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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
prostřednictvím
Městský úřad Tanvald
Odbor stavební úřad a životní prostředí
Palackého 359
468 41 Tanvald
V Praze dne 23.12.2020

K č.j. MěÚT/21785/2014/SÚ a ŽP, spis.zn. MěÚT/27099/2020/SÚ a ŽP ze dne
2.12.2020
Věc: Odvolání účastníka řízení města Tanvald proti usnesení o prodloužení
lhůty o přerušení řízení o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití
geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ (dále jen
napadené usnesení).
V zákonem stanovené lhůtě jménem účastníka řízení, města Tanvald (plná moc ze
dne 22.8.2017 je součástí spisu, vedeného správním orgánem) podávám toto
odvolání.
Vydané usnesení bylo vydáno rozporu se zákonem a to konkrétně v rozporu
s ustanovením § 86 odst.5 stavebního zákona, ve znění k 31.12.2017, dle kterého
stavební úřad postupoval, neboť se jedná o speciální ustanovení vůči obecnému
ustanovení § 64 správního řádu .
Správní řízení bylo přerušeno usnesením stavebního úřadu dne 6.9.2018 pod č.j.
MěÚT/16146/2018/SÚ a ŽP do 31.12.2020, do kdy měl žadatel doplnit požadované
podklady pro rozhodnutí. Namísto toho žadatel požádal o prodloužení této lhůty, a to
o dalších 36 měsíců, stavební úřad jeho žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil do
31.12.2023. Tento postup stavebního úřadu pokládám za nezákonný. Stavební úřad
měl žádosti nevyhovět a následně, pokud by žadatel nedoplnil požadované podkady,
má řízení o umístění stavby zastavit.
Stavební úřad spolu s původním usnesením o přerušení řízení o umístění stavby
žadatele poučil o následcích nedoplnění požadovaných podkladů ve stanovené lhůtě
(tj. do 31.12.2020,podotýkám, že tuto lhůtu shledal za přiměřenou okolnostem i
odvolací orgán ve svém rozhodnutí o odvolání ze dne 4.2.2019), kterým je zastavení
řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel nedoplnil požadované podklady ve

JUDr. Helena Jantačová, Vysokoškolská 522/5,165 00 Praha 6 – Suchdol
E-mail: helenajantacova@seznam.cz,tel.:+420603560917
IČ: 71525416,DIČ: CZ6059071095

lhůtě, měl stavební úřad územní řízení zastavit z důvodu neodstranění vad
žádosti.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem proto navrhuji, aby odvolací
orgán napadené usnesení o prodloužení lhůty zrušil.
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