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Dle rozdělovníku 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle 

§ 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu /stavební zákon/  ve znění 

pozdějších předpisů /dále jen stavební zákon/ místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b/ zák.  č. 500/2004 Sb., 

správní řád v platném znění / dále jen správní řád /  v řízení o umístění stavby: 

           MĚSTO PACOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZA BRANOU KONTEJNEROVÁ STÁNÍ 

na pozemku parc. č. 895/23, 895/35, 2623 v katastrálním území Pacov.  

 

                                                                              r o z h o d l 

 podle § 87 správního řádu  takto: 

odvolání proti rozhodnutí, které vydal Městský úřad Pacov dne 24.10.2022 pod č.j.: MP/12447/2022/Výst/Kl, 

sp. zn.: Výst/09366/2022/Kl  podané 

-  SVJ Pacov, 716-718, Na Blatech, Pacov, zastoupené předsedou výboru společenství BC. Vladimírem 

Jilichem, bytem  Na Blatech 718, 395 01 Pacov 

- Zástupce sdružených obyvatel bytového domu Na Blatech 711 a 712, Zdena Kolářová bytem Na Blatech 

711, 395 01 Pacov   

- Společenství vlastníků bytů č.p. 713-714-715, zastoupené předsedou výboru Lukášem Hubertem, bytem Za 

Branou 714,  395 01 Pacov  se 

                                                                         v y h o v u j e 

 a napadené rozhodnutí se  

                                                       

                                                                      m ě n í  

tak, že  v první etapě budou zřízena dvě kontejnerová stání na parc. č.  2623 katastrální území Pacov, 

zbývající čtyři kontejnerová stání nebudou provedena do doby všeobecné shody.  

 

Vzhledem k tomu, že bylo odvolání vyhověno v plném rozsahu rozhodnutí se dle § 68 odst. 4 ve spojení s § 87 

správního řádu neodůvodňuje. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle § 83 odst. 3 téhož zákona ke 

Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 



na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. 

 

 

Ing. Otakar Pejša 

vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče 

  

 

 

 

Obdrží: 

a/ navrhovatelé (stavebník) dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 85 odst. 1  stavebního 

zákona  -  doručeno  interní poštou  

Město Pacov, náměstí Svobody č.p. 320, 395 01  Pacov 

  

b/ účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 85 odst. 2 písm. b/  stavebního zákona 

– vlastníci sousedních pozemků a staveb / v souladu se stavebním zákonem identifikováni označením 

pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí -  doručeno veřejnou vyhláškou  

st.p. č. 1003, 999, 1002/2, 1001, 842, 843, 844, 732, 2628, 1231, 2544/2, 895/22 vše katastrální území Pacov   

 

c/ dále obdrží 

Vladimír Jilich, IDDS: 2h9wgmy 

 trvalý pobyt: Na Blatech č.p. 718, 395 01  Pacov 

Lukáš Hubert, IDDS: dd4735u 

 trvalý pobyt: Za Branou č.p. 714, 395 01  Pacov 

Zdena Kolářová, Na Blatech č.p. 711, 395 01  Pacov 

Petra Hošková, Na Blatech č.p. 718,  395 01  Pacov 

Petr Filip, Za Branou č.p. 713, 395 01  Pacov 

Marie Filipová, Za Branou č.p. 713, 395 01  Pacov 

Ladislav Mládek, Za Branou č.p. 715, 395 01  Pacov 

Petr Papež, Za Branou č.p. 713, 395 01  Pacov 

Pavlína Papežová, Za Branou č.p. 713, 395 01  Pacov 

 

 

 

 

                                          Toto rozhodnutí  musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů 

na úřední desce Městského úřadu Pacov , zároveň je toto oznámení zveřejněno na elektronické desce Městského 

úřadu Pacov. 

Účinky doručení nastávají posledním dnem 15 denní lhůty, po kterou bylo oznámení zveřejněno na úřední  

 

 

 

……………………………..po sejmutí z úřední desky odtrhnout a zaslat zpět……………………………………. 

Rozhodnutí o odvolání  ze dne 12.1.2023 Č.j. MP/00550/2023/Výst/Kl , sp.zn.: 09366/2022/Kl  

 

 

 

 

Vyvěšeno dne……………………………..                                 Sejmuto dne……………………………… 

 

Razítko orgánu a podpis oprávněného zástupce, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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