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Věc: Sdělení k žádosti o informaci ze dne 3. 11. 2016
Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen
„krajský úřad“) byla dne 3. 11. 2016 doručena žádost Mariana Malasky, nar. 29. 4. 1976, bytem
Bratrušín 1106, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „pisatel“) o informaci, zda a ke
kterému datu byla krajskému úřadu postoupena jeho podání prostřednictvím Městského úřadu
Bystřice nad Pernštejnem.
Krajský úřad k výše uvedenému podání pisatele sděluje následující:
1) Dnem 5. 9. 2016 bylo krajskému úřadu předáno Městským úřadem Bystřice nad
Pernštejnem, odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“)
odvolání pisatele společně se spisem do usnesení stavebního úřadu ze dne 26. 7. 2016,
kterým stavební úřad rozhodoval o účastenství pisatele ve společném řízení o umístění a
povolení stavby: novostavby rodinného domu s ustájením koní na pozemku parc. č.
125/6 v kat. území Bratrušín. Napadené usnesení stavebního úřadu bylo rozhodnutím
krajského úřadu č. j. KUJI 83580/2016, sp. zn. OUP 340/2016/Kov-2 ze dne 7. 11. 2016
zrušeno.
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2) Dnem 11. 10. 2016 bylo krajskému úřadu předáno stavebním úřadem odvolání pisatele
společně se spisem do rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby: vrtané studny na
poz. parc. č. 125/6 v kat. území Bratrušín.
3) Dnem 25. 10. 2016 bylo krajskému úřadu předáno stavebním úřadem odvolání pisatele
do společného rozhodnutí stavebního úřadu o umístění a povolení stavby: novostavby
rodinného domu s ustájením koní na pozemku parc. č. 125/6 v kat. území Bratrušín.
Odvolání pisatele vrátil krajský úřad stavebnímu úřadu zpět k postupu dle ust. § 86 zák.
č. 500/2004 Sb. správního řádu po nabytí právní moci rozhodnutí č. j. KUJI 83580/2016,
sp. zn. OUP 340/2016/Kov-2 ze dne 7. 11. 2016, kterým bylo rozhodnuto o odvolání
pisatele do usnesení stavebního úřadu ze dne 26. 7. 2016. Rozhodnutí krajského úřadu
nabylo dle dokladu o doručení rozhodnutí pisateli právní moci dnem 9. 11. 2016.
Jiná podání pisatele nebyla stavebním úřadem krajskému úřadu předána k odvolacímu
řízení.

Pozn. Dnem 3. 11. 2016 bylo Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství předáno Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem, odborem životního prostředí
odvolání pisatele společně se spisem do stavebního povolení a povolení nakládání
s podzemními vodami stavby vrtané studny na poz. parc. č. 125/6 v kat. území Bratrušín (dle
informace poskytnuté oddělením vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Kraje Vysočina).
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