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ROZHODNUTI
oPRAvA zŘn.rnnÝcH NE sPRÁvr\o sTÍ

Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm e) zákona č'
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), a místně příslušný dle ust. $ 11 odst.i písm b/ zákona é. 50012004 S b. ve
znění pozdějších předpisi / dále,jen správní Ťád"l vydal dne 15.5.2013 pod čj. SU/lÉ/z834l20l2l20l3
rozhodnutí, které se tyká umístění stavby
rodinného domu na pozemku parc.č. 89/51včetně

- přístřešku pro osobní automobil na pozemku 89/51

- zahradního domu na pozemku parc.č. 89/50
- bazénu na pozemku parc.č. 89/50 a89l51
_ kopané studny na pozemku parc.č. 89/50
_ plotu na pozemku parc.č. 89/50 a 89/51
- vsakovací jímky na pozemku parc.č. 89/50'
- žumpy na pozemku parc.č.89/50
- zpevněných ploch /chodníky, vjezd lna pozemku parc.č. 89/51 to vše v k.ú. Luběnice

Správní orgán rozhodnutím podle $ 70 zákotaě.50012004 Sb., správní řád' ve znění pozdějších předpisů
opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve ýrokové části na straně č.1 _v

odstavci : umístění stavby na pozemku : a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. 89/51 ve vzddlenosti 44,80 m od
společné hranice s pozemkem parc.č. 89/16

opravuje textem:

|' Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. 89/51 ve vzdálenosti 35'40 m
od společné hranice s pozemkem parc.č. 89/16*

Úěastníci Íízeninaněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jiří Trbušek , nar . 24.6.1982, 7 83 46 Luběnice 99

odůvodnění:

Stavební úřad při kontrole spisu zjistil, že v textu qýroku rozhodnutí o umístění stavby se vyskytla
zřejmá nesprávnost spočívající v přepisu odstupové vzdálenosti umístění rodinného domu od společné

hranice spozemkem parc'ě' 89116 v k.ú. Luběnice Správní orgán roáodnutím zřejmou nesprávnost

opravil.



Č1. ourtoo+lt: str.2

Poučení účastníků:

Podle $ 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze úěastník' kte{ý jím
může bý přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání . odvolat se může účastník řízeni ve
lhůtě do 15 dnů ode dne , kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu
Lutín , stavebního úřadu, o odvolání roáoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu
olomouckého kraje. Včas podané a přípustné odvolání má 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 počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliqý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

1

Ing. Drahoslava M ač, ákov á
vedoucí stavebního úřadu

|-
I

Vyvěšeno dne:
/ úřední deskď

Sejmuto dne: /4 A. & .13

Toto rozhodnutí musí být vywěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Luběnice. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkovy
přístup. Patnácým dnem po lyvěšení se rozhodnutí považuje za doruěené l $ 25 zákona ě. 50012004
Sb. o správnim řizení ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákona/

lq í, &r,/3

/3 Sejmuto dne : 4+ ó, & r3

Razítko, podpis orgánu,

Žádáme obecní úřa$l , aby potvrzenou kopii o vyvěšení
stavebnímu úřadu

sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
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obdrží:
A.účastníci územního řízení
]. Žadatel:
Jiří Trbušek, 783 46 Luběnice 99

2.Příslušná obec:
obec Luběnice

účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláškou
Ing. Lucie Chromá, ČBz oistriuuce a.s' Děčín,

dotčené orgány / datovou schránkolt/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce aronoje,, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péěe, Hynaisova l0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP
obecní úřad Luběnice

Dále obdrží:
obecní úřad Luběnice - úřední deska
obecní úřad Lutín _ úřední deska


