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Milan Seifert , nar.22.5.1959,783 46 Luběnice 145 a Alice Seifertová, nar. 24.7.196l,783
46 Luběnice 145 ( dále jen žadatel) podali dne 2.L0.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby plotu na pozemku parc.č. 9017 v k.ú. Luběnice

obecní úřad Lutín stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. e) a $ 84
ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozďějších předpisů a místně příslušný
podle $ 1 1 odst'l písm b/ zákona ě' 50012004 Sb. správní řád, ve zněni pozdéjších předpisů , vydal dne
28.2.20Í3 pod čj. 62121641201212013 izemní rozhodnutí, kteým stavbu umístil.

Dne 14.3.2013 pod ěj. oÚt++ltzot3 obecní úřad Lutín stavební úřad obdržel věas podané
odvolání účastníka Íízení obce Luběnice proti lydanému rozhodnutí.

Správní orgán Vám podle $ 86 odst. 2 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás

vyzývá,
abyste se k němu lyjádřil ve lhůtě 7 dnů ode dne doruěení této ýzvy. Vyjádření zašlete na obecní úřad
Lutín stavební úřad.

Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jebo zásfupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad ve smyslu $ 87 správního řádu může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání
v plném rozsahu vyhoví, a jestliže s tím budou ostatní úěastníci řízení souhlasit.

V opačném případě bude odvolání spolu se spisoým materiálem podle $ 88 správního řádu
postoupeno odvolacímu orgánu k rozhodnutí.
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Či. oÚt++ltzotz str.2

Doručí se :

Účastníkům územního řízení dle $85 odst. 1 stavebního zdkona _ jednotlivě
Milan Seifert , 783 46 Luběnice 145

Alice Seifertová,'783 46 Luběnice 145

Účastníci řízení dle $ 85 odst. 2 stuvebního ztÍkona veřejnou vyhltiškou - vyvěšeno na úřední desce
Ludmila řIrabalová' Luběnice 5, ČBZ Distribuce a.s.

Tato výzva musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a ítřední desce
obecního úřadu Luběnice . Poslední den 15ti denní lhůty' po kterou je výzva vyvěšena na úřední
desce je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskúch, považuje se
za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.

ir L ú4Vyvěšeno dn" , .'!. /.:.
/úřední deska/

Vyvěšeno or", .!.'/r..?, eU Sejmuto dne :

/ www. stránky -elektronicky//

Razítko a podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí výzw
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Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii
stavebnímu úřadu.

d..q,.? "Í-.I1'...' ' '

í a sejmutí této veřejné vyhlášky zas|aly zdejšímu



obec Luběnice
Luběnice'140
PSČ 7B3 46 Těšetice
Tel/fax: 585 954 297
e-mail :ou. lubenice@volny.cz
el.podatelna : ]'u'ac.0]oe.@.Ei-aÉqor] {!Le;

Krajský úřad olomouckého kraje
odbor strategického rozvoje
Jeremenkova 40 a
77911 Olomouc

VáŠ dopis č.j.lze dne Naše č.j' 24/2013 Vyřizuje/tel Luběnice 13..3.20'13'

Věc: odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu Lutín č'j' sÚtaaa6412012t2o13, vydaného
28.2.2013.

obecní úřad Lutín, stavební úřad vydal dne 28.2.20'13 pod č.j. SÚ/62i2164l2O12l2O13
územní rozhodnutí oumíStění stavbyoplocení naparcele č.9017. Rozhodnutí vydal přesto,
Že obec Luběnice při místním šetření vyjádřila nesouhlas s umístěním stavby oplocení a to
proto, Že tato stavba je v rozporu s územní studií, jako územně plánovacím podkladem,
vloŽeným do evidence 29'9.2010.

TotoŽný názor k vydanému rozhodnutí o umístění stavby oplocení zastává i Magistrát
města olomouce jako dotčený orgán státní správy. Tento názor vyjádřil v rámci Územního
řízení a zaslal stavebnímu Úřadu před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby
oplocen í j iŽ 30. 1 1 .201 2 spisem č.j. SMOL/ 1 65959 l 2012io KR/U PA/Das'

Jsme toho názoru, Že rozhodnutí o umístění stavby oplocení, mimo rozpor se záměry
územního plánování stanovených územní studií, svým způsobem porušuje rovněŽ některá
ustanovení zákona č'183/2006 Sb. a zákona 360/1992 Sb.

Domníváme se proto, Že stavební úřad Lutín vydáním Územního rozhodnutío umístění
stavby oplocení parcely c. 9017 v k.ú. Luběnice pochybil, když nerespektoval platný
územně plánovací podklad - evidovanou územní studii - a některá ustanoveni zauoná
183/2006 Sb. a zákona 360/1992 sb.

Na podporu vysloveného názoru uvádíme.
obec Luběnice má od roku 2003 zpracován Územní plán' Následně pak v červenci roku

2008 pořídila obec soubor změn č. 1 územního plánu. Pořízení územního plánu i pořízení
souboru změn č. 1 prošlo řádným schvalovacím procesem a k podobě, tak jak byl Územní
plán i změna č. 1 vydány, nebyly se strany dotčených orgánů státní správy Mmol ani KÚ
olomouckého kraje Vzneseny připomínky' Připomínky nebyly vzneseny ani Se strany
občanů.

Ve změně č. 1 je mimo jiné navrŽena plocha B 16, jako plocha pro individuální bydlení
s označením Bi. Na této ploše je stavební činnost podmíněna Vypracováním územní stuoie.
Studie, cituji z Územního plánu ,, v níž budou stanoveny podrobnější podmínky pro
novou obfinou zástavbu včetně souvisejících ptoch pro zeleň, veřejná prostranství a
technickou infrastrukturu" konec citace. ( viz textová část Územního 

-plánu, 
změny č. 1,

strana 3. odst. 7. a hlavnívýkres č. A.2.1., kde je předmětná plocha graficky vyznačená.)
Dále na straně 3. pod bodem 1. plochy individuálního byálení (gii Je stanoveno

následující vyuŽití.
Hlavní využití:
o Plochy pro bydlenív rodinných domech
Přípustné využití:
o ostatní doplňující stavby a zařízení související s bydlením v rodinných domech a jeho

provozem.

' Související dopravní a technická infrastruktura včetně místních komunikací a ostatní
související stavby a zařízení zajišt'ující obsluhu Území.. Související plochy veřejné a izolační zeleně.. Související plochy veřejných prostranství.



Pořízení souboru změn č. '1. prošlo řádným schvalovacím procesem a k podobě, tak jak
byla změna č. '1 vydána, nebyly se strany nejen dotčených orgánů státní správy, ale ani se
strany vlastníků parcely č,.9017 vzneseny námitky ani připomínky.

oplocení parcely č.9017 v k'ú' Luběnice nelze vyhodnotit jako hlavní vyuŽití, ani vyuŽití
přípustné. Na parcele 90/7 nestojí rodinný dům, parcela je ornou půdou.

Po zájmu o rrystavbu rodinných domů v lokalitě B 16 obec Luběnice postupovala
přesně v souladu s územním plánem a prostřednictvím pořizovatele Magistrátu města
blomouce jako orgánu územního plánování, zajistila vypracování Územní studie pro tuto
Iokalitu.

Před vloŽením do evidence byl návrh studie projednán s příslušnými odbory Magistrátu
a připomínky byly zapracovány do čistopisu studie. By|y to připomínky zejména odboru
dopravy na přímost křiŽovatek místních komunikací a stanovení optimálních velikostí
stavební ploch pro výstavbu rodinných domů s ohledem na vysokou bonitu zemědělského
pŮdního fondu v této lokalitě.

Tato studie byla v souladu s ust. $ 30 stavebního zákona 25'9.2008 vloŽena do
evidence územně plánovací činnosti pod evidenčním číslem 502. Vzhledem k tomu, Že
vloŽenístudie do evidence bylo provedeno před nabytí účinnosti změny č' 1 územního plánu
(27'3.2009 ) byla opětovně studie vloŽena do evidence po nabytí účinnosti změny č. 1.,

29.9.2010.
Registrovaná studie vycházíz podmínky územního ptánu, respektuje beze zbytku

podmínky pro hlavní i přípustné vyuŽití území stanovené změnou č. í územního plánu
obce Luběnice v tokalitě označené B 16, a lze ji tedy svým způsobem označit jako
součást územního plánu, nebot' její neexistenci by bylo možno přirovnat ke stavební
uzávéÍe,jak uvádí ve svém Rozhodnutí z26.L201o, v části odůvodnění, KÚ olomouc.

V s 25 stavebního zákona o územně analytických podkladech se hovoří Že, cituji:
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podktady, které zjišťují a vyhodnocují
stav a vyvoj Území a Územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v Území;
slouží jako podklad k pořizování politiky územnÍho rozvoje, územně plánovací
dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

V s 30 odst. 1) pak, opět cituji: Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje
možná řešení vybraných problémŮ, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémŮ v Území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability,
které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání Území nebo
jejich vybraných částí.

A v odst. 4) Pořizovatel Územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití
podle $ 25, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

V průvodní zprávě Územní studie, pod bodem ě. 1 _ Důvody pořízení studie se mimo
jiné uvájlí,

,,Uzemní studie vymezí plochy veřejného prostranstvÍ a po schválení umožní
stabilizaci komunikačního systému a systému inženýrských sítí. Tím zabrání
nesystémovému a nehospodárnému využÍtí ptoch určených k zastavění. Územní
studie bude sloužit jako základní informace o možné zástavbě jednotlivých parcel,
umístění domŮ na parcelách, stávající i plánované výstavbě inženýrských sítí''.
A v bodě 3 _Záměr a cíl pak

,,Územní studie bude tvořit htavní ptánovací podktad pro rozhodování Stavebního
úřadu v této lokalÍtě"'
Stavební úřad při posouzení Žádosti o územní rozhodnutío umístění stavby oplocení parcely
90/7, která je součástí lokality B 16, a na které je dle územní studie navrŽena veřejná zeleň a
z části veřejné prostranství s obsluŽnou komunikací a inŽe.nýrskými sítěmi, registrovanou
Uzemní studii jako hlavní plánovací podklad pro rozhodování v této Iokalitě
nerespektoval a umožni| tak nesystémové a nehospodárné využití ploch určených
k zastavění.

Stavební úřad Lutín se před vydáním rozhodnutí o umístění stavby oplocení spokojil se
studií, kterou předloŽil mu předloŽil Žadatel o vydání územního rozhodnutí oplocení na
parcele č.9017 a nezabýval se tím Že:



. Pořizovatelem studie nebyl orgán územního plánování'

. Studie byla vypracována osobou bez patřičné kvalifikace. Zpracování územní studie
patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Tuto činnost mohou vykonávat jen fyzické
osoby, které získaly oprávnění k jejímu výkonu' tj. autorizovaní architekti s autorizací
voboruarchitekturaaúzemní plánování.(s158odst. 1.stavebníhozákonaa$4a17
záKona 360/1992 Sb'' o vykonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inŽenýrů a techniků činných ve výstavbě.),

. Studie nebyla projednána s odbornými Útvary dotčeného orgánu státní správy,

. Studie nebyla a ani nebyl podán návrh na vloŽení dat této studie do evidence územně
plánovací činnosti,

. Studie ruší bez náhrady plochu veřejné zeleně, kterou je nutno v souladu s $ 7 vyhl.
č. 501/2006 zřizovat v souvislých zastavitelných plochách,

. Studie řeší pouze lokální zájem vlastníka parcely 90/7 s tím, Že cituji ,, je snaha
investora vyjmout parcelu 90f7 ze stávající územní studie........tak, aby byla
umožněna výstavba oplocení parcely č. 90[7" konec citace,

. Studie omezuje počet stavebních míst,

. Studie nerespektuje poŽadavek orgánu ochrana ZPF na optimální velikost zabírané
orné pŮdy pro umístění rodinných domů a umoŽňuje tak nesystémové a nehospodárné
vyuŽití ploch určených k zastavění,

. Studie nevěrohodně a neprůkazně uvádí údaje o nadbýečnosti navrhovaných ploch a
údaji o dlouhodobě neprodejných nemovitostech,

. Studie problém vlastně vůbec neřeší, ale posouvá na jiného vlastníka pozemku a tím
výváří precedent a vzniká stejná situace' ale jen s jiným vlastníkem a tím nekonečný
řetězec změn končící ve slepé uličce.
Chtěl bych uvést, Že v záležitosti oplocení parcely 9017 jiŽ jednou stavební úřad

územní rozhodnutí o umístění stavby oplocení vydal a KÚ olomouckého kraje svým
rozhodnutím ze dne 26. ledna 2010 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby zamítl.

Jako důvod byla uvedena skutečnost, Že předmětná Územní studie byla vydána dříve
neŽ nabyla účinnost změna č. 1 územního plánu a proto nebylo moŽno rozhodnout o
stavební činnosti. Tato skutečnost jiŽ byla napravena a nová studie byla 29. 9. 2010 vloŽena
do evidence.

VloŽením studie do evidence byly splněny podmínky pro to, aby mohla byt povolena
stavební činnost v lokalitě řešené územní studií. Máme však chápat, Že pro povolení
předmětného oplocení stačíjen existence evidované studie a jiŽ ne její obsah ?

Domníváme se, Že hlavním důvodem oplocení orné půdy je zkomplikovat a omezit
rozvoj obce výstavbou rodinných domů v této lokalitě. Nasvědčuje tomu upozornění se
strany obce současného vlastníka p.č' 90/7 na skutečnost - záměr obce realizovat zástavbu
v rozsahu zpracované studie, byl proveden se strany obce ještě před zakoupením parcely
90/7 stavebníkem. Stavebník přesto parcelu zakoupil s vy1ádřením, Že tak koná proto, aby se
za jeho zahradou nestavělo. ( rok 2009 - studie vypracována ve 2008.)

Dále pak skute,Ěnost, Že i po tomto stavebník přikoupil k parcele č' 9017 další plochu o
vyměře cca 330 m', a rozšířil pozemek, parcelu č.9017 v místech, kde je dle studie
uvaŽováno s plochou veřejného prostranství pro umístění technické infrastruktury. (Zde
spatřuji i pochybení stavebního úřadu, kdyŽ tento vydal k dělení pozemku pouze souhlas a
nevedl v souladu s $ 82' odst. 3. SZ územní ťízení. Vydaným souhlasem nejen Že rozhodl
V rozporu s územní studií, ale vyloučil s řízení obec Luběnice. )' Je snad evidentní, Že
důvodem rozšíření stávající zahrady o výměře 3 50o m2 o dalšÍch 3o0 m2 , a to na ploše
určené studií pro umístění technické infrastruktury, není pěstování zeleniny a ovoce jak
uvádí stavebník' Při znalosti stavebníka o územnÍ studii résici vyuŽití předmětné lokality,
spatřujeme v tomto jiný záměr.

Svědčí o tom i další skutečnost, kterou je písemné sdělení stavebníka zaslaného na
obec Luběniceze dne7.4.2009, ve kterém mimo jiné uvádí: cituji ,,V/asÍníme pozemek, který
chceme oplotit a využít jako sad a zahradu, ale s ohledem na územní plan předpoktádáme,



Že pokud zažádáme o územní souhlas, obec nebude moci vydat souhlasné stanovisko
z dŮvodu rozporu mezi naším záměrem a záměrem obce. Konec citace.

V dalším bodě pak uvádí, opět cituji ,, obec vypracovala Územní plán s vědomím, Že se
na něm nachází pozemek, který obci s největší pravděpodobností nikdy nebude prodán'
Nyní je obec vsituaci, kdy nemŮŽe do budoucna počítat sjakýmkoliv využitím pozemku,
protože k tomu potřebuje náš souhlas." Konec citace.

K tomuto dodám jen to, Že Územní plán - změna č' '1 se začala vypracovávat jiŽ v roce
2007 a nabyla účinnosti 27.3.2008, tedy dlouho před tím, neŽ přešlo vlastnictví parcely 90/7
na manŽely Seifertovy. Dále pak ještě to, že si manŽelé Seifertovi před koupí pozemku
nezjišťovali na obecním úřadě Luběnice, ani na stavebním úřadě v Lutíně moŽnost vyuŽití
pozemku v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a navazujícími územně
plánovacími podklady. Ztoho je zřejmé, Že vlastníci parcely Ó.9ol7 jiŽ minimálně začátkem
roku 2009 znaly záměry obce v této lokalitě a pozemek koupili záměrně s cílem bránit rozvoji
obce v této lokalitě vystavbou rodinných domů, tak jak to sdělili před koupí pozemku
p.č.9017 '

Svědčí o tom i skutečnost, kdy pan Seifet Milan, spoluvlastník parcely č. 90i7, jako
nově zvolený zastupitel na první pracovní schůzce mimo jiné prohlásil, že kandidoval a
ucházel se o místo v obecním zastupitelstvu proto, aby si ošetřil oplocení parcely 90/7, ve
kterém mu brání starosta obce a dále vytkl starostovi, Že tím upřednostňuje zájmy obce nad
z{my soukromými.

Uváděné důvody stavby oplocení pěstování zeleniny, a ,,bránění nájezdŮm
loupežníkŮ" za účelem zcizení Wpěstků jsou dle našeho názoru pouze důvody zástupné.

Parcela č. 9017 je sice v zastavitelném Území, a navazuje na parcelu, na které má
stavebník postaven svůj rodinný dŮm, ale má jiné parcelní číslo, a je ornou půdou. Rodinný
dům stavebníka stojí na parcele č.9014 o výměře 2468 m2.

Jsme toho názoru, Že vydání Územního rozhodnutí pro stavby plotu na parcele č. 9ol7
v k.ú. Luběnice stavebním úřadem Lutín nelze opřít o důvody:
1. Že stavebník se Žádostí o stavbu oplocení předloŽil stavebnímu úřadu jiný návrh

studie:
. která byla vypracována osobou bez oprávněník této činnosti,
. kterou nepořídil úřad územního plánování,
. která nebyla ani projednána s tímto úřadem,
. která neřeší problematiku v dotčeném území,
. která, nejen že nenívhodnější, a|e není ani rovnocenná,

2. Že studie je nezávazným podkladem a při tom nebrat v úvahu ustanovení $ 25 a 30 o
územně analytických podkladech, zákona 183/2006 Sb.
Domníváme se tedy, Že Stavební úřad Lutín při vydání územního rozhodnutí o

umístění stavby oplocení pozemku, parc. č' 90/7 v k.ú. Luběnice pochybil, kdyŽ při
rozhodování
. nerespektoval ustanovení $ 25 a 30 stavebního zákona,
. nebral v úvahu ustanovení $ 4 a 17 zákona 360/1992 sb.,. rozhodl v rozporu s platným územním plánem, změnou č. 1 a navazující Územní studií

vloŽenou do evidence územně plánovacíčinnosti pod číslem 24482364,. jako veřejnoprávní instituce upřednostnil zájmy jednotlivce, zájmy soukromé, nad
převaŽuj ícím zájmem veřejným,

o fflU byly známy veškeré skutečnosti r,nýše uvedené a přesto rozhodnutí o umístění
stavby oplocenívydal,

a tímto se proti vydanému rozhodnutí Stavebního úřadu L.utín č.j. sÚl62l2164l2O12I2O13
odvoláváme a Žádáme, aby Krajský úřad vydané rozhodnutí zrušil.

I I i.,.. ,...). , ,,, . l,

Jaroslav Matiáš
starosta obce Luběnice


