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USNESENÍ 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „správní 

orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) činí opatření proti nečinnosti Městského úřadu Rožďalovice, 

stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), ve věci žádosti AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická 

2020/8, 288 02  Nymburk, o vydání stavebního povolení stavby „Senior klub Nové Zámky u Křince“ (dále jen 

„stavba“), na pozemcích parc. č. 331/7, 331/10, 331/11, 331/12, 331/38, 602/1, 602/16, 847, 850, 851 v 

katastrálním území Nové Zámky, a vedením předmětného řízení pověřuje podle § 80 odst. 4 písm. c)  správního 

řádu Městský úřad  Nymburk,.  

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická 

2020/8, 288 02  Nymburk. 

 

O d ů v o d n ě n í 

Stavebník AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická 2020/8, 288 02  Nymburk,  podal dne 

19.12.2018 žádost o povolení stavby Senior klub Nové Zámky u Křince na pozemcích parc. č. 331/7, 331/10, 

331/11, 331/12, 331/38, 602/1, 602/16, 847, 850, 851 v katastrálním území Nové Zámky u Městského úřadu 

Rožďalovice, stavebního úřadu, tímto dnem bylo zahájeno řízení. Protože žádost nebyla úplná, vyzval stavební 

úřad stavebníka k doplnění žádosti a řízení do 30.6.2019 přerušil. Stavebník žádost doplnil dne 19.6.2019. 

Následně dne 24.6.2019 stavební úřad oznámil zahájení řízení, do dnešního dne však nevydal rozhodnutí ve 

věci. Správní orgán při kontrole stavebního úřadu konané dne 13.1.2020 zjistil, že v současné době již marně 

uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci podle § 71 odst. 3 správního řádu. 

 Zdejší úřad zjistil, že stavební úřad z důvodů nedostatečného personálního obsazení úřadu nemá 

v současné době podmínky pro rozhodnutí ve věci žádosti. Na podkladě zjištění těchto skutečností dospěl 

krajský úřad k závěru, že v daném případě jsou dány důvody pro postup ve věci podle § 80 odst. 4 písm. c) 

správního řádu, pročež předmětným usnesením pověřil Městský úřad Nymburk, který má dostatečné místní 
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znalosti a značné odborné předpoklady k vyřízení žádosti, k vedení řízení a urychlenému vydání rozhodnutí ve 

věci. 

P o u č e n í 

Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení uvedení ve výroku tohoto usnesení  (§ 27 odst.1 

správního řádu) odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání bude postoupeno Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k rozhodnutí. 

Odvolání v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu nemá odkladný účinek. 

  

 

 

Ing. Barbora Vondrová, Ph.D. 

odborný referent 

otisk úředního razítka 

 

 

 

Doručí se (dodejky): 

AZ Elektrostav, a.s., IDDS: yttczpb 

 sídlo: Bobnická č.p. 2020/8, 288 02  Nymburk 2 

Městský úřad Rožďalovice, IDDS: xq9b2wp 

 sídlo: Náměstí č.p. 93, 289 34  Rožďalovice 

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, IDDS: 86abcbd 

 sídlo: Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 2 
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