
oBEcNÍ ÚŘno LUríru
Šrolni č.p. 203, 783 49 Lutín

Č.i.: oÚ t l 51 -6-3I2O13lLa
Vyřizuje: Petr Látal
Email: platal.ou@lutin. cz
Telefon: 585 944 323

V Lutíně dne 22.5.2013

vnŘelruÁ VYHlÁŠxn

OPRAVNE RozHoDNUTí
obecní úřad Lutín' jako příslušný silničnísprávní úřad, dle $ 40 odst. (5) zákona č. 1311997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle $70 zákona č. 500/2004
Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

rozhodl z moci úřední o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí č.j.
oÚt151-6-2t2O13tLa ze dne 7 '5'2013 ve věci kategorizace a určení charakteru Účelové
komunikace

takto:

výroková část dotčeného rozhodnutíje nahrazena zněním novým, po opravě takto:

1. Úěelová komunikace nacházející se na pozemcích parcelní ěísla 222t5 a 222t6
v katastrálním Území Lutín je kategorizována dle $ 7 odst. (1) zákona č,' 13l1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako účelová komunikace
veřejná' Přesné vymezení veřejné účelové komunikace je od napojení předmětné
komunikace na komunikaci č. llll57011 po katastrální hranice pozemků parcelníčíslo
22215,22216 v katastrálním území Lutín, kde katastrálnÍ hranice jsou pak přesně stavebně
definovány v terénu vzniklou zástavbou apod. Jde o úsek vymezený délkovým vyjádřením
o cca. 60 metrech.

2. Účelové komunikace, nacházqící se na pozemcích parcelní cisla 231t1,231t13,231l83,
2311148,2311147 v katastrálním Území Lutín jsou kategorizována dle $ 7 odst. (2) zákona
č,. 1311997 sb', o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako účelové
komunikace neveřejné

odůvodnění:
Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí č.j. oÚ/1 51 -6-2t2}13tLa ze dne 7. 5.20 1 3 se
vyskytla zřejmá nesprávnost, spočívajícív chybně uvedených parcelních číslech, na kterých
jsou předmětné komunikace uloŽeny. Tato změna označení parcelních čísel byla provedena
v průběhu řízení, kdy správníorgán nebyl o nastalé změně vlastníky pozemků informován.
Správníorgán provedl opravným rozhodnutím opravu s tím, že zákon dobu pro provedení
opravy nesprávností nijak neomezuje, práva a povinnosti vyplývajícíz výrokové části
rozhodnutí však zůstávají zachovány.



Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od dne jeho oznámení k odboru dopravy
Krajského úřadu olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu, pouze Účastník,
kteý jím můŽe být přímo dotčen.

Toto opravné rozhodnutíse podle $25 odst' (2) správního řádu, doručuje také zveřejněním
na úřednídesce správního orgánu a to po dobu 15 ti dnů na úřednídesce obecního úřadu
Lutín.

Doručíse:

1. John Crane Sigma, a.s., Jana Sigmunda 78,783 50 Lutín
2. S|GMA GROUP a.s.; Jana Sigmunda 79,783 50 Lutín
3. JUDr. lva Kremplová, Botanická 9, 602 00 Brno
4. Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s'r.o., Na Bojišti 1470124, Praha 2 - Nové město,

120 00 Praha 2
5. JUDr. Emil Janča, advokát, Sartoriova 60112,169 00 Praha 6-Břevnov
6. VISABON PRo s'r.o., Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín

Vyvě šeno dne 22.5.2a1-3 ur/
r

Sejnuto dne 7.6.2013
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