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Věc: Odvolání proti nezákonnosti Rozhodnutí čj. MUNP/2019/2514/SÚ/KP z 20.5.2019, ajeho Odůvodnění.
Dne 23.5.2019 mě bylo doručeno uvedené Rozhodnutí čj. MUNP/2019/2415/SÚ/KP, ve kterém bylo ve
stavebním řízení, nezákonně rozhodnuto o povolení stavby „1/16 Nová Paka - obchvat Nová Paka Vidochov“ (nebo stavba).
Jako vlastník pozemků č. 684, č. 685, č. 687 a č. 688 k.ú. Vidochov, vedených v Pozemkovém Katastru
(PK) na LV 339, ve Zjednodušené evidenci, a p.p.č. 691/6 vedené v Katastru nem. na LV 339, a účastník
územního a stavebního řízení Sp. zn. 2018/11217/SÚ/ZP, se v zákonné lhůtě proti nezákonnosti Rozhodnutí
čj. MUNP/2019/2514/ SÚ/KP z 20.5.2019, jeho výroku, Odůvodnění a nezákonnosti vydání tohoto
Rozhodnutí, odvolávám, z důvodů:
1) Nezákonnosti zahájení a vedení stavebního řízení na povolení stavby „1/16 Nová Paka - obchvat
Nová Paka - Vidochov“ dne 17.12.2018, Spis. zn. 2018/11217//SÚ/KP, na základě neplatného
Územního rozhodnutí čj. SÚ/866/06/32/4 z 8.8.2007 (dále ÚR) i Změny územního rozhodnutí
čj. MUNP/2011/5741/SÚ/PN z 30.3.2011 (Změna UR1 jejichž platnost/účinnost skončila 12.9,2014.
2) Nezákonnosti a nicotnosti vydání Rozhodnutí o povolení stavby čj. MUNP/2019/2514/SÚ/KP, na
stavbu „1/16 Nová Paka - obchvat Nová Paka - Vidochov“2dne 20.5.2019, na základě:
a) neplatného a neúčinného ÚR. i Změny ÚR.
b) nezákonných a nicotných rozhodnutí a podkladů žádosti o stavební povolení stavby.
3) Nezákonného a nicotného vydání Rozhodnutí o povolení stavby čj. MUNP/2019/2514/SÚ/KP,
z 20.5.2019, bez předchozího splnění podmínek dotčených orgánů, žadatelem, stanovených dotčenými
orgány pro provedení stavby, pro stavební řízení, a pro vydání rozhodnutí o povolení stavby.
4) Nezákonného způsobu vypořádání a zamítnutí mvch námitek uplatněných ke stavebnímu řízení dne
16.1.2019 a 19.1.2019.
Vzhledem k nezákonnému jednám speciálního stavebního úřadu N. Paka, kdy mě nebylo umožněno po
vydání uvedeného rozhodnutí nahlédnout do spisu, a byl jsem tak jako účastník řízení omezen na svých
zákonných pror
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/edené důvody tohoto odvolání, do 27.6.2019.
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