
 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 
 
č. j.: NMPS/973/2017/OV-usnesení-2    
  
 
vyřizuje:         Eva Drešerová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:  dreserova@nmps.cz  
 
 
v Novém Městě pod Smrkem 17.07.2017 

 
Pan 
Václav Mlčoch  
(IČ 183 73 526) 
Radčická 960 
460 14  LIBEREC 14 

 
USNESENÍ  

 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(dále jen „stavební zákon“) a jako správní orgán příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 66 odst. 1 písm. c) správního 
řádu 

z a s t a v u j e  
 

územní řízení zahájené dne 24.05.2017 pod č. j. NMPS/973/2017/OV na základě žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou podal pan Václav Mlčoch (IČ 183 73 526), se sídlem                    
Radčická 960, 460 14  Liberec, který zastupuje na základě plné moci ze dne 04.11.2016 pana Viktora 
Rejnarta (nar. 02.06.1979), bytem Lesní 510/30, 460 14  Liberec a paní Pavlu Rejnartovou, DiS.,                 
(nar. 29.05.1982), bytem Jindřichovice pod Smrkem 317, 463 65  Jindřichovice pod Smrkem               
(dále jen „stavebníci“), ve věci stavby: 

„Vrtaná studna, přípojka vody a elektriky pro rodinný dům č. p. 317“ umístěné na pozemku                     
p. č. 490 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem. 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 27 odst. 1) správního 
řádu: 

− Václav Mlčoch (IČ 183 73 526), se sídlem Radčická 960, 460 14  Liberec, který zastupuje                  
na základě plné moci ze dne 04.11.2016 pana Viktora Rejnarta (nar. 02.06.1979), bytem                      
Lesní 510/30, 460 14  Liberec a paní Pavlu Rejnartovou, DiS., (nar. 29.05.1982), bytem 
Jindřichovice pod Smrkem 317, 463 65  Jindřichovice pod Smrkem 

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Dne 24.05.2017 podal zástupce stavebníků u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního 
rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. Zástupce stavebníků nepředložil požadované doklady ve stanovené 
lhůtě (Usnesení o přerušení územního řízení do 10.07.2017, vydané dne 26.06.2017                                  
pod č. j. NMPS/973/2017/ OV-usnesení). Na základě uvedené skutečnosti stavební úřad vedené řízení 
podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastavil. 
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P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního úřadu, 
podáním učiněným stavebnímu úřadu MěÚ v Novém Městě pod Smrkem. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník 
obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ 
Nové Město pod Smrkem. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 
účinek. 
     
 
Opis 
vlastní (Spis)   
 
 
 
 
 
 
Eva Drešerová v. r.  
referentka Odboru výstavby a ŽP  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a internetových stránkách Městského 
úřadu Nové Město pod Smrkem a Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, a poté vráceno zpět Odboru 
výstavby a životního prostředí MěÚ Nové Město pod Smrkem. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………..                                               Sejmuto dne: …………………….. 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Opis 
vlastní (Spis)   
 
OBDRŽÍ: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- Václav Mlčoch (IČ 183 73 526), se sídlem Radčická 960, 460 14  Liberec, který zastupuje                 

na základě plné moci ze dne 04.11.2016 pana Viktora Rejnarta (nar. 02.06.1979), bytem Lesní 
510/30,  460 14  Liberec a paní Pavlu Rejnartovou, DiS., (nar. 29.05.1982), bytem                 
Jindřichovice pod Smrkem 317, 463 65  Jindřichovice pod Smrkem  

- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 65  Jindřichovice                   
pod Smrkem 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, dále na internetových 

stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 
- zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, dále na internetových 

stránkách Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 65  Jindřichovice                  

pod Smrkem 
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- Jiří Tůma (nar. 22.05.1961), Kryštofova 927/4, 460 01  Liberec 
- Helena Tůmová (nar. 23.11.1959), Kryštofova 927/4, 460 01  Liberec 
- Helena Kopalová (nar. 06.12.1938), Jindřichovice pod Smrkem 318, 463 65  Jindřichovice                        

pod Smrkem 
- Jana Hrochová (nar. 24.08.1970), Ke Strašnické 1210/13, 100 00  Praha – Strašnice  

 
Dále obdrží: (obdrží do datové schránky) 

- MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01  Frýdlant  
 
 
        
Vypraveno dne: 17.07.2017


