., IČO 48202592, L. B. Schneidera 414/2, 370 01  České 
Budějovice 1 

(dále jen "žadatel"), ve věci 

Stavba 01- Lávka přes Malši, rechle Plav 

 

na pozemku parc. č. 210, 211/3, 1206 v katastrálním území Doudleby, parc. č. 50/1, 1339/1 v 
katastrálním území Plav. 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 14.6.2016 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad 
oznámil zahájení územního řízení písemným opatřením ze dne 24.6.2016 a stanovil ústní jednání spojené 
s ohledáním na místě na den 2.8.2016 na místě stavby v 9:00, o jehož průběhu byl sepsán protokol. Dne 
23.8.2016 vzal žadatel svou žádost zpět.  

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o umístění stavby. Správní orgán zastavil řízení podle § 66 
odst. 1 správního řádu z těchto důvodů: 

a) Žadatel dne 23.8.2016 vzal svou žádost zpět (se zpětvzetím souhlasí všichni žadatelé). 

 

Viz rozdělovník: 

 



Č.j. SU/4566/2016 Da str. 2 

 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Svazek měst a obcí regionu Pomalší, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24  Římov 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00  Praha 5 
Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové 8 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského 
kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v Českých 
Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. 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. 
 
 
 
  
Ing. Vlastislav Eliáš 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice 
 
 
 
 
 
  
  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České 
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po 
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni 
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět 
stavebnímu úřadu. 
 
Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
navrhovatelé (dodejky) 
ZESA s.r.o., IDDS: tg5c24z 
  
ostatní účastníci (dodejky) 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
Lesy ČR, IDDS: e8jcfsn 
  
dotčené orgány 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde - 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, 
Lannova 26, 370 74  České Budějovice 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
  
ostatní 
NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
ostatní se žádostí o vyvěšení:  
Obecní úřad Doudleby, IDDS: kutb5e5 
Obecní úřad Plav 
MM ČB – kancelář tajemníka – úřední deska - zde 
  
obec (dodejky) 
Obec Plav, IDDS: tnpedpf 
Obec Doudleby, IDDS: kutb5e5 
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