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USNESENÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů a §94j ve vazbě na § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podle § 64 odst. 2 písm. a) zákona č. 

500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 

p ř e r u š u j e 

do 31.12.2021 

na žádost stavebníka, společné řízení zahájené podáním žádosti dne 25.1.2021 o vydání společného 

povolení na stavbu: „Mladá Vožice - regenerace ulice Doudlebská u bytových domů č.p. 637 a 638“, 

na pozemcích p. č. 859/2, 859/17, 859/29, 1023/4, 1023/5, 1023/8 v katastrálním území Mladá Vožice, 

kterou podalo jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: Město Mladá Vožice, IČO 00252557, 

Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice (dále jen ”stavebník”). 

 

Odůvodnění: 

Dnem podání žádosti o vydání společného povolení bylo zahájeno společné řízení. Dne 2.2.2021 oznámil 

speciální stavební úřad, zahájení společného územního stavebního řízení veřejnou vyhláškou č.j. METAB 

5861/2021/OD/IKve. Dne 22.4. 2021 požádal stavebník o přerušení řízení z důvodu úpravy projektové 

dokumentace. 

Speciální stavební úřad z tohoto důvodu rozhodl tímto usnesením o přerušení řízení. 

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Správní orgán bude podle § 65 odst. 2 správního řádu v řízení pokračovat, jakmile stavebník požádá o 

pokračování řízení nebo uplyne lhůta určená správním orgánem. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského 

kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný 

účinek. Podle § 65 odst. 1 správního řádu po dobu přerušení řízení lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. 

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se 

účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti 

odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

Pokud Vám nebylo předmětné usnesení doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 

ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí usnesení po uplynutí této desetidenní 
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lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 

usnesení účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Mgr. Jan Pávek, LL.M. 

vedoucí odboru dopravy 

 

  

Toto usnesení musí být vyvěšen po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení. 

 

Doručí se: 
Žadatel: (datovou schránkou) 

Město Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh 

  

Ostatní účastníci dle §94k písm. a) až d) stavebního zákona: (datovou schránkou) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

Vožická majetková s.r.o., IDDS: mux7rss 

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 

  

Ostatní účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 

st. p. 458, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 614, 615, 616, 

617, 618, 619, 620, 621, 622, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 665, 666, 

692, 739, 740, 741, 763/2, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 

785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 815/1, 1101, 1109, 

1110, 1336, parc. č. 859/11, 859/12, 859/18, 859/19, 859/22, 859/24, 859/25, 859/28, 859/31, 859/78, 

859/82, 859/90, 859/97, 1023/6, 1023/7, 1023/9, 1221, 1307 v katastrálním území Mladá Vožice, Mladá 

Vožice č.p. 379, č.e. 82, č.p. 464, č.p. 465, č.p. 466, č.p. 575, č.p. 730, č.p. 637, č.p. 639 a č.p. 638 

 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

Městský úřad Mladá Vožice, Stavební úřad, IDDS: kpxbcqh 

  

Ostatní: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 se žádostí o vyvěšení 

Městský úřad Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh se žádostí o vyvěšení 
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