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ZASTAVENÍ ŘÍzENÍ
Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad jako správní orgán podle $ 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějšíclr předpisů

zastavuje
územní Íízení zahájené drre 26.7 '2013 na záklaďě žádosti, kterou podali

Alice Seifertová, nar. 24.7.196l,783 46 Luběnice 145,
Milan Seifert, nar.22.5,1959, Luběnice 145, 783 46 Luběnice

(dá|e jen "žadatel"), ve věciplotu na pozemku parc.č. 90/7 v k.ú. Luběnice

Účastníci řízeni naněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Alice Seifeitová, nar. 24.1 .196I,783 46 Luběnice l45
Milan Seifer1, nar.225.1959, Luběnice l45,'/83 46 Luběr-rice

odůvodnění:

Dne 2.10.2012 podali Milan Seifert a A|ice Seifertová, oba bytem Luběnice 145 žádost o vydání
územního rozlrodnutí pro umístětrí stavby plotu na pozemku parc.č. 9017 v k'ú. Luběnice Uvedeným
dnem bylo zahájeno izemniÍizeni

Dle'čl. II bod 14. Zákonač.65012012 Sb. , kterým se mění zákon ě. 18312006 Sb. o územním plánování a
stavebním Íádu l stavební zákonl , ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, správní
Yizení , která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabyí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
dosavadních právrríclr předpisů. Správrrí Íizení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění siavby
plotu na pozemku parc.č. 9017 v k.ú. Luběnice bylo zahájeno dne2.IO.2OI2 ,tzn. před nabytím účinnosii
zákona ě' 35012012 Sb. a nebylo pravomocně skončeno do 3I.12.2012, proto je Íízení vdané věci
dokončováno podle stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12.2ol2'

Správní orgán zastavílÍizení podle $ 66 odst. 1 správního Íádu zdůvodu , že žadatel podáním ze dne
25.'I .2013 vzal svou žádost zpět'

Vzhledem ktomu, že se vpřípadě územního řízení jedná ořízeni návrlrové, je tedy zcelav pravomoci
žadatele rozhodnutí o tom, zda clrce vÍízení pokračovat 

' či nikoliv. a pokud VezÍle žád,ostzpět,nemá
stavební úřadjinou možnost, než takové žádosti vyhovět aÍízeni zastavit. V posuzovaném případějsou
žadatelé pouze dva , proto se stavebrrí úÍad nezabýval tím, zda je k zastavení řízení nutrrý souhlai i jiných
osob a ve věci slrora uvedené žádosti rozhodl tak, jak to vyplýá z výrokové části .

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze podat odvolání . odvolat se může účastník řizeni ve |hůtě do l5 dnů ode dne
, kdy mu bylo usnesení oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu . o
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odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského Úrřadu olomouckého kraje' Podle $ 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

odvolání se podává s potřebným počtern stejnopisťr tak, aby jederr stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na nák|ady účastníka. odvoláníjen proti odůvodnění usneseníje nepřípustné.

', ,. \*íi'!ý/
Toto usnesení musí být vywěšeno po dobu 15 dnů na úřední.i.scooilťdííhďúÍadu Lutín a úředni
desce Obecního úřadu Luběnice . Usnesení se zveřejní toz zpiittbbári|'ilqno*í'ji"i dálkový přístup.
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Razítko, podpis orgánu, který potvržuje vyvěŠení a sejmutí o$ámeni. /tl
Žáctame obecní úřady , aby potvrzenou kopii o v1uěšení a sejmutí této veřejné vyhláštry zaslaly zdejsímu l

Patnáctým dnem po vyvěšení Se ustresení považuje za dorueerre 7;ý zi';ir'onu e. 500/2004 Sb. o
správnírrr Íízeni ve znění pozdějších předpisů.
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stavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního Íízení
Žadatel:

Alice Seifertová, Luběnice č'p' l45,783 46 Těšetice
Milarr Seifert' Luběnice č.p' 145,183 46 Těšetice

Příslušnó obec"
obec Luběnice IDDS: 68vbsd3

účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona
- veřejnou vyhláškou
Ludmila Hrabalová'
Syrávci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a.S. Děčín

dotčené orgány / datovou schránkoý

a stavebního Íízení dle $ 109 stav.zákona

Magistrát města olomouce' odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče,
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
obecní úřad Luběrrice IDDS: 68vbsd3

Ddle obdrží:
obecní úřad Luběnice - úředrrí deska
obecní úřad Lutín - úředrrí deska

10,71911
Hvnaisova

Olomouc
10,17911 Olomouc


