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oprávněná Úřední osoba pro vyřízení : lng. Blanka HeŽová
oprávněná Úřední osoba pro podepisování: Bc' lng. Hana Mazurová

RozHoDNUTí
doručované veřej nou vyhláškou

Krajský úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, příslušný podle $ 67
odst' 1 zákona č'12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a dále podle $ 89
odst' 1 zákona č' 500i2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), plezkoumal na
podkladě společného odvolání Pavla a Jiřiny Matiášových, bytem Luběnice 77, rozhodnutí
obecního Úřadu Lutín, Stavebního Úřadu, ze dne 6'12.2o1o, Sp.zn' sÚpsaztz010, č.j.
sÚt255l2362l2010 a rozhodl takto:

rozhodnutí obecního úřadu Lutín, StavebnÍho úřadu, ze dne 6. 12.2010, sp.zn.
sÚtn62l201o, č.j. sÚl255l2362l2010 se, podle ust' $ 90 odst. 1 písm' b) správního řádu,

ruší

avěcse vrací k novému projednání Obecnímu úřadu Lutín, Stavebnímu úřadu.

Účastníky řizení podle ust. s 27 odst' 'l správního řádu jsou Pavel Matyáš, nar.
16' 12' 1961 , bytem Luběnice 77 , a Jiřina Matiášová, nar' 24' 11 ' 1962, bytem
Luběnice 77.

odůvodnění
Rozhodnutím obecního úřadu Lutín, Stavebního Úřadu (dále jen Stavební Úřad Lutín nebo
stavební úřad), ze dne 6' 12' 2o1o, vydaným pod sp.zn. sÚlzgazzolo, č.j.
sul255l2362l2010, byla zamítnuta Žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění
stavby voliéry pro chov 4 ks papoušků na pozemku parc. č. 15212 v kat' úz ' Luběnice.

Proti tomuto rozhodnutí podali Pavel a Jiřina Matiášovi (dále jen odvolatelé) společné
odvolání. V tomto uvedli, že se nedomnívají, Že chov papoušků by byl v dané lokalitě pro
nesoulad s územním plánem zakázán' Dle jejich názoru je chov papoušků čistý a
hygienický a chov takto malého počtu ani zdaleka neohrozízápachem tak, jak to můŽe být
u chovu slepic nebo králíků, kteý je v dané lokalitě dle Územního plánu přípustný.
odvolatelé tedy poŽadují přezkoumatzdaje postup Stavebního Úřadu Lutín správný.

K podanému odvolání přezkoumal Krajský úřad olomouckého kraje, odbor strategického
rozvoje kraje (dále jen odbor SR KÚo$, jako příslušný odvolací orgán, napadené
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rozhodnutí dle ust. $ 89 odst.2 správního řádu a ze správního spisu orgánu l. stupně zjistil
následně uváděné skutečnosti, které povaŽuje pro posouzení věci za rozhodné'

Dne 23' 9' 2010 podali stavebníci Žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu voliéry
pro chov ptactva. Přípisem ze dne 13. 10' 2a10 oznámil stavební Úřad Účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení územního řízení' Vyzval Účastníky řízeni, aby se seznámili se
všemi podklady v řízení shromáŽděnými a poučil je, že mají moŽnost podat námitky a
připomínky nejpozději při ústním jednání, které se konalo dne 26. 11'2010. Námitky do
řízení podala dne 24'11'2010 obec Luběnice. Při ústním jednání předloŽ|li své námitky
Josef a Marta Kuchařovi' Následně stavební úřad vydal rozhodnutí ve věci, které bylo
odvoláním napadené tak, jak jiŽ bylo výše popsáno.

odvolací orgán se nejprve musel zabývat otázkou, zda je podané odvolání včasné azda
bylo podáno účastníky řízení. okruh účastníků územního řizení je vymezen ust' $ 85
zákona Ó' 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon)' odvolatelům, jakoŽto Žadatelům, přísluší postavení účastníka řízení. Při
přezkoumání včasnosti podání odvolání bylo zjištěno, Že rozhodnutí Stavebního úřadu
Lutín bylo Pavlu Matiášovi doručeno dne 16' 12' 2010' Zákonná 1Sdenní lhůta pro podání
odvolání začala běŽet 17 ' 12' 2010 a poslední den pro podání řádného odvolání připadl na
31' 12' 2010' Jiřině Matiášové bylo rozhodnutí Stavebního Úřadu Lutín doručeno dne
27'12'2010' Zákonná 1Sdenní lhůta pro podání odvolání začala běŽet 28.12'2010 a
poslední den pro podání řádného odvolání připadl na 11.1.2011. Společné odvolání
doručené Stavebnímu Úřadu Lutín dne 29" 12' 2o1o je tedy odvoláním řádným, jelikoŽ bylo
podáno účastníky řízení a včas.

odvolací orgán přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí ařízení, které mu předcházelo,
s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumá jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyŽaduje-li to veřejný zájem' K vadám o nichŽ nelze
mít důvodně zato, Že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními
předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíŽí. JestliŽe odvolací správní orgán dojde
k závěru, Že napadené rozhodnutíje v rozporu s právními předpisy, nebo Že je nesprávné,
napadené rozhodnutí případně jeho část zruší a řizení zastaví, nebo napadené rozhodnutí
nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání a rozhodnutí, nebo téŽ napadené
rozhodnutí, resp. jeho část změní. JestliŽe odvolací orgán změní nebo zruší napadené
rozhodnutí jen zčásti, v ostatních částech je potvrdí. Neshledá-li odvolací orgán
v přezkoumávaném rozhodnutí a ani v řízen|, které mu předcházelo, nedostatky takové
povahy, Že by rozhodnutí bylo nutné povaŽovat za nezákonné nebo nesprávné, odvolání
zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí'

odvolací orgán přezkoumal postup stavebního úřadu při vedení územního řizení a dospěl
kzávěru, Že Stavební Úřad Lutín postupoval nesprávně při hodnocení souladu navrŽené
stavby s Územním plánem obce Luběnice (dále jen územní plán). odvolací orgán se
neztotoŽňuje s názorem Stavebního úřadu Lutín, tedy Že navrŽená stavba není v souladu
s regulativy Územního plánu pro dané Území, protoŽe chov amazónských papoušků není
chovem hospodářským pro zásobování vlastní rodiny. Předmětná stavba je navrŽena
v ploše územním plánem určení jako Bv - individuální bydlení venkovského typu.
Základní funkcí je individuální bydlení v rodinných domech s moŽností chovu drobného
zvířectva, doplněné plochami sluŽeb a drobných Živnostenských provozoven v objektech
RD. V územním plánu je dále specifikován pojem chov drobného zvířectva jako
maloprodukční chovatelská činnost drobných hospodářských zvířat pro Účely zásobování
vlastní rodiny' Stavební Úřad sice správně posoudil, Že chování papoušků jako zájmová
činnost stavebníků, není chovem hospodářských zvířat. V daném případě jsou papoušci
zvířata zájmová' K činnostem spojeným s rodinným bydlením patří jednoznačně i

provozování zájmových činností obyvatel rodinných domů a to v rodinném domě nebo na
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pozemcích se stavbou rodinného domu souvisejících. K běžné zájmové činnosti pak patří
chov zájmových zvířat' Pokud stavební úřad zastává názor, Že v dané lokalitě není moŽno
chovat Žádná nehospodářská zvířata, nebylo by zde tedy moŽno umístit ani např. kotec
pro psa. Takováto interpretace regulativů územního plánu je chybná a zamítnutí návrhu na
vydání předmětného rozhodnutí pouze z tohoto důvodu nezákonné. Dle článku 2 odst. 3
Listiny základních práv a svobod kaŽdý můŽe činit, co není zákonem zakázáno. Chov
zájmových zvířat Územním plánem zakázán není. Stavba voliéry pro chov papoušků jako
zájmových zvířat není v dané ploše V rozporu s Územním plánem. Stavební Úřad však
musí přezkoumat stavbu ze všech hledisek stanovených stavebním zákonem, nikoliv
pouze soulad s územním plánem' Je povinen posoudit vlivy, jaké bude předmětná stavba
na své okolí mít. Stavební úřad je povinen zkoumat, zda je stavba v souladu s vyhláškou
č. 50'l 12006 Sb., o obecných poŽadavcích na vyuŽití Území' Především posoudit, zda
pozemek parc' č. 15212 v kat. úz Luběnice je ve smyslu stavebního zákona pozemkem se
stavbou rodinného domu, s čímŽ souvisí i posouzení souladu s ust. $ 21 odst. 6 výše
uvedené vyhlášky. Dále pak dle 25 odst' 1 zmíněné vyhlášky' PřičemŽ je stavební úřad
povinen vycházet z charakteristiky plochy pro bydlení uvedené v $ 4 odst. 1 výše uvedené
vyhlášky. Stavební úřad také musí posoudit vliv stavby na okolí dle vyhlášky 26812009
Sb., o technických poŽadavcích na stavby.

K podaným odvoláním se uvádí.

K námitce odvolatelů, Že Se nedomnívají, Že chov papoušků by byl v dané lokalitě pro
nesoulad s územním plánem zakázán, odvolací orgán uvádí, Že tato námitka je důvodná,
protoŽe chov zájmového zvířectva nenív rozporu s územním plánem dané lokality'

K námitce, Že dle názoru chovatelů je chov papoušků čistý a hygienický a chov takto
malého počtu ani zdaleka neohrozí zápachem tak, jak to můŽe být u chovu slepic nebo
králíků, kteý je v dané lokalitě dle územního plánu přípustný' odvolací orgán uvádí, Že
předmětem námitek vlastníků sousednÍch nemovitostí není zápach ale nadměrná hlučnost
papoušků' V novém projednání stavební Úřad přezkoumá návrh tak, jak mu ukládá
stavební zákon, přičemŽ bude zkoumat ivliv předmětné stavby na kvalitní pohodu bydlení
v okolí stavby.

Po provedeném odvolacím řízení dospěl odbor SR KÚoK ke zjištění, Že odvolání je
důvodné, protoŽe stavební Úřad se nesprávně posoudil soulad navrŽené stavby
s územním plánem' ProtoŽe tuto nezákonnost nemohl odvolací orgán v odvolacím řízení
odstranit, rozhodl odvolací orgán tak, jak je ve výroku uvedeno, podle ust. $ 90 odst. 1

pí9m. b) správního řádu rozhodnutí Stavebního úřadu Lutín ze dne 6. 12.2010, sp.zn.
sU1236212010, č.j. sU12551236212010, zrušil a věc vrátil zpět prvostupňovému stavebnímu
Úřadu k novému projednání.

Stavební úřad Lutín bude v řízení dále pokračovat dle právního názoru odvolacího orgánu
- v novém projednání posoudí, zda navrŽená stavba je v souladu se stavebním zákonem
a jeho prováděcími právními předpisy, přičemŽ se zaměří na posouzení vlivu uŽívání
stavby na okolní pozemky a stavby na nich'

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se dle $ 91 odst' 1 správního řádu se nelze dále odvolat.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno í 5 dnů na úředních deskách.
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obdrŽí:

Účastníci řizení do vlastních rukou:

1. Pavel Matiáš, Luběnice 77,783 46 Luběnice
2. Jiřina Matiášová, Luběnice 77 ,783 46 Luběnice
3. obec Hněvotín, Hněvotín 47,783 47 Hněvotín

Účastníci řízení podle ust. $ 85 odst. 2 stavebního zákona, kterým je doručováno veřejnou
vyhláškou:
- Josef Kuchař' Luběnice 112,783 46 Luběnice
_ Marta Kučerová, Luběnice 112,783 46 Luběnice
_ Anna Báťková, Luběnice 61, 783 46 Luběnice
- olga Látalová, Neumannova 90219,779 0a olomouc 9 - Hodolany
- Jana Tisoňová, Přichystalova 114171c,779 00 olomouc - Nový Svět

+. Úředni deska Krajského úřadu olomouckého kraje
s' Úreoní deska obecního Úřadu Hněvotín (se Žádostí o bezodkladné vyvěšení na Úřední

desce včetně zveřejněný způsobem umoŽňujícím dálkový přístup a poté navrácení zpět
s vyznačenými údaii o jejím vwěšení a sejmutí)

o. Úreoni deska obecního úřadu Lutín (se Žádostí o bezodkladné vyvěšení na Úřední
desce včetně zveřejněnÝ způsobem umoŽňuiícím dálkovÝ přístup a poté navrácení zpět
s vvznačenými Údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)

otisk úředního razítka

Bc. lng. Hana Mazurová
vedoucí oddělení Územního plánu

a stavebního řádu

Na vědomí:

7. Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10,77911 olomouc
8' Magistrát města olomouce, odbor Životního prostředí, Hynaisova 10,779 11 olomouc
9. obecní Úřad Lutín, Stavební úřad, olomoucká 131,783 49 Lutín
10. ad al - 90 - YllO - 2x

Záznam o zveřejnění rozhodnutí:

Vyvěšeno one:'. Í :?. :. ?' :'?''?'1't'

Razítko a podpis orgánu,

kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí



ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
ověřuji pod pořadovým číslem 19175370-8479-110513074818, Že tento dokument v listinné
podobě' který vznikl převedením z dokumentu obsaŽeného v datové zprávě, skládajícího se z 4
listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl'
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotwzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu r,ydaném akreditovaným poskýovatelem certifikačních
sluŽeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.05.2011 v 07:48:33.
Zanňený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn.
dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného cer1ifikátu bylo provedeno vůči
poslednímu zveřejněnému Seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů lydanému k datu
13.05.2011 05:52:08.

ýoaje o zaručeném elektronickém podpisu:
Císlo kvalifikovaného certifikátu 00 A0 FF 00' kvalifikovaný certifikát byl r,ydán akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority' 0912009, První
certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Hana Mazurová,
odbor strategického rozvoje kraje, Olomoucký kraj.

Úoaje o časovém razítkuz
K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, ktery autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
obec Lutín

Datum lyhotovení ověřovací doložky:
13.05.2011

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou lonverzi dokumentu provedla:

otisk úředního raz

IiltffiffiffiffiffiIilil
t 9 1 75370-8 47 9 -1105130748 1 8

Pozndmka:

V době od uveřejnění seznamu kvaliJikovaných certiJikótů, vůči kteÉmu byla ověřovtÍna platnost kvaliJikovaného ceftiJiktítu,
do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvuliJikovaného certiÍiktÍtu.
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrúlní evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dólkový
přístup na udrese https://www.czechpoint'cďoverovacidolozky.


