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DATOVOU ZPRÁVOU
Magistrát města Liberec
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
V Praze dne 27. 5. 2021
K sp. zn.: CJ MML 060369/21

Věc: Žádost o přerušení řízení

Žadatel:

Obec Jeřmanice, IČO: 467 44 959, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice

Zastoupena:

Mgr. Martinem Mládkem, ev. č. ČAK 9960, advokátem ve společnosti INVICTA,
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Ostrovní 2064/5, 110 00 Praha 1

Vážení,
dne 10. 7. 2020 vydal Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního
plánování na základě žádosti Ing. Jiřího Rozkovce, IČO: 413 17 262, se sídlem Bosenská 552/9, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1 ze dne 27. 5. 2021 závazné stanovisko podle § 96b zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve věci záměru spočívajícím ve výstavbě stavebních objektů a provozních souborů
v rámci výstavby haly pro výrobu a skladování na pozemku p. č. 542/1, k. ú. Jeřmanice,
č. j. UP/7110/102006/20/Pa – UPUP CJ MML 136212/20 („Závazné stanovisko“).
Závazné stanovisko má být podkladem pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Hala pro
výrobu a skladování Jeřmanice, Milířská“ na pozemcích parc. č. 512, 542/1, 542/7, 542/15, 542/18,
542/33, 542/50, 1563/2, 1563/3, k.ú. Jeřmanice („Záměr“). Toto řízení je vedeno výše nadepsaným
úřadem pod sp. zn. CJ MML 060369/21.
Žadatel považuje Závazné stanovisko za nezákonné, neboť v podstatných částech nevychází ze
správných a pravdivých skutečností. Žadatel proto podal dne 27. 5. 2021 ve smyslu ustanovení § 149
odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu („Správní řád“) podnět Krajskému úřadu Libereckého
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu k provedení přezkumného řízení Závazného
stanoviska.
Jelikož je Závazné stanovisko podstatným podkladem pro vydání rozhodnutí o umístění Záměru,
považuje Žadatel za zcela zásadní, aby v dané věci nebylo rozhodnuto dříve, než bude Závazné
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stanovisko řádně přezkoumáno. Přezkum zákonnosti a správnosti Závazného stanoviska považuje
Žadatel za tzv. předběžnou otázku. Žadatel proto žádá nadepsaný úřad, aby přerušil územní řízení
z důvodu uvedeného v ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) Správního řádu, a to do 31. 7. 2021.
Ustanovení § 149 odst. 8 Správního řádu nestanovuje závazné lhůty pro provedení přezkumného řízení.
Žadatel však předpokládá, že přezkum Závazného stanoviska by mohl být ve lhůtě dvou měsíců
proveden. Bude-li Závazné stanovisko přezkoumáno dříve, požádá Žadatel opět o pokračování v řízení,
příp. pokud do 31. 7. 2021 nebude Závazné stanovisko přezkoumáno, vyhrazuje si Žadatel právo
požádat o přerušení řízení znovu.
S ohledem na výše uvedené proto Žadatel žádá, aby Magistrát města Liberec, odbor stavebního
úřadu vydal usnesení, kterým přeruší v záhlaví nadepsané řízení.
Za kladné vyřízení žádosti předem děkujeme.
S pozdravem
Mgr. Martin Mládek
advokát
Příloha:
- Podnět k přezkumu závazného stanoviska ((Příloha č. 1)
- Plná moc (Příloha č. 2)
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