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ZDEMA s.r.o., IČ 26943409, Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice 

 

 

USNESENÍ 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), 

 

z a s t a v u j e 

 

společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) zahájené dne 31.3.2021 podáním žádosti o 

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podala společnost: 

 

ZDEMA s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice (dále jen „žadatel“), ve věci 

stavby nazvané: 

 

„Prodejní sklad sypkých materiálů Trnava – Nové Dvory“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 21/9, 20/12, 3059/1 v katastrálním území Trnava u Zlína a na 

pozemcích parc. č. 1531/13, 1531/14 v katastrálním území Slušovice, z důvodu spočívajícího v projevu 

vůle žadatele, který dne 24.5.2021 vzal svoji žádost zpět. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ZDEMA s.r.o., IČ 26943409, Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 31.3.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Uvedeným dnem 

bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad oznámil dne 31.3.2021 pod spis. zn. MUS-370/2021-SU/Čer 

a č.j. 1/2021 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože žádost 

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a poměry v území byly stavebnímu úřadu dobře 

známy, upustil stavební úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil 

lhůtu 15-ti dnů pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a 

upozornil, že po uplynutí této lhůty k nim nebude přihlédnuto. Stavební úřad současně v souladu s ust. § 

36 odst. 3 správního řádu poskytl všem účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, nejpozději do 

uplynutí této lhůty seznámili s podklady pro rozhodnutí a aby se k těmto podkladům vyjádřili, popřípadě 

navrhli jejich doplnění. 

Dne 15.5.2021 dospěl žadatel k závěru, že již nemá zájem o pokračování v řízení v dané věci, že takové 

řízení by nebylo účelné dále vést a proto vzal svoji žádost zpět. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a za použití ustanovení právních předpisů rozhodl stavební 

úřad tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u 

Stavebního úřadu Městského úřadu ve Slušovicích.  Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá 

odkladný účinek. 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. 

 

 

 

 

                  

                                                                                                                      
Jaroslav Černý 

  referent stavebního úřadu  

  

 

 

 

  

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky): 

ZDEMA s.r.o., IČ 26943409, Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky): 

Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava 

Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky): 

Martin Jünger, Hřbitovní 283, 763 15 Slušovice 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 

GasNet, s.r.o. 

CETIN a.s. 

EG.D, a.s. 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou): 

Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 3058/1, 3073/1, 3075/4, 26/2, 

1/11, 1/12, 1/4, 2, 3, 5, 13, 14 v katastrálním území Trnava u Zlína, a k pozemku parc. č. 1531/19 

v katastrálním území Slušovice. 

Dotčené orgány: 

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, IDDS: wwybt2j 
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Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

Ostatní: 

Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

Obecní úřad Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava 

 

Poznámka:  

Toto usnesení je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 1, ust. § 85 odst. 2 

písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 

odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu. Patnáctým dnem 

po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto usnesení se vyvěšuje na úřední desce Městského 

úřadu Slušovice a Obecního úřadu Trnava a na elektronické úřední desce na webových stránkách 

www.slusovice.eu a www.trnava.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty 

k případnému podání námitek.  

 

http://www.mestozlin.eu/
http://www.trnava.cz/
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