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ROZHODNUTi
+*{uu .

doručované veřejnou Vyhláškou -

Krajskému úřadu olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, bylo
obecním úřadem Lutín, Stavebním úřadem (dále jen Stavební úřad Lutín nebo
stavební úřad), předloŽeno odvi:lání lng. Martina Hryzbila, býem Berkova 242140,
Horka nad Moravou, podané dne 3.8' 2012 proti územnímu rozhodnutí Stavebního
úřadu Lutín č. j.: sÚlt o5t451t2o12, sp. zn.: sÚ/+51t2o12, ze dne 27 ' 6.2012, kteým
bylo rozhodnuto o umístění stavby ,,oplocení na par;. č. 993/72 v k. Ú' Hněvotín"'

Krajský úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, jako příslušný
odvolací orgán dle ust. $ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 12912000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. $ 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb.,
správní řád, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), přezkoumal
odvoláním napadené rozhodnutí v souladu s ust. s 89 odst. 2 správního řádu
a na základě zjištěných skutečností rozhodl takto:

rozhodnutí Stavebního úřadu Lutín č. j': SÚ/105t451t2o12, sp. zn.: sÚt451t2o12,
ze dne 27.6' 2012, se podle ust. $ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu

ruší
a věc se vrací Stavebnímu úřadu Lutín k novému projednání'

Účastníci řízení podle ust. s 27 odst. 1 správního řádu:

Bc. Jaroslav AmbroŽ, nar.2' 11' 1974, bytem Hněvotín 487
Bc. Jana AmbroŽová, nar' 15. 5. 1979, bytem Hněvotín 487

odůVodnění
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje (dále jen
odvolací orgán nebo odbor SR KÚoK), zjistil z předloŽeného správního spisu týo
skutečnosti.

ManŽelé Bc' Jaroslav AmbroŽ a Bc. Jana AmbroŽová, oba bytem Hněvotín 487 (dále
téŽ stavebníci), podali dne 21.2.2012 na Stavebním úřadu Lutín Žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby,,betonového a pletivového oplocení" na pozemku parc.
č,' 993172 v k. ú. Hněvotín. Stavební úřad Lutín oznámil zahdjení řÍzení jeho
účastníkům a nařídil konání veřejného ústního jednání na den 3. 4' 2012. V průběhu
řÍzeni předloŽili stavebníci pozměněný návrh záměru. Stavební úřad Lutín opatřením
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ze dne 4' 5.2012 vyrozuměl účastníky řÍzenÍ o změně záměru a k jeho projednání
nařídil konání nového veřejného ústního jednání na den 8' 6' 2012' V průběhu
nového veřejného ústního jednání předloŽil lng. Hryzbil písemně své námitky. Uvedl,
Že v současné době je již realizováno oplocení kolem jeho domu, které bylo
schváleno stavebním úřadem. ManŽelé AmbroŽovi při ohlášení jejich stavby řÍzení
na plot nevedli. V projektové dokumentaci měli oplocení k jeho parcele z ocelových
sloupků a pletiva. Dále !ng. Hryzbil uvedl, Že jeho plot je zaloŽený na zemních
vrutech a při narušení okolní zeminy provedením výkopů pro základové patky
betonového plotu manŽelů AmbroŽových dojde k narušení celkové stability plotu
a jeho nenávratnému poškození. Proto poŽaduje, aby nový plot manŽelů
AmbroŽoých by| umístěn ,,minimálně 30 cm od líce" jeho plotu. Urbanistické
a architektonické řešení stavby je podle lng' Hryzbila v zásadním nesouladu
s charakterem stávající zástavby. Betonový plot výšky 2,5 m není v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací a nezapadá do lokality. V celé lokalitě výstavby
rodinných domů jsou realizována oplocení výšky 1,4 -2 m průhledného rázu s cílem
dotvářet krajinný ráz. oplocení není řešeno s návazností na sousední objekty.
lng. Hryzbil také namítl, Že předloŽená projektová dokumentace je neúplná, chybí
např' ,,okótování ke stávajícím objektům, návaznost na sousední stavby atd.", a není
dostatečně vyřešena úprava terénu ve vztahu k jeho pozemku parc. č. 993173 v k. ú.
Hněvotín.

Stavební úřad Lutín prvoinstanční řizeni ukončil vydáním územního rozhodnutí
č. j.: SÚ/1 o5t451l2o12 ze dne 27. 6.2012' Proti tomuto rozhodnutí podal lng. Martin
Hryzbil (dále téŽ odvolatel) odvoIání, ve kterém namítl, Že píi ústním jednání dne
3. 4' 2012 byla projednávána odlišná projektová dokumentace, neŽ kterou mu
předloŽil stavební úřad k nahlédnutí před jeho konáním, a to především výškové
umístění stavby, zaloŽení stavby bylo prostřednictvím základových pasů atd.
Projektová dokumentace je podle odvolatele neúplná, neřeší výškový rozdÍl terénu
pozemků parc. č. 993172 a993173, oba v k. ú. Hněvotín. Stavebníci sníŽili terén o cca
0,3 m oproti původnímu terénu, aniŽ by řešili nějaké opatření v souvislosti
se sousedním pozemkem. Dále chybí okótování ke stávajícím objektům. Není také
řešeno stavbou vyvolané opatření v návaznosti na sousední stavby, přestoŽe
stavbou můŽe dojít k narušení celkové stability stávajícího plotu na pozemku parc.
č. 993/73 v k. ú. Hněvotín. S přihlédnutím k váze jedné betonové desky je podle
lng. Hryzbila běžná udrŽovatelnost pozemku mezi oběma ploty nemyslitelná. Stavba
svým vzhledem výrazně naruší charakter Územi a tedy i architektonické
a urbanistické hodnoty. Betonové oplocení tohoto charakteru Se vyuŽivá
u průmyslových objektů. odvolatel je toho názoru, Že v zástavbě tvořené jen
rodinnými domy, které mají oplocení realizováno převáŽně průhledového rázu výšky
1,4-2m, je tento druh plotu architektonicky nevyhovující a neplní funkci doplňku
stavby. Výškové navýšení 2,5 m není mezi domy, ale kopíruje pouze délkové
umístění domu lng. Hryzbila. Podle něj by se stavební úřad měl zabývat otázkou
charakteru stavby, jejího začlenění do území a narušení krajinného rázu'

Stavební úřad Lutín opatřením ze dne 29' 8'2012 vyrozuměl ostatní účastníky řízení
o obsahu podaného odvolání a vyzval je, aby se k němu ve stanovené lhůtě vyjádřili.
Svého práva vyuŽili stavebníci manŽelé AmbroŽovi. Ve svém vyjádření k podanému
odvolání sdělili, Že projektová dokumentace byla v průběhu řízenÍ doloŽena pouze
zpřesňujícími výkresy, které poŽadoval stavební úřad. Nedošlo ke změně výškového
umístění ani zaloŽenÍ základových pasů. Veškeré výkresy byly k dispozici
na Stavebním úřadu Lutín. Dne 3. 4' 2012 proběhlo veřejné ústní jednání, kterého se
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lng. Martin Hryzbil nezúčastnil a nepodal Žádné námitky proti stavbě oplocení. Dne
8. 6. 2012 se z důvodu změny původního záměru konalo nové veřejné ústní jednání.
Hlavním důvodem změny bylo zrušení brány v oplocení směrem k pozemku parc.
č' 93/43 v k. Ú' Hněvotín (pozn. správně parc. č. 993/43). Tohoto veřejného ústního
jednání se lng. Hryzbi! zúčastni! a by| seznámen s kompIetní projektovou
dokumentací. Tato byla posouzena stavebním úřadem a bylo vydáno rozhodnutí
o umístění stavby. ManŽelé AmbroŽovi tak povaŽují námitku o odlišné dokumentaci
za bezpředmětnou. Projektová dokumentace byla zpracována autorizovanou
architektkou lng. arch. Pavlou Koišovou a odpovídá vyhlášce č. 503i2006 Sb. Stavba
bude realizována na stávajícím terénu, na kterém je postaveno i oplocení
lng. Martina Hryzbi|a. oplocení bude umístěno na pozemku manŽelů AmbroŽových.
Hranice mezi pozemky parc' č,' 993172 a 993173, oba v k. ú. Hněvotín, je vytyčena
úředně oprávněným zeměměřičským inŽenýrem pomocí trvalých geodetických
plastových značek. Betonové oplocení tohoto charakteru je podle stavebníků v dané
lokalitě provedeno mezi několika rodinnými domy. Pro dané Územi nejsou dána
žádná urbanistická a architektonická kritéria pro oplocení pozemků. oplocení bude
mezi dvěma domy moderního charakteru, a proto jsou stavebníci toho mínění, Že
nenaruší charakter Území' lng. Hryzbil sám má v projektové dokumentaci ke svému
rodinnému domu kolem celého pozemku, vyjma hranice s pozemkem stavebníků,
neprůhledné oplocení tvořené kombinací kamenného zdiva a dřevěné výplně
do výšky 180 cm.

V souladu s ust. $ 88 odst. 1 správního řádu předal Stavební úřad Lutín spis se svým
stanoviskem odboru sR KÚoK jako odvolacímu orgánu k přezkoum ání a rozhodnutí.

Přezkoumávání rozhodnutí v odvolacím řízení je upraveno ust. $ 81 a následujícími
správního řádu, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup. Pokud správní orgán,
kteý napadené rozhodnutí vydal, toto sám nezruší nebo nezmění, předá spis
k přezkoumání napadeného rozhodnutí odvolacímu správnímu orgánu, kteým je
nejblíŽe nadřízený správní orgán. Z ust. s 67 odst. 1 písm' a) zákona
č. 12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, Že v případě
rozhodnutí orgánu obce je odvolacím správním orgánem příslušný krajský úřad,
pokud zákon nestanoví jinak.

odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a Íizeni, které
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného
rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen
tehdy, vyŽaduje-li to veřejný zájem' K novým skutečnostem a k návrhům
na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího
řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník
nemohl uplatnit dříve. K vadám řízení, o nichŽ nelze mít důvodně za to, Že mohly mít
vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, případně na jeho
správnost, se nepřihlíŽí. Přitom je odvolací správní orgán oprávněn věc posuzovat
samostatně, jak po stránce právní, tak i po stránce skutkové, přičemŽ je povinen
zjistit stav věci, o němŽ nejsou důvodné pochybnosti. NemůŽe se tedy omezovat
pouze na Ío, co tvrdí účastníci řízení a rovněŽ není závislý na zjištění a hodnocení
správního orgánu prvého stupně. JestliŽe odvolací správní orgán dojde k závěru, že
napadené rozhodnutí je V rozporu s právními předpisy nebo Že je nesprávné,
napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řizeni zastaví, nebo napadené
rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu,
kteý rozhodnutí vydal, nebo napadené rozhodnutí nebo jeho část změní. JestliŽe
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odvolací orgán změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je
potvrdí' V opačném případě pak odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.

odbor SR KÚoK jako odvolací orgán se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny
formální podmínky umoŽňující napadené rozhodnutí na základé podaného odvolání
přezkoumat. odvolání proti rozhodnutí můŽe podat účastník řízení ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí, a to u správního orgánu, kteý napadené rozhodnutí
vydal. V daném případě bylo odvolání podáno proti rozhodnutí' u kterého to zákon
připouští. odvolateli lng. Martinu Hryzbilovi bylo rozhodnutí doručeno veřejnou
vyhláškou dne 't9'7.2012 a odvolání proti němu podal dne 3. B'2012. odvolací
orgán dospěl k závěru, Že byly splněny podmínky uvedené v ust. $ 81 odst. 1 a v ust.
$ 83 odst. 1 správního řádu, neboť odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě účastníkem
řizeni, tedy osobou k tomu oprávněnou.

Následně pak odvolací orgán přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí a řizení,
jeŽ mu předcházelo, v souladu s ust. $ 89 odst. 2 správního řádu, přičemŽ vycházel
z příslušného správního spisu Stavebního úřadu Lutín, a zjistil níŽe uvedené
skutečnosti, které byly pro posouzení věci rozhodující.

Před vlastním vyjádřením k věci povaŽuje odbor SR KÚoK za dťieŽité podotknout,
Že Stavební úřad Lutín při označení stavby pouŽil pojem ,,oplocení" ' Za ,,oplocení"
však zákon č' 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), povaŽuje oplocení pozemků
prozemědělské a lesnické účely bez podezdívky (viz $ 103 odst' 1 písm. d) bod 7).
Z podané Žádosti je zřejmé, Že se v daném případě bude jednat o stavbu ,,plotu"
ve smyslu ust' S 103 odst. 1 písm. d) bod 6. Stavební úřad Lutín by měl ve svých
písemnostech uŽívat přesnou terminologii vycházející z příslušných právních
předpisů bez ohledu na výrazy pouŽité účastníky řÍzení, kteří ve svých podáních
uŽÍvali. oba pojmy. Aby se předešlo moŽným pochybnostem při interpretaci, odbor
sR KUOK v tomto rozhodnutí pouŽil rovněŽ oba výrazy tak, jak byly uŽity účastníky
řízení a stavebním úřadem, přičemŽ oba pouŽité výrazy v daném případě znači jednu
atutéž stavbu označenou Stavebním úřadem Lutín jako,,oplocení na parc. č'993172
v k. ú. Hněvotín".

Společně se Žádostí o vydání územního rozhodnutí předloŽili stavebníci projektovou
dokumentaci zpracovanou lng. arch' Pavlou Koišovou, autorizovanou architektkou,
s datem vyhotovení leden 2012' Tato projektová dokumentace byIa při veřejném
ústním jednání konaném dne 3' 4' 2012 doplněna. V průběhu Yizení stavebníci
změnili původní záměr a k němu předloŽili dokumentaci k územnímu rozhodnutí (dále
jen DUR) vyhotovenou lng. arch. Pavlou Koišovou v měsíci dubnu 2012.
Při posouzení dané věci proto odbor sR KÚoK vycházel ztéto DUR z dubna 2012'
NáleŽitosti DUR stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
íízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen vyhláška
č. 503/2006 sb.), a to v přÍloze č. 4. odvolací orgán zjistil, Že předloŽená DUR
(z dubna 2012) trpí následujícími vadami a nedostatky. Podle zmíněné vyhlášky mají
být ve uýkresové části DUR zakresleny mimo jiné stávající stavby a odstupy
navrŽené stavby od staveb stávajících. V předloŽené DUR však není zakreslena jiŽ
provedená stavba plotu lng. Hryzbila na pozemku parc. č,. 993173 v k' ú. Hněvotín
při společné hranici s pozemkem parc. č,' 993172 v k. ú. Hněvotín a tedy ani
vzdálenost navrŽené stavby od tohoto plotu' Dále v části ,,A. Úvodní údaje" á ,,B.
Průvodní zpráva" je uvedeno, Že ,,celková délka betonového demontovatelného
oplocení ze západní strany je 47,2 m a pletivového oplocení na konci západní strany
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a na severní straně 1,0 + 17,B-tl' 18,8 m". Podle výkresové části je však délka
oplocení na konci západni strany 1,01 m a na severní straně 17,76 m. Jedná se sice
o nepatrné rozdíly, avšak stavba je navrŽena v těsné blízkosti hranice pozemku.
Proto je nutné tyto rozpory v DUR odstranit. Jako rozporný se také jeví popis
oplocení. Na titulní straně DUR je uvedeno, Že se jedná o novostavbu ,,pevného
oplocení", avšak následně je stavba popsána jako ,,betonové demontovatelné
oplocení". V části ,,B. Průvodní zpráva" je pod písmenem b) uvedeno, že stavba
rodinného domu včetně čelního oplocení byla provedena na zák|adě stavebního
povolení, ale chybí jakékoliv údaje o vydané územně plánovací dokumentaci, jak
vyŽaduje příloha č' 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. RovněŽ odůvodnění souladu záměru
s územně plánovací dokumentací nelze povaŽovat za dostatečné. Další rozpor mezi
textovou a výkresovou částí DUR je v rozměrech základových betonových patek
u betonového oplocení (450 x 450 mm oprotí 500 x 500 mm), coŽ úzce souvisí
s přesným umístěním stavby při hranici pozemku. Ve výkresové části DUR je mimo
jiné zakreslen půdorys betonového oplocení a schéma jeho řezu. K pletivovému
oplocení severní strany pozemku však půdorys a schématický řez chybí. Zjištěné
nedostatkY a rozpory v DUR je třeba odstranit'

K vlastnímu rozhodnutí Stavebního úřadu Lutín odvolací orgán sděluje následující'

Ve výrokové části rozhodnutí stavební úřad nedostatečně uvedl rozsah stavby
oplocení, kdyŽ opomněl, Že oplocení při hranici mezi pozemky parc. č' 993172
a993173, oba vk. ú. Hněvotín, nebude tvořeno pouze betonovými dílci systému
BEVES, ale podle předloŽené DUR bude část oplocenÍ z pletiva. RovněŽ nutno
konstatovat, Že parametry stavby uvedené v rozhodnutí jsou V rozporu s údaji
v textové části DUR (obdobně jako výkresová část DUR). Zjištěné vady a rozpory
jsou obsaŽeny i v podmínce č. 3 pro umístění stavby.

Stavební úřad Lutín v rozhodnutí pouze obecně uvedl, Že oplocení bude provedeno
na pozemku parc' č.993172, a to na hranici s pozemkem 993/73 a s pozemkem
993143, vše v k. ú. Hněvotín. Základové patky sloupků oplocení a základy
betonových dílců budou osazeny na pozemku stavebníkŮ'z předloŽené DUR však je
zřejmé, že na hranici mezi pozemky budou umístěny pouze betonové patky, a to
podél společné hranice mezi pozemky ze strany pozemku stavebníků parc. č,.993172
v k. ú' Hněvotín. Vlastní oplocení (nadzemní část) vzhledem k rozměrům betonových
patek tak zcela logicky nemůŽe být přímo na hranici mezi pozemky, ale bude
umístěno s určitým odstupem od ní. Tuto skutečnost však stavební úřad opomněl
uvést a stavba oplocení tak není dostatečně řádně umístěna v souladu s podanou
Žádostí. S tím rovněŽ souvisí Íakt, Že stavební úřad v rozhodnutí neuvedl vzdálenost
navrŽené stavby od stávající stavby plotu lng. Hryzbila na pozemku parc. č' 993/73
v k. ú. Hněvotín provedené při téŽe hranici s pozemkem parc. č.993172 v k. ú.
Hněvotín. Rozhodnutí tak neobsahuje všechny náleŽitosti stanovené v ust. s 9
vyhlášky č. 503i2006 Sb'

Další pochybení Stavebního úřadu Lutín odvolací orgán spatřuje v poučení
stavebníků o platnosti předmětného územního rozhodnutí uvedeném Ve výrokové
části. Pod]e Stavebního úřadu Lutín územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabýí
právní moci. Nepozbývá platnosti, pokud byIa v této lhůtě podána úplná Žádost
o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního
zákona' S tímto poučením je však V rozporu sdělení stavebního úřadu v závěru
odůvodněni, Že se v daném případě jedná o stavbu podle ust. $ 103 odst. 1 písm. d)
bod 6 stavebního zákona, jejíŽ provedení nevyŽaduje stavební povolení ani ohlášení
stavby. Poučeníje třeba uvést do souladu se stavebním zákonem'
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V průběhu řizeni, a to v rámci druhého veřejného ústního jednání, předloŽil účastník
řizenÍ lng. Martin Hryzbil písemně své námitky, které Stavební úřad Lutín svým
rozhodnutím zamítl. Podle odvolacího orgánu zamítnutí někteých námitek stavební
úřad neodůvodnil odpovídajícím způsobem. V případě námitky č. 1 týkající se jiŽ
povoleného a provedeného oplocení na pozemku lng. Hryzbila parc. č. 993i73
při hranici s pozemkem parc. č,.993172, oba v k' ú. Hněvotín, stavební úřad například
z hlediska ÚdrŽby stavby posuzoval , zda je navrŽené oplocení manŽelů AmbroŽových
rozebíratelné. omezil se přitom především na posouzení údrŽby plotu AmbroŽových,
ale opomněl přihlédnout také k potřebám a moŽnostem údrŽby jiŽ stávajícího plotu

lng. Hryzbila. Stavební úřad při umisťování stavby musí spInění poŽadavků

návzáiemné odstupy staveb podle ust. $ 25 vyhlášky č. 501i2006 Sb., o obecných
poŽadavcích na využiváni území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
ó,' 5O1t21o6 sb.) hodnotit nikoliv pouze z pohledu stavby umisťované, ale zejména
staveb stávajících. Také problematika rozebíratelnosti plotu manŽelů AmbroŽouých
pro potřeby údrŽby obou staveb plotů nebyla podle odvolacího orgánu stavebním
úřadem dostatečně zváŽena' Stavební úřad Lutín ani neuvedl, zda při posuzování
této otázky vůbec přihlédl k náročnosti a poŽadavkům na technické prostředky
nezbytné pro eventuální (byť i částečnou) demontáŽ navrhovaného betonového plotu

manŽelů AmbroŽových.

Námitka lng. Hryzbila označená č. 1 se však týkala především moŽnosti narušení
stability jeho stávajícího plotu při provádění výkopů pro základové patky plotu

AmbroŽových vjeho blízkosti. Stím se Stavební úřad Lutín vypořádal pouze
odkazem na povinnosti stavebníka uvedené v ust. $ 152 odst' 1 stavebního zákona'
Pro případ vzniku škody pak stavební úřad uvedl, Že se jedná o občanskoprávní
otázku, o které rozhoduje soud. Toto odůvodnění zamítnutí námitky nepovaŽuje
odvolací orgán za dostačující. Stavební úřad nemůŽe umístit stavbu, anižby přihlédl

k tomu, zda ji lze vůbec provést bez ohroŽení majetku třetích osob. V rozhodnutí není
uvedeno, zda se tímto problémem stavební úřad zabýval, případně z jakých
podkladů vycházel. Z předloŽené DUR totiŽ nelze zjistit, zda píi zpracování návrhu
bylo přihlíŽeno k moŽnému poškození stávajícího plotu lng. Hryzbila, v jehoŽ těsné
blízkosti má být plot manŽelů AmbroŽových proveden, zejména kdyŽ tato stavba není
v DUR ani zakreslena (viz výše).

S námitkou č,' 2 se Stavební úřad Lutín vypořádal sdělením, Že regulativy územně
plánovací dokumentace nestanovují Žádná urbanistická a architektonická kritéria pro

oplocení pozemků a v daném Území není pořízen regulační plán zpřesňující
podmínky pro jednotlivé stavby. Stavební úřad Lutín Se však nezabýval také
posouzením souladu navrŽené stavby s cíli a úkoly územního plánování z obecného
hlediska (viz ust. $ 18 a $ 19 stavebního zákona), jak mu ukládá ust. $ 90 písm. b)

stavebníh o zákona. S touto námitkou se proto stavební úřad rovněŽ dostatečně
nevypořádal.

Jak odbor SR KÚoK uvedl výše, předloŽená DUR trpí vadami. Námitka lng. Hryzbila
označená č' 3 tak nebyla Stavebním úřadem Lutín rovněŽ řádně vypořádána.

Závěrem svého vyjádření k námitkám lng. Martina Hryzbila odvolací orgán uvádi, Že
pro podání námitek v rámci územního íÍzenÍ platí podle ust. $ 89 odst. 1 stavebního
zákona tzv. ,,koncentrační zásada"' To znamená, Že námitky účastníků řízeni musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíŽí.
Na tuto skutečnost byli účastníci řízení předem upozorněni v rámci opatření ze dne
24'2'2012 nazvaném ,,oznámení zahájení územního íizeni a pozvání k ústnímu
jednání". Na základě změny původního záměru stavebníky nařídil Stavební úřad
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Lutín k jejímu projednání nové veřejné ústníjednání. lng. Hryzbil své námitky uplatnil
teprve při konání druhého veřejného ústního jednání. odvolací orgán upozorňuje, Že
v rámci tohoto nového veřejného ústního jednání můŽe účastník řizení v souladu
s ust. $ 89 odst. 1 stavebního zákona uplatnit pouze námitky týkající se změny
původního záměru.

Stavební úřad Lutín v odůvodnění předmětného územního rozhodnutí popsal průběh
prvoinstančního řÍzeni, vypořádal se s námitkami účastníka řizeni a posoudil soulad
stavby s územním plánem. Kromě toho pak jen stroze a obecně uvedl, Že umístění
stavby oplocení vyhovuje poŽadavkům stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb.
a vyhlášky č' 26812009 Sb., a vyjmenoval podklady, na jejichŽ základě územní
rozhodnutí vydal. V odůvodnění však chybíjakékoliv úvahy, kteými se stavební úřad
při hodnocení podkladů rozhodnutí a při výkIadu právních předpisů řídil. Stavební
úřad Lutín tak konstatoval pouze závér, aniŽ by uvedl, jak k němu dospěl.
Rozhodnutí tak nesplňuje náleŽitosti stanovené v ust. $ 68 správního řádu, přičemŽ
tato nedostatečnost odůvodnění způsobuje jeho nepřezkoumatelnost.

K odvolání lng. Martina Hr.yzbila odbor sR KÚoK sděluje, že námitky v něm
uvedené se převáŽně shodují s námitkami odvolatele uplatněnými v průběhu řízeni
a také s vlastním zjištěním odvolacího orgánu. Ke zjištěným vadám a pochybením se
odvolací orgán vyjádřil v předchozí části svého rozhodnutí a vzhledem
k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí Stavebního úřadu Lutín povaŽuje své vyjádření
za daného stavu věci za dostačující i vůči odvolání lng. Martina Hryzbila. Stavební
úřad Lutín se námitkami odvolatele bude zabývat v rámci nového projednánívěci.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem odbor SR KÚoK jako odvolací orgán dospěl
kzávéru, že napadené rozhodnutí Stavebního úřadu Lutín nelze povaŽovat
za pYezkoumate|né a jako takové je nutno ho zrušit a věc vrátit stavebnímu úřadu
k novému projednáni, jak je uvedeno Ve výroku tohoto rozhodnutí. Nového
projednání se budou moci aktivně zúčastnit i účastníci řízení, kteří budou mít znovu
moŽnost hájit svá práva a právem chráněné z{my uplatněním připomínek a námitek,
kteými se bude muset stavební úÍad zabývat'

Při novém projednání se Stavební úřad Lutín musí vyvarovat výše uvedených chyb
ařizení vést tak, aby vydané rozhodnutí bylo v souladu se zákony a jinými právními
předpisy. Zároveň je při rozhodování vázán právním názorem odvolacího orgánu.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. $ 91 odst. 1 správního řádu nelze dáte odvolat.

Účastníci územního řízení, kteryim se doručuie do vlastních rukou:

1. Bc. Jaroslav AmbroŽ,783 47 Hněvotín 487
2. Bc. Jana AmbroŽová,783 47 Hněvotín 487
3. obec Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47

ostatním účastníkům řizení uvedeným v ust' s 85 odst. 2 stavebního zákona,
popřípadě jejich zplnomocněným zástupcům, se toto rozhodnutí doručuje veřejnou
vyhláškou v souladu s ust. s 92 odst. 3 stavebního zákona. Doručení bude
provedeno vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu olomouckého

7t8
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kraje, úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední desce obecního úřadu Hněvotín.
Zveřejňuje-li se písemnost ve věcech územního plánování na více úředních deskách,
povaŽuje se Ve smyslu ust. $ 20 odst' 1 stavebního zákona za den vyvěšení den,
ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctý den po vyvěšení se
rozhodnutí povaŽuje za doručené.

Toto rozhodnutí se téŽ zveřejňuje způsobem umoŽňujícím dálkový přístup
na elektronické úřední desce umístěné na webových stránkách olomouckého kraje:
www.kr-olomoucky.cz.

obecní úřad Lutín a obecní úřad Hněvotín zveřejní toto rozhodnutí způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup na vlastních elektronických úředních deskách.

Po uplynutí doby pro vyvěšení obecní úřad Lutín a obecní úřad Hněvotín vrátí toto
rozhodnuti zpét odboru sR KUOK s vyznačenými údaji o vyvěšení a sejmutí.

Účastníci územního řízení, ktenlm se doručuie veřeinou whláškou:

lng. Martin Hryzbrl, Berkova 242140,783 35 Horka nad Moravou
Vlastislava Navrátilová, U Kapličky 18, 783 49 Lutín

otisk úředního razítka

Bc. lng. Hana Mazurová
vedoucí oddělení

územního plánu a stavebního řádu

Dále obdrŽí:

4' Krajský úřad olomouckého kraje, kancelář ředitele - úřední deska,
Jeremenkova 40a, 779 11 olomouc (se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto
rozhodnutÍ na Úřední desce na dobu nejméně 15 dnŮ, včetně zveřejnění
zpŮsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačenými
Údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)

5. obecní úřad Lutín - úřední deska, Štolni 2o3,783 49 Lutín
6. obecní úřad Hněvotín - úřední deska, 783 47 Hněvotín 47

Dále obdrŽí na vědomí:

7 ' obecní úřad Lutín, Stavební úřad, olomoucká 131, 783 49 Lutín
8. Magistrát města olomouce, odbor Životního prostředí,

779 11 Olomouc
9' Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,

779 11 Olomouc
10.adla (904/5)

Vyvěšeno dne: /o. / tl:t3
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