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USNESEI\Í
ZASTAVENI RIZENI

Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č.
18312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), podle $ 66 odst. 1 písm. g) zákona ě. 50012004 Sb., správní Íád, ve znění
pozdějších předpisů

zastavuje
'6zemní Íizení zabájené dne 23.9'2010 na základě žádosti olydání územního rozhodnutí oumístění
stavby, kterou podali

Pavel Matiáš, nar. t6.I2.196I,783 46 Luběnice 77,
Jiřina Matiášová, nar.24.|I.1962,783 46 Luběnice 77

(dále jen ''žadatel''), ve věci stavby

voliéry na pozemku parc.č. 15212 v k.ú. Luběnice

Účastníci řizenínaněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Matiáš, nar' 1 6. 12. 19 6 1, 7 83 46 Lllbénice 7 7
Jiřina Matiášová, nar' 24.Il.1962,783 46 Luběnice 77

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu voliéry na pozemku parc.č. I52l2 v k.ú.
Luběnice bylo zahájeno územní řizeni. Stavební úřad vydal dne 6.12.2010 pod ěj. sÚl255l2362l20lo
rozhodnutí ' kter1ým stavbu zamit| pro nesoulad s územně plánovací dokumentací obce Luběnice. Proti
tomuto rozhodnutí se žadatelé odvolali ke Krajskému úřadu olomouckého kraje , odboru strategického
rozvoje. Krajs\ý úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje předmětné rozhodnutí zrušil a
vrátil stavebnímu úřadu zpět k novému projednání . V období než bylo rozhodnuto Krajskym úřadem
olomouckého kraje , odborem strategického rozvoje ' stavební úřad v rámci kontrolní prohlídky dne
23'3.20llzjistí| , že na pozemku parc'č. 15212 v k'ú' Luběnice bylo se stavbou voliéry zapoěato a
proto územn í ř ízeni zastav il
Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby voliéry na pozemku parc.č. I52l2 v k.í.
Luběnice , se tímto stala zjevně bezpředmětnou . Dle ustanovení $ 66 odst. l písm g správního řádu
rozhodl stavební úřad o zastaveniřizení .

Stavební úřad roáodl' jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použíti ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Účastníci územního tizenid|e $ 85 odst.1 stavebního zákona_hlavní úěastníci

1. Žadatel:
Pavel Matiáš,783 46 Luběnice č,.p.77
Jiřina Matiášová, 7 8346 Luběnice ě.p. 7 7

2. Příslušná obec
obec Luběnice

Uěastníci územního řízeni dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona_ vedlejší účastníci

3. osoby , jejíchž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stovbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Josef Kuchař, Luběnice ě.p.Il2,783 46 Těšetice
Marta Kuchařová' Luběnice ě.p. 1l2,783 46 Těšetice
Anna Bátková, Luběnice č'p. 61, 183 46 Těšetice
olgaLátalová, Neumannova č'p. 90219, Hodolany, 779 00 olomouc 9
Jana Tisoňová, Přichystalova ě.p. 1l4l7lc, Nový Svět, 779 00 olomouc
obec Luběnice

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
olomouckého kraje odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle $ 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 poěet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady úěastníka' odvoláníjen proti odůvodnění usneseníje nepřípustné.
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Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obe"ního úřadu Lutín a
obecního úřadu Luběnice . Usnesení se zveřejní též způsobem umožňující dálkoý přístup'
Patnáct'ým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručenél$ 25 zákona ě. 50012004 Sb. o
správním Íízeni , ve znění pozdějších předpisů/. Zveřejřluje _li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách, považuje se za den lyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stav.zákonal

Sejmuto dne:

a sejmutí oznámení.

5.8.201_7Vyvěšeno dne:

Žádame obecní úřady o navrácení
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obdrží:
!.Žadate|: dodejky)

Pavel Matiáš,783 46 Luběnice 77
Jiřina Matiášová, 783 46 Llběnice 77

2.Příslušná obec:
obec Luběnice

3.Účastníci řízení dle $ 85 odst. 2 / uvedení pod poř.č. 3 Josef Kuchař, Marta Kuchařová, olga
Látalová, Jana Tisoňová, Anna Bátková / - veřejnou vyhláškou

+.Úřeoní deska Obecního úřadu Lutín

s.Úřeoni deska obecního úřadu Luběnice

6. Dotčený orgán:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje', IDDS kazbzri,
Magistrát města olomouce odbor Žp, tpos kazbzri,
obecní úřad Luběnice' IDDS 68ybsd3
Hasiěský záchranný sbor olomouckého kraje, IDDS ufiaa6d,
Krajská veterinární správa pro olomoucký kraj, IDDS 4jhaimr,


