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olomouc 1. července 20'í3

Krajský Úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje (dále jen odbor
SR KÚoK), jako příslušný odvolací orgán podle ust. $ 67 odst. 1 písm. a) zákona
č' 12gt2ooo Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. $ 89 odst. 1

zákona č. 5oo/2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), přezkoumal na podkladě odvolání obce Luběnice, lC 00635642, Luběnice 140'

783 46 Těšetice, podaného dne 1 4' 3' 2013-, rozhodnutí obecního Úřadu Lutín,

Stavebního Úřadu (dále jen Stavební úřad oÚ Lutín), vyhotovené dne 28. 2' 2013
pod Spis. zn' sÚl2164t2o12, č'j. sÚt62t2164l2012l2013. Tímto rozhodnutím
Stavební úřad oÚ Lutín dle ust. $ 79 a $ 92 zákona č. 183/2006 Sb', o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)
a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, vydal pro Žadatele Milana Seiferta a RNDr. Alici
Seifertovou, oba bytem 783 46 Luběnice 145, rozhodnutí o umístění stavby oplocení
na pozemku parc.č' 9ol7 v katastrálním území Luběnice.

odbor SR KÚoK na základě zjištěných skutečností rozhodnutí Stavebního úřadu oÚ
Lutín, vyhotovené dne 28' 2.2013 pod Spis. zn. sÚt2164t2o12, č'j'
sÚrcztzl64l2012l2013, dle ust. $ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu,

ruší
a věc vrací Stavebnímu Úřadu oÚ Lutin k novému projednání.

Účastník řízení podle ust. s 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Milan Seifert, nar.22' 5. 1959, 783 46 Luběnice 145
RNDr. Alice Seifertová, nar' 24.7 ' 1961,783 46 Luběnice 145

odůvodnění

Stavební Úřad oÚ Lutín napadeným rozhodnutím Spis. zn' sÚl2164t2o12, č'j'
sÚt62l2164t2o12l2o13 ze dne 28' 2. 2013, na Žádost Žadatelů umístil stavbu
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oplocení na pozemku parc.č. 9017 v katastrálním území Luběnice. Proti tomuto
rozhodnutí podala dne 14' 3. 2013 obec Luběnice, lČ ooosso42, Luběnice 140,
783 46 Těšetice, odvolání.

obec Luběnice ve svém odvolání uvádí, Že Stavební úřad oÚ tutin vydal rozhodnutí
o umístění stavby oplocení, i kdyŽ při ústním jednánívyjádřila nesouhlas s umístěním
stavby oplocení a to proto, Že tato stavba je v rozporu s Územní studií, jako územně
plánovacím podkladem. Stejný názor vyjádřil i Magistrát města olomouce, odbor
koncepce a rozvoje ve vyjádření ze dne 30' 11 ' 2012' obec se domnívá, Že stavební
Úřad pochybil tím, Že při vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby oplocení
nerespektoval platný územně plánovací podklad - evidovanou Územní studii a
ustanovení stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrů a techniků
činných ve výstavbě. Dále namítá, Že přímo v průvodní zprávě územní studie je
uvedeno, Že územní studie bude tvořit hlavní Územně plánovací podklad pro
rozhodování stavebního Úřadu v této lokalitě' obec Luběnice ve svém odvolání
podrobně popisuje postup pořízení Územního plánu obce a souboru změn č. 1 a také
,,Územní studie Luběnice, lokaliý ke Slatinicím a k Lutínu" a cituje některá
ustanovení stavebního zákona, týkající se Územních studií. Dle obce byla studie
vypracována osobou bez patřičné kvalifikace' Dále popisuje postup a důvody
stavebníků při koupi a poŽadavku oplocení předmětného pozemku a cituje z jejich
vyjádření ze dne 7. 4' 2009.

Poté Stavební Úřad oÚ tutin opatřením ze dne 9.4' 2013 v souladu s ust. $ 86
odst. 2 správního řádu seznámil ostatní Účastníky řízení s podaným odvoláním obce
Luběnice a současně jim dal moŽnost, aby se ve stanovené lhůtě k jeho obsahu
vyjádřili. Této moŽnosti vyuŽili Milan Seifert a RNDr' Alice Seifertová podáním
doručeným stavebnímu úřadu dne 16. 4. 2013. Ve svém vyjádření reagovali na
námitky vznesené v podaném odvolání.

odbor SR KÚoK jako odvolací orgán se nejprve zabýval otázkou, zda byly splněny
formální podmínky umoŽňující napadené rozhodnutí na základě 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. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný Účinek.

odbor SR KÚoK se nejprve zabýval otázkou, zda bylo podané odvolánívčasné, tedy
v souladu s ust. $ 83 odst. 1 správního řádu, a zda bylo podáno osobami k tomu
oprávněnými v souladu s ust. $ 81 odst. 1 správního řádu. Při tomto přezkoumání
dospěl kzávěru, Že odvolání bylo podáno včas. Rozhodnutí bylo odvolateli obci
Luběnice, jako Účastníku Územního řízení dle $ 85 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona, doručeno prostřednictvím datové schránky v pondělí dne 4' 3' 2013.
Následujícíden počala běŽet 1Sdenní lhůta na odvolání, jejíŽ poslední den připadl na
Úteý 19'3.2013. odvolání bylo podáno dne 14.3.2013, tedy ve lhůtě pro podání
řádného odvolání a lze tudíŽ konstatovat, Že odvolání bylo včasné a zákonná lhůta
zůstala zachována'

Dále odvolací orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou
v souladu s ust. $ 81 odst. 1 správního řádu, tedy zda. bylo podáno účastníkem
Yízení. okruh Účastníků Územního řízení je vymezen ustanovením $ 85 stavebního
zákona. obec Luběnice, lČ 00635642, Luběnice 140, 783 46 Těšetice je, jakoŽto
obec, na jejímŽ Území má být poŽadovaný záměr uskutečněn, Účastníkem řízení
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podle ust. s 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a je tedy oprávněna napadnout
vydané rozhodnutí odvoláním'

V odvolacím řízení se přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného
rozhodnutí se, V souladu s ust. $ 89 odst. 2 správního řádu, přezkoumává výhradně
v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyŽaduje-|i to veřejný
zá4em. K vadám, o nichŽ nelze mít důvodné za to, Že mohly mít vliv na soulad
napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se
nepřihlíŽí. Podle ust. $ 82 odst' 2 správního řádu musí mít odvolání náleŽitosti
uvedené v $ 37 odst. 2 a musí obsahovat Údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízeni, jeŽ mu předcházelo. Není-li v
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, Že se
domáhá zrušení celého rozhodnutí. JestliŽe odvolacÍ správní orgán dojde kzávéru,
Že napadené rozhodnutí je V rozporu s právními předpisy nebo Že je nesprávné,
napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, nebo napadené
rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání, nebo téŽ napadené
rozhodnutí nebo jeho část změní. JestliŽe odvolací orgán změní nebo zruší
napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí. Neshledá-li odvolací orgán
v přezkoumávaném rozhodnutí a ani v řízení, jeŽ mu předcházelo, nedostatky takové
povahy, Že by rozhodnutí bylo nutné povaŽovat za nezákonné nebo nesprávné,
odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.

K podanému odvolání odbor SR KÚoK přezkoumal napadené rozhodnutí dle ust.

$ 89 odst' 2 správního řádu a ze správního spisu orgánu l. stupně zjistil následně
uváděné skutečnosti, které povaŽuje pro posouzenívěci za rozhodné'

Dne 2'1o'2O12 obdrŽel Stavební úřad oÚ Lutín Žádost o vydání Územního
rozhodnutí o umístění stavby oplocení na pozemku parc.č. 9017 v katastrálním území
Luběnice. Vzhledem k tomu, Že Žádost neobsahovala předepsané náleŽitosti,
Stavební úřad oÚ Lutín Žadatele vyzval v souladu s ustanovením $ 45 odst. 2
správního řádu k doplnění Žádosti a v souladu s ustanovením $ 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu předmětné Územní řízení o umístění stavby oplocení na pozemku
parc.č. 9017 v katastrálním území Luběnice, přerušil. Po doplnění poŽadovaných
podkladů pro řízení Stavební Úřad oÚ Lutín opatřením ze dne 4' 1' 2013 oznámil
zahájení územního řízení o umístění shora uvedené stavby a současně nařídil
veřejné Ústní projednání na den 13.2' 2013. Při veřejném Ústním projednání dne
13.2' 2013 v kanceláři stavebního Úřadu Lutín, olomoucká 131, Lutín byli Účastníci
řízení seznámeni s předmětem řízení a bylo projednáno umístění stavby oplocení na
pozemku parc.č. 9ol7 v k.Ú. Luběnice, kteý je dle Územního plánu obce Luběnice
součástí plochy Bi - plochy pro individuální bydlení a zaevidovanou územní studiíje
navrŽen jako veře-jné prostranství pro realizaci dopravní a technické infrastruktury a
veřejné zeleně. Žadatelé předloŽili návrh na nové řešenÍ Území, kteý upravuje
zaevidovanou územní studii tak, Že uvedený pozemek je z tohoto Území vyčleněn,
není tedy součástí Území řešeného zaevidovanou územní studií. obec Luběnice do
protokolu uvedla, Že se ztotoŽňuje s vyjádřením Magistrátu města olomouce, odboru
koncepce a rozvoje k umístění předmětné stavby oplocení ze dne 30.'t1.2013 pod
č.j. sMoL/165959/2012loKR/UPA,/Das, Sp. zn. S-SMOL/I65959/20'l2loKR. Vtomto
vyjádření Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje uzavírá, Že
předloŽený záměr umístění stavby oplocení na pozemku parc.č' 9ol7 v k.Ú. Luběnice
je v rozporu se záměry územního plánování.
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Následně dne 28' 2' 2013 vyhotovil Stavební Úřad oÚ Lutín územní rozhodnutí Spis.
zn. sÚtz164t2o12, č'j'sÚrcztzl64t2o12t2o13, kteým stavbu oplocení na pozemku
parc'č. 9017 v katastrálním území Luběnice umístil' Toto rozhodnutí bylo napadeno
odvoláním tak, jak jiŽ bylo výše popsáno. o podaném odvolání vyrozuměl Stavební
Úřad oÚ Lutín ostatní účastníky řízení a stanovil jim lhůtu pro moŽnost uplatnění
jejich vyjádření k tomuto odvolání. Této moŽnosti vyuŽili Milan Seifert a RNDr. Alice
Seifertová podáním doručeným stavebnímu úřadu dne 16' 4' 2013, ve kterém
reagovali na námitky Vznesené v podaném odvolání. Následně bylo Stavebním
úřadem oÚ tutin odvolání odesláno spolu s příslušným správním spisem a dne
23.5.2013 doručeno odvolacímu správnímu orgánu k přezkoumánía rozhodnutí.

Při přezkoumávání napadeného rozhodnutí a související spisové dokumentace je
odvolací orgán toho názoru, Že Se Stavební úřad MěÚ Lutín při vedení předmětného
řízení a vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby oplocení na pozemku parc'č'
9017 v k. ú. Luběnice dopustil pochybení, zdůvodu kteých byl odbor SR KÚoK
nucen napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit prvoinstančnímu stavebnímu Úřadu
k novému projednání.

Zásadním pochybením vydaného Územního rozhodnutí o umístění stavby, které
vedlo ke zrušení napadeného rozhodnutí, bylo zjištěno ve skutečnosti, Že Stavební
Úřad MěÚ Lutín neumoŽnil účastníkům řízení uplatňovat jejich práva a zájmy, jak to
ukládá ust. $ 4 odst' 4 správního řádu. V souladu s ustanovením $ 36 odst. 3
správního řádu musí být Účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána moŽnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud zákon nestanoví j|nak. Podle tohoto
ustanovení mají účastníci iízení obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
Ve věci k podkladům rozhodnutí. Jde o jedno ze základních procesních práv
správního řízení vyplývající obecně jiŽ z Listiny základních práv a svobod. Podle čl.
38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod platí, Že kaŽdý má právo, aby se (mimo
jiné) mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům' V posuzované věci byly v průběhu
řízení doplněny nové podklady pro vydání Územního rozhodnutí. Jednalo se o nové
řešení daného Území, které Stavební Úřad oÚ Lutín pouŽil jako podklad pro vydání
Územního rozhodnutí. Stavebnímu úřadu bylo toto nové řešení předloŽeno při
veřejném Ústním jednání dne 13. 2' 2013, jak vyplývá z textu protokolu z tohoto
jednání' Stavební Úřad MěÚ Lutín s těmito nolnými podklady Účastníky řízení
neseznámil a nedaljim tak moŽnost, aby se k nim VyJádřili.

Z výše uvedeného vyplývá, Že Stavební Úřad MěÚ tutín stanovený postup nedodrŽel
a vydal rozhodnutíV rozporu s ust' $ 36 odst. 3 správního řádu. Tímto postupem bylo
porušeno i ust' $ 2 odst. 1 a ust. $ 4 odst. 4 správního řádu, nebot' Stavební úřad
MěU Lutín vydal rozhodnutí, které není v souladu s právními předpisy, a které
porušuje zásadu poučovací a informační povinnosti správního orgánu s dopadem na
krácení procesních práv účastníků řízení.

Stavební úřad je povinen sledovat ochranu práv a právem chráněných zájmů všech
účastníků řízení ($ 4 odst. 4 správního řádu) a musí postupovat v souladu se
základními zásadami činnosti správních orgánů, a to zejména se zásadou rovnosti
postavení účastníků řízení, uplatněnou v ust. $ 7 správního řádu, kdy dotčené osoby
mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. K interpretaci principu
rovnosti v právech se několikrát vyslovil i Ústavní soud, kteý k této otázce uvedl, Že
rovnost je kategorie relativní, jeŽ vyŽaduje odstranění neodůvodněných rozdílů.
Zásadé rovnosti v právech dle článku 't Listiny je proto třeba rozumět tak, Že právní
rozlišování v přístupu k určiým právům nesmí být projevem libovůle, neplyne z ní
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však závěr, Že by kaŽdému muselo být přiznáno jakékoli právo' K porušení principu
rovnosti mÚŽe dojít, pokud by se s různými subjekty, které se nacházejí Ve
srovnatelné situaci, zacházelo rozdílným způsobem , aniŽ by existovaly objektivní a
rozumné důvody pro uplatněný rozdílný přístup. Správní orgán má postupovat podle
$ 7 odst' 1 správního řádu vůči všem osobám nestranně' Zásada objektivního a
nediskriminačního přístupu správního orgánu souvisí především S s 2 odst. 4 (',aby
přijaté řešení odpovídalo okolnostem případu"- jde tu vlastně o princip materiální
rovnosti) resp. se zásadou legality podle $ 2 odst. 1 správního řádu zavazujÍcí
správní orgány k dodrŽování právních předpisů, tedy i těch jejich ustanovení, která
obsahují princip rovnosti v právech. V posuzovaném případě je pak tento princip
rovnosti porušen skutečností, Že po předloŽení nových podkladů pro rozhodnutí
nebyla dána všem účastníkům řízení moŽnost se s těmito podklady pro rozhodnutí
seznámit a k těmto se vyjádřit , čímŽ byla výrazně krácena jejich práva'

Stavební úřad MěÚ Lutín v řízení posoudil v souladu s ustanovením $ 90 stavebního
zákona soulad této stavby s vydanou územně plánovacÍ dokumentací, s obecnými
poŽadavky na vyuŽívání Území a zqména s poŽadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Při tomto
posouzení zjistil, Že umístění stavby je v souladu s vydanou Územně plánovací
dokumentací obce Luběnice.

Uvedený pozemek parc'č. 90/7 v k.ú' Luběnice je podle Územního plánu obce
Luběnice schváleného zastupitelstvem obce Luběnice dne 13.5.2003, ve znění
pozdějších změn č. 1 a č. 2, součástí zastavitelné plochy individuálního bydlení -
označené jako B16' Uvedená funkční plocha slouŽí převáŽně pro bydlení v rodinných
domech. Přípustné jsou v uvedené ploše ostatní doplňující stavby a zaYízení
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 a
související plochy veřejných prostranství. Nepřípustné jsou všechny ostatní činnosti,
zařízení a stavby, jejichŽ negativní Účinky na Životní prostředí překračují limity
stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

Z dokumentace pro umÍstění stavby oplocení je zřejmé, Že navrŽená stavba má
slouŽit k oplocení a rozšíření stávající zahrady rodinného domu na pozemku parc.č.
9ol4 o pozemek parc'č 9ol7 v k'ú. Luběnice a k jeho ochraně. Z uvedeného vyplývá,
Že navrŽená stavba oploceníje v souladu s obecnými podmínkami vyuŽívání plochy
podle Územního plánu obce, která připouští umíst'ování ostatních doplňujících staveb
a zařízenÍ souvisejících s bydlením v rodinných domech a jeho provozem, mezi které
lze plánovanou stavbu oplocení zařadlt.

VyuŽití plochy individuálního bydlení B16 bylo podmíněno pořízením Územní studie s
termínem pořízení do 31 ' 12' 2012' Dle územně plánovací dokumentace má územní
studie stanovit podrobnější podmínky pro novou výstavbu včetně souvisejících ploch
pro dopravnía technickou infrastrukturu, veřejná prostranství a zeleň. Pro tuto plochu
byla pořízena Územní studie Luběnice, lokality ,,ke Slatinicím a k Lutínu", která byla
schválena pro vyuŽití dne 1.9.2010 a vloŽena do evidence územně plánovací
činnosti pod č. 24482364' Územní studie v lokalitě ,,ke Slatinicím" navrhuje nové
veřejné prostranství pro realizaci dopravní a technické infrastruktury a pro
zpřístupnění a intenzivnější vyuŽití zastavitelných i stavových ploch bydlení. Nové
veřejné prostranstvíje navrŽeno tak, aby bylo oboustranně obklopeno zastavitelnými
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plochami s pozemky rodinných domů a aby navazovalo na stávající komunikační sít'
obce vstřícným napojením.

Zúzemní studie pro uvedený pozemek parc.č. 9017 v k'Ú. Luběnice vyplývá, Že na
jeho severovýchodní části je navrŽeno výše uvedené veřejné prostranství pro
realizaci dopravní a technické infrastruktury a zbýva1ící část pozemku je navrŽena
taktéŽjako veřejné prostranství pro realizaci veřejné zeleně.

Jak uŽ bylo výše uvedeno, navrŽená stavba oplocení je v souladu s obecnými
podmínkami vyuŽívání plochy podle územního plánu obce Luběnice, ale z porovnání
záméru se záměry územního plánování navrŽenými zaevidovanou územní studiÍ
však dále vyplývá, Že zamýšlené oplocení zahrady je v místě navrŽeného veřejného
prostranství zajišt'ující obsluhu lokality B16' Výstavba předloŽeného návrhu by tak
znemoŽnila realizaci územní studií prověřeného řešení a je tedy V rozporu se
zaevidovanou Územní studií.

Z předloŽeného správního spisu je však zřejmé, Že stavebnímu úřadu bylo
předloŽeno nové řešení daného Území lokality uk€ Slatinicím", které Žadatelé
předloŽili při Ústním jednání dne 13. 2' 2013. Tento podklad prokazuje alternativní
řešení daného Území tak, Že uvedený pozemek je z tohoto Území vyčleněn, není
tedy součástí ÚzemÍ řešeného předloŽeným podkladem'

Podle ust. $ 25 stavebního zákona územnístudie, které ověřují moŽnosti a podmínky
změn v Území, tvoří spolu s Územně analytickými podklady, které zajišt'ují a
vyhodnocují stav a vývoj Území, tzv' územně plánovací podklady a slouŽí jako
podklad k pořizování politiky územního rozvoje, Územně plánovací dokumentace,
jejich změně a pro rozhodování v území. Podle ust. $ 2 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona se změnou v Území rozumí změna jeho vyuŽití nebo prostorového
uspořádání, včetně umíst'ování staveb a jejich změn. V tomto smyslu studie
analyzuje a konkretizuje, jakým způsobem je v území moŽné zajistit soulad s cíli a
Úkoly Územního plánování, zejména s charakterem Území a s poŽadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území, nebo soulad s obecnými
poŽadavky navyuŽívánÍ území (S 90 stavebního zákona). Nelze tedy vyloučit, Že by i

jiné řešení výše uvedené poŽadavky splňovalo' Pro Územní rozhodování není sice
Územní studie podkladem závazným, ale je podkladem neopominutelným. To tedy
znamená, Že stavební úřad musí v územním řízení porovnat navrhovaný zámér
s řešením Územní studie a v případě přípustné odchylky tuto odůvodnit s tím, Že
navrhované řešeníje z hlediska cílů a Úkolů územního plánování a veřejných zájmů
vhodnější nebo alespoň rovnocenné.

V tomto případě Stavební Úřad oÚ Lutín v Územním řÍzení porovnal navrhovaný
záměr s Územním plánem obce Luběnice s řešením zaevidované územní studie a
s řešením předloŽeným Žadateli, ve kterém byl pozemek parc.č. 9017 v k.Ú' Luběnice
vyjmut z řešeného Území' Nová Úprava sniŽuje rozsah dotčeného Území a umist'uje
do lokality menší počet stavebních parcel' Novou úpravou Území jsou navrŽeny
stavební parcely, stejně jako vzaevidované Územní studii, převáŽně s šířkou 15 m
pro souvislou zástavbu atriouých domů o uýměře cca 60 m'. Menší počet parcel je
určen pro zástavbu samostatnými rodinnými domy, případně dvojdomky s výměrou
cca 800-1000 m'. Uliční pruh je navrŽen také ve stejnQ šířce 12 m. Navrhovaná
změna se nedotýká regulativů daných zaevidovanou Územní studií. Vyjmutím
předmětného pozemku dojde ke změně počtu stavebních parcel v této lokalitě a ke
změně umístění části komunikace z pozemku parc.č. 9017 na pozemek parc.č. 89126
v k.Ú. Luběnice.
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Posouzením Stavební Úřad oÚ Lutín došel kzávěru, Že předloŽený návrh Úpravy
dané územní studie je moŽné akceptovat z hlediska cílů a Úkolů územního plánování
a veřejných zájmů. PředloŽený návrh nalezl jiné řešení, neŽ obsahuje zaevidovaná
Územní studie, které je z hlediska cílů a Úkolů územního plánování a veřejných zájmů
rovnocenné. Předmětný pozemek parc.č. 9017 v k.ú. Luběnice se nachází v okrajové
části zastavitelného Území lokality 816, jehoŽ vyjmutí nenarušuje koncepci danou
zaevidovanou Územní studií. Návrh Úpravy Územní studie prokazuje další moŽnost
řešení pro dané Území, neovlivní stávající ani budoucí výstavbu.

Ze souboru změn č' 1 platného Územního plánu obce Luběnice dále vyplývá, Že
k umístěnítechnické infrastruktury a veřejné zeleně není určen pozemek parc'č. 90/7
v k.Ú. Luběnice, ale sousední pozemek parc.č. 90/9 v k.Ú. Luběnice ve vlastnicfuí
obce Luběnice. Pozemek parc'č,. 9017 také není v územním plánu Vymezen pro
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Stavební úřad postupoval správně, kdyŽ v Územním Yízení posuzoval předloŽený
zámér jak z hlediska souladu s územním plánem a evidovanou Územnístudií pro toto
Území, tak také s předloŽeným návrhem Úpravy Územní studie předloŽené Žadateli.
Nesprávně však vyhodnotil návrh úpravy Území z hlediska cílů a úkolů Územního
plánování a veřejných zž4mÚjako rovnocenný.

Podle ust' $ 4 odst' 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poŽadavcích na
vyuŽívání Území (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.) se plochy bydlení obvykle
samostatně vymezují za Účelem zajištění podmínek pro bydlenív kvalitním prostředí,
umoŽňujícím nerušený a bezpečný pobyt a kaŽdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel,
dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Podle odst. 2 tohoto
ustanovení plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky
rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky
veřejných prostranství. Podle ust. $ 7 odst. 2 vyhlášky č. 50112006 sb. plochy
veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky
jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a
technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s Účelem veřejných
prostranství. Pro kaŽdé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace,
občanského vybavení anebo smíšené obytné se Vymezuje s touto zastavitelnou
plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2,
pozemní komunikace do této výměry Se nezapočítávají.

Zvýše uvedeného vyplývá, Že součástí plochy individuálního bydlení Bi - lokality
81ó, která má rozměry cca 25 110 m2 a jejíŽ řešení bylo podmíněno pořízením
Územní studie, musí být související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně
1255 m2. Zaevidovaná Územní studie navrhuje souvislé veřejné prostranství právě na
uvedený pozemek parc.č. 9017 v k'Ú' Luběnice, kde na jeho severovýchodní části je
navrŽeno veřejné prostranství pro realizaci dopravní a technické infrastruktury a
zbýva1ícÍ část pozemku je navrŽena taktéŽ jako veřejné prostranství pro realizaci
veřejné zeleně. Naopak v předloŽeném návrhu byl pozemek parc.č. 90/7 v k.Ú.
Luběnice zcela vyjmut z řešeného Území a nová úprava tak sniŽuje rozsah
dotčeného ÚzemÍ a zároveň nenavrhuje jiné umístění souvislého veřejného
prostranství, jak je v ustanovení $ 7 odst. 2 vyhlášky i,' 50112006 Sb. poŽadováno.
PředloŽený návrh změny řešení Územi byl tak VypracÓVán V rozporu s právními
předpisy a nelze toto řešení povaŽovat z hlediska cílů a úkolů Územního plánování a
veřejných zá4mŮ vhodnější nebo alespoň rovnocenné a nelze ho také vyuŽít jako
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podklad k pořizování politiky Územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,
jejich změně a pro rozhodovánív Území.

odbor SR KÚoK k uvedenému dodává, Že z platného Územního plánu obce
Luběnice a ze souboru změn č. 1 vyplývá, Že zastavění plochy individuálního bydlení
Bi, lokality označené jako B 16 bylo podmíněno vypracováním územní studie, která
má stanovit podrobnější podmínky pro novou uýstavbu včetně souvisejících ploch
pro dopravnía technickou infrastrukturu, veřejná prostranství a zeleň. Pro tuto plochu
byla pořízena Územní studie Luběnice, lokality ,,ke SlatinicÍm a k Lutínu", pro lokalitu
B 16 konkrétně,,ke SlatinicÍm". Z uvedeného lze dovodit, Že Územní studie i případné
návrhy její změny musí řešit celé území dané lokality. Nelze tak novým návrhem část
Území z řešené lokaliý vyčlenit nebo naopak lokalitu rozšířit V rozporu s Územním
plánem. Případné odchylky od územní studie musí zachovat základní koncepci
daného Území, v tomto případě navrŽené veřejné prostranství zachovat tak, aby bylo
oboustranně obklopeno zastavitelnými plochami s pozemky rodinných domů a
zejména, aby navazovalo na stávající komunikačnísít'obce vstřícným napojením.

K námitkám uvedenÝm v odvolání odbor SR KÚoK sdělule následuiící:

K námitce, Že stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby oplocení, i kdyŽ při
ústním jednání vyjádřila obec Luběnice nesouhlas s umístěním stavby oplocení a to
proto, Že tato stavba je V rozporu s Územní studií, jako územně plánovacím
podkladem a Že stejný názor vyjádřil i Magistrát města olomouce, odbor koncepce a
rozvoje ve vyjádření ze dne 30. 11 ' 2012, odbor SR KÚoK uvádí následující.

Vzhledem k tomu, Že odbor sR KÚoK v předloŽeném správním spisu nenašel Žádný
důkaz, kteý by potvrzoval uvedené tvrzení o vyjádřeném nesouhlasu a o takovémto
postupu stavebního úřadu' není moŽné tato tvrzení objektivně posoudit' Nicméně
z předloŽeného správního spisu je zřejmé, Že zástupce odvolatele obce Luběnice se
uvedeného jednání dne 13' 2. 2013 zÚčastnil a do protokolu uvedl, Že se ztotoŽňuje
s vyjádřením Magistrátu města olomouc č.j. sMoL116595912012/oKR/UPA/Dal a
také citoval zvyjádření Žadatelů z roku 2009. Ale Že by| vyjádřen nesouhlas
s umístěním stavby oplocení z důvodu rozporu stavby s územní studií, jako Územně
plánovacím podkladem, jak uvádí odvolatel, odvolací orgán nemohl ze správního
spisu zjistit. Toto tvrzení nemá ve správním spisu Žádnou oporu, z toho důvodu
nebylo moŽné tuto námitku objektivně posoudit'

odbor SR KÚoK ještě dodává, Že podle ustanovení $ 89 odst. 3 stavebního zíkona
Účastník Yízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakláda1íjeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
poŽadavky, se nepřihlíŽí. Podle odst. 4 tohoto ustanovení obec uplatňuje v územním
řízení námitky k ochraně zájmÚ obce a zájmÚ občanů obce' Uvedené ztotoŽnění se
s vyjádřením nesplňuje poŽadavky výše uvedených ustanovení stavebního zákona,
nenítedy námitkou ve smyslu těchto ustanovení.

K vyjádření odboru koncepce a rozvoje, Magistrátu města olomouce pod č.j'
SMOL/165959/2012lOKRyUPtuDas, Sp. zn. S-SMOL/165959/2012IOKR ze dne
30. 1'|'' 2013, odbor SR KÚoK uvádí následující.

V tomto vyjádření Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje uzavírá, Že
předloŽený záměr umístění stavby oplocení na pozemku parc.č. 9ol7 v k.ú' Luběnice
je v rozporu se záměry územního plánování. V odůvodnění popisuje navrhovanou
stavbu oplocení, podmínky pro vyuŽÍvání ploch individuálního bydlení Bi podle
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platného Územního plánu obce Luběnice a dále porovnává navrhovanou stavbu
oplocenís Územnístudií lokality ke Slatinicím a k Lutínu.

Podle vyjádření odboru koncepce a rozvoje MMol je navrŽená stavba oplocení
v souladu s obecnými podmínkami vyuŽívání plochy podle Územního plánu obce
Luběnice, ale zÚzemní studie pro uvedený pozemek vyplývá, Že na jeho
severovýchodní části je navrŽeno výše uvedené veřejné prostranství pro realizaci
dopravní a technické infrastruktury a zbývď1ící část pozemku je navrŽena taktéŽ jako
veřejné prostranství pro realizaci veřejné zeleně. Z porovnání záměru se záměry
územního plánování navrŽenými uvedenou územní studií však dále vyplývá, Že
zamýšlené oplocení zahrady je v místě navrŽeného veřejného prostransfuí zajišt'ující
obsluhu lokality B'l6 a tedy v rozporu s územní studií.

JelikoŽ výstavba předloŽeného záméru by znemoŽnila realizaci územní studií
prověřeného řešení a dále, Že předloŽený zámér současně nenavrhuje jiné řešení,
které by bylo z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů
vhodnější nebo alespoň rovnocenné, odbor koncepce a rozvoje MMol navrŽenou
stavbu vyhodnotiljako ,,nesouladnou" se záměry Územního plánování.

odbor SR KÚoK k uvedenému dodává, Že vyjádření odboru koncepce a rozvoje
MMol bylo vydáno dne 30. 11' 2012' Zuvedeného vyjádření, zejména ,Že
předloŽený záměr současně nenavrhuje jiné řešení, které by bylo z hlediska cílů a
Úkolů územního plánování a veřejných zá4mÚ vhodnější nebo alespoň rovnocenné",
je zřejmé, Že odbor koncepce a rozvoje MMol neměl navrŽené nové řešení Územní
studie k dispozici, nicméně návrh nového řešení tímto nevyloučil. Navrhované řešení
změny Územní studie bylo Stavebnímu úřadu oÚ tutin předloŽeno při ústním jednání
dne 13.2' 2013. Jak uŽ bylo výše v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, toto řešení bylo
stavebním Úřadem nesprávně posouzeno jako rovnocenné z hlediska cílů a úkolů
Územního plánování a veřejných zájmů.

odbor SR KÚoK ještě dodává, Že v souladu s ustanovením $ 90 stavebního zákona
stavební úřad V řízení posuzuje soulad stavby s vydanou územně plánovací
dokumentací, s obecnými poŽadavky na vyuŽívání území a zejména s poŽadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů. V souladu s ustanovením $ 4 odst' 2 stavebního zákona, musí
stavební Úřad Ve správních řízeních rozhodovat ve vzájemné součinnosti se
spolupůsobícími dotčenými orgány, jeŽ há]í veřejné zájmy podle zvláštních předpisů
a můŽe vydat své rozhodnutíjen se souhlasem dotčených orgánů, jestliŽe se řízení
ýká zé4mŮ chráněných zvláštními předpisy' Dotčené orgány stanovuje stavební úřad
vjednotlivých řízeních samostatně a podle toho, jaké veřejné zájmy chráněné
zvláštními předpisy mohou být rozhodnutím dotčeny. V tomto konkrétním případě se
jednalo o stanoviska Magistrátu města olomouce, odboru Životního prostředí,
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34110, 779 11
olomouc. Stavební úřad posoudil všechna tato stanoviska dotčených orgánů a také
vyjádření Magistrátu města olomouce, odboru koncepce a rozvoje, vydané dne
30. 11 . 2012, ve kterém bylo umístění stavby posouzeno jako rozporné se záměry
územního plánování.

Podle ust. $ 136 odst. 1 správního řádu dotčenými orgány jsou orgány, o kteých to
stanoví zvláštní zákon, a správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k
vydání závazného stanoviska (s 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem
rozhodnutí správního orgánu. Podle ust. $ 149 odst. 1 správního řádu je závazné
stanovisko Úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, kteý není
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samostatným rozhodnutím Ve SpráVním Yízení a jehoŽ obsah je závazný pro
výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání
závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Zvýše uvedeného vyplývá, Že odbor koncepce a rozvoje MMol je v souladu s ust.

s 136 odst. 1 písm. a) správního řádu dotčeným orgánem, protoŽe je orgánem, o
kterém to stanoví zvláštní zákon, v tomto případě ustanovení $ 6 odst. 1 písm. e)
stavebního zákona' V souladu s ust. $ 149 odst. 1 správního řádu je závazné
stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona' Z uvedeného
vyplývá, Že by odbor koncepce a rozvoje MMol, jako úřad Územního plánování,
musel být někteým ustanovením stavebního zákona přímo pověřen k vydání
závazného stanoviska, coŽ však v tomto případě není' Stavební úřad tak správně
vyjádření odboru koncepce a rozvoje MMol hodnotil jako vyjádření, které je
podkladem pro jeho rozhodnutí, nikoliv však jako na závazné stanovisko v souladu s
ust. $ 149 odst. 1 správního řádu, které je pro rozhodnutí správního orgánu závazné'
Vyjádření odboru koncepce a rozvoje MMolje tak podkladem pro rozhodnutí, nikoliv
však podkladem závazným a jako takové podléhá volnému hodnocení důkazů podle
ust. $ 50 správního řádu. Stavební Úřad však pochybll v tom, jak jiŽ bylo výše
uvedeno, Že nové řešení Území posoudil z hlediska cílů a úkolů Územního plánování
a veřejných zájmů jako rovnocenné se zaevidovanou územní studií pro toto Území.

K námitce, Že stavební Úřad při vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby
oplocení nerespektoval platný Územně plánovací podklad - evidovanou Územní
studii a ustanovení stavebního zákona uvádí odbor SR KÚoK následující'

Uvedenou námitkou, ýkající se závaznosti Územní studie pro rozhodování v daném
ÚzemÍ, se odvolací orgán zabýval jiŽ v předchozí části odůvodnění, ale pro doplnění
uvádí, Že územní studie je legitimním nástrojem stavebního zákona a tvoří spolu
s územně analytickými podklady tzv' Územně plánovací podklady, které slouŽí jako
podklad k pořizování Územně plánovací dokumentace, jejich změně a také pro
rozhodovánív území. Územnístudie se na rozdíl od Územně plánovacídokumentace
neprojednává s dotčenými orgány, veřejností ani nadřízeným orgánem, pro její
pořizování není stanoven Žádný zvláštní závazný postup, povinně se neprojednává
ani neschvaluje. Pro územní rozhodování Územní studie není podkladem závazným,
je však podkladem neopominutelným' Stavební Úřad tak musí v Územním řízenÍ
porovnat navrhovaný záměr nejen s Územně plánovací dokumentací, ale i s řešením
územní studie. V případě, Že navrhovaný záměr je v souladu s platným územním
plánem a od řešení Územní studie se odchyluje, stavební úřad musí tuto odchylku
posoudit a následně zdůvodnit s tím, zda navrhované řešení je z hlediska cílů a
úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné.
V tomto případě je navrhované umístění stavby oplocení v souladu s obecnými
podmínkami vyuŽivání plochy podle územního plánu obce Luběnice, avšak
navrhované řešenÍ Úpravy Území, které Se od územní studie odchyluje, je
vypracováno V rozporu s platným Územním plánem.

Knámitce, Že stavební úřad nerespektoval ustanovení zákona č.360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inŽenýrů a techniků činných ve výstavbě a územní studie byla vypracována osobou
bez patřičné kvalifikace (autorizovaným architektem), 'odbor SR KÚoK uvádí
následující.

Podle ust. $ 158 odst. 1 stavebního zákona vybrané činnosti, jejichŽ výsledek
ovlivňuje ochranu veřejných zájmŮ ve výstavbě, mohou vykonávat pouze ýzické
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osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu
(zákon č. 360/1992 sb.)' Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě,
kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, Územní studie,
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy
nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace podle odstavce 2, a
odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

Podle $ 4 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb. je autorizovaný architekt ten, komu byla
udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán V seznamu autorizovaných
architektů vedeném Českou komorou architektů. Podle odst. 2 tohoto ustanovení
Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory
architektura, Územni plánování, krajinářská architektura. Podle ust. $ 17 bodu a) je
autorizovaný architekt oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace ($ 4) pro
kterou mu byla udělena autorizace, Vypracovávat Územně plánovací dokumentaci
včetně územně plánovacích podkladů.

Podle ust. $ 5 odst' 1zákona č. 360/1992 Sb. je autorizovaný inŽenýrten, komu byla
udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán V seznamu autorizovaných
inŽenýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inŽenýrŮ a techniků činných ve
výstavbě' Podle ust' $ 18 bodu a) je autorizovaný inŽenýr v rozsahu oboru (s 5)'
popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn
vypracovávat dokumentaci pro vydání Územního rozhodnutí a projektovou
dokumentaci staveb (včetně příslušných Územně plánovacích podkladů) s r,nýjimkou

těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem' územním plánem nebo
rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo
urbanisticky významné; tato výjimka se nedoýká uzavírání závazkových vztahů
podle obecných právních předpisů.

Dokumentace pro Územní řízení byla zpracována lng. Janem Spurným, 798 14
olšany u Prostějova 344 - Črcnlr 1201922, autorizovaným inŽenýrem pro pozemní
stavby. V průběhu řízení byl stavebnímu Úřadu předloŽen návrh nového řešení
Území, kteý však není novou územní studií, ale pouze návrhem nového řešení
území a je moŽné ho povaŽovat za součást dokumentace pro Územní rozhodnutí.
Z výše uvedeného vyplývá, Že tento nový návrh je oprávněn zpracovat také
autorizovaný inŽenýr, tedy i lng. Jan Spurný.

Dalšími námitkami uvedenými v odvolání, Že důvodem koupě pozemku a jeho
oplocení není pěstování zeleniny a ovoce, ale zkomplikovat a omezit rozvq obce, Že
koupě pozemku a jeho následné rozšíření bylo učiněno aŽ po Vypracování územní
studie, se odbor SR KÚoK nezabýval, protoŽe uvedené námitky nejsou předmětem
tohoto řízení nebo se týkqÍ majetkoprávních vztahů a odvolací orgán není příslušný
k jejich posuzování'

Po provedeném přezkoumání celého správního spisu dospěl odbor sR KÚoK
k závěru, Že výše citované rozhodnutí Stavebního úřadu oÚ tutin ze dne 28' 2' 2013
Spis. zn' sÚI2164t2O12, č.j. sÚt62l2164t2o12t2o13 bylo vydáno V rozporu se
stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Proto bylo výše citované rozhodnutí
Stavebního úřadu oÚ Lutín ze dne 28' 2' 2013 Spis' zn' sÚt2164t2o12, č.j.
sÚt62t2164t2}12l2o13 zrušeno a věc byla stavebnímu. úřadu vrácena k novému
projednání.
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Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se, podle ust. $ 91 odst' 1 správního řádu, nelze dále
odvolat.

Účastníci územního řízení, uvedení v ust. $ 85 odst. 1 stavebního zákona, kteÚm se
doručuie do vlastních rukou:

1' Milan Seifert, 783 46 Luběnice 145
2' RNDr. Alice Seifertová, 783 46 Luběnice 145
3. obec Luběnice, Luběnice 14o,783 46 Těšetice

ostatním Účastníkům řízení, uvedeným v ust. $ 85 odst. 2 stavebního zákona,
popřípadě jejich zplnomocněným zástupcům, se toto rozhodnutí doručuje veřejnou
vyhláškou, dle ust. $ 92 odst' 3 stavebního zákona. Doručení bude provedeno
vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Kra.;ského Úřadu olomouckého kraje, Úřední
desce obecního úřadu Lutín, Školní 2o3,783 49 Lutín a obecního Úřadu Luběnice,
Luběnice 140, 783 46 TěŠetice. Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních
deskách, povaŽuje Se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
nejpozději' Patnácý den po vyvěšení se rozhodnutí povaŽuje za doručené.

Toto rozhodnutí se téŽ zveřejňuje způsobem umoŽňující dálkový přístup na
elektronické úřední desce na webouých stránkách olomouckého kraje http://www.kr-
olomoucky'cz' obecního Úřadu Lutín http://www.lutin'cl a obecního Úřadu Luběnice
http :/lwww. I u ben i ce.c/.

Účastníci Územního řízenídle ust' s 85 odst. 2 stavebního zákona, ktenim se dle ust.

S 92 odst. 3 stavebního zákona doručuie veřeinou Whláškou:

Ludmila Hrabalová, 783 46 Luběnice 5
lng. Stanislav RůŽička,783 46 Luběnice 146
lng. Hana RůŽičková ,783 46 Luběnice 146
CEZ Distribuce, a.s., Teplická 87418, Děčín lV - Podmokly, 405 02 Děčín 4

otisk úřednÍho razÍtka.

Bc. lng. Hana Mazurová
vedoucí oddělení

Územního plánu a stavebního řádu
odboru SR KÚoK

Dále o.bdrŽí na vědomí:

4' Krajský Úřad olomouckého kraje - Úřední deska (se Žádostí o bezodkladné
vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední ďesce po dobu'15 dnŮ, včetně zveřejnění
zpŮsobem umožňujícím dátkový přístup, a poté navrácení zpět odboru SR KÚoK
s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)
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obecní úřad Lutín, Školní 2o3, 783 49 LutÍn - úřední deska (se žádostí o
bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na Úřední desce po dobu 15 dnŮ, včetně
zveřejnění zpŮsobem umožňujícÍm dáIkový přístup, a poté navrácení zpět odboru
sR KU)K s vyznačenými Údaji o jejím vyvěšení a sejmutí) - pro informovanost,
avšak bez právních účinků pro doručení
obecní úřad Luběnice, Luběnice 14o,783 46 Těšetice - Úřední deska (se ŽádostÍ
o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední ďesce po dobu 15 dnů,
včetně zveřejnění zpŮsobem umoŽňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět
odboru sR KÚoK s vyznačenými Údaji o jejím vyvěšení a sejmutí) - pro
informovanost, avšak bezprávních účinků pro doručení
obecní Úřad Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice
obecní úřad Lutín, Stavební úřad, olomoucká 131,783 49 Lutín
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozltoje, Hynaisova 34110,779 11

Olomouc
10.Magistrát města olomouce, odbor Životního prostředí, Hynaisova 34110,779 11

Olomouc
11. Magistrát města olomouce, odbor stavební, oddělení památkové péče,

Hynaisova 34110, 779 11 Olomouc
1 2. Spis KÚoKt 47 1 56l2013/osRy751 5

adla-90-V/10

Rozhodnutí musí býtvyvěšeno po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.

ú y &'aas

7.
8.
9.

13t13


