MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení pozemních staveb
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/177068/2018/OS/PS/Krc
Spisová značka: S-SMOL/036366/2015/OS

V Olomouci dne 23.07.2018

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Hana Krchňáková, dveře č. 2.30
Telefon: 588488176
E-mail:
hana.krchnakova@olomouc.eu

I.

VYROZUMĚNÍ
o pokračování řízení o odstranění staveb
(znovuprojednání po zrušení rozhodnutí)
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb (dále také „stavební úřad“)
vydal dne 14.11.2016 pod č.j. SMOL/146127/2016/OS/PS/Krc, sp. zn. S-SMOL/036366/2015/OS
rozhodnutí, kterým nařídil vlastníkovi staveb MVDr. Aleši Musilovi, nar. 13.02.1962, bytem Bří.
Lumierů 81/33, 783 51 Samotišky odstranění staveb:
stavba č. 6 – kůlna na seno a zahradní nářadí, na pozemku parc. č. 354/1 (zahrada), k.ú. Samotíšky,
obec Samotišky (dále jen „pozemek parc. č. 354/1“),
kurník pro slepice, na pozemku parc. č. 354/1 (zahrada), k.ú. Samotíšky, obec Samotišky.
Stavebník a vlastník staveb: MVDr. Aleš Musil, nar. 13.02.1962, bytem Bří. Lumierů 81/33, 783 51
Samotišky (dále také jen „stavebník“)
Popis stavebních prácí provedených bez opatření stavebního úřadu:
Stavby č. 6 – kůlna na seno a zahradní nářadí (dále jen „stavba č. 6“) - jedná se o přístřešek o
rozměrech 6,30 m x 3,60 m, s výškou střechy u hřebene 2,30 m, zastřešený sedlovou střechou
s mírným sklonem, dešťové vody stékají ze střechy volně na terén. Svislá nosná konstrukce stavby je
provedena z dřevěných hranolů a prken, ke kterým je ukotvena střešní konstrukce. Stavba je volně
osazena na terénu. Konstrukce střechy je dřevěná, jako krytina je použita lepenka. Stavba je užívána
na uskladnění sena, slámy a zahradního nářadí.
Kurník pro slepice - jedná se o dřevěnou stavbu obdélníkového tvaru o rozměrech 2,00 x 1, 00 m,
zastřešenou pultovou střechou, jako krytina je použito linoleum. Stavba je osazena volně na terénu.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání účastníkem řízení MVDr. Alešem Musilem, nar.
13.02.1962, bytem Bří. Lumierů 81/33, 783 51 Samotišky.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, v rámci odvolacího řízení dne
10.04.2017 pod č.j. KUOK 34058/2017 (sp. zn. KÚOK/13701/2017/OSR/7350) rozhodl o zrušení
napadeného rozhodnutí a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.
Vzhledem k výše uvedenému, stavební úřad s odkazem na ustanovení § 47 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívá účastníky řízení, že pokračuje
v řízení o odstranění výše uvedených staveb.

Poučení účastníků:
Vyrozumění o pokračování řízení má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.

II.

USNESENÍ
o stanovení lhůty k podání návrhů
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, jako stavební úřad
věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) z moci úřední vedeném pod sp. zn.
S-SMOL/036366/2015/OS dle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o odstranění staveb:
stavba č. 6 – kůlna na seno a zahradní nářadí, na pozemku parc. č. 354/1 (zahrada), k.ú. Samotíšky,
obec Samotišky (dále jen „pozemek parc. č. 354/1“).
kurník pro slepice, na pozemku parc. č. 354/1 (zahrada), k.ú. Samotíšky, obec Samotišky,
rozhodl t a k t o :
Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu účastníci
řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy v řízení nejpozději do 20.08.2018.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je MVDr. Aleš Musil, nar. 13.02.1962, bytem
Bří. Lumierů 81/33, 783 51 Samotišky.

Odůvodnění:
Podle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci řízení oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán
může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy.
S přihlédnutím k ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu, podle kterého správní orgán vyřizuje věci
bez zbytečných průtahů, v zájmu dodržení zásady rychlosti a hospodárnosti řízení určil stavební úřad
lhůtu pro navrhování důkazů a podávání návrhů tak, aby účastníci řízení měli reálnou možnost uplatnit
svá procesní práva, nebyli na svých právech kráceni a také aby nebyl ohrožen samotný účel řízení.
Takto stanovenou lhůtu považuje stavební úřad vzhledem k povaze úkonu (tj. podávání návrhů) za
přiměřenou a dostatečnou.
Zmeškání úkonu v této lhůtě lze podle § 41 odst. 3 správního řádu prominout jen ze závažných
důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení.
Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout u odboru stavebního, oddělení pozemních
staveb Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží u úřední osoby s tím, že
doporučujeme využít úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
V ostatní dny lze nahlédnout do podkladů řízení po předešlé domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení o stanovení lhůty lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo usnesení oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města
Olomouce, odboru stavebního, oddělení pozemních staveb. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje.
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Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.
Odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

III.
Seznámení se s podklady rozhodnutí
Sdělujeme Vám, že ke dni 21.08.2018 stavební úřad ukončí shromažďování podkladů pro
rozhodnutí, které jsou podle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci.
Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění. Nahlédnout do spisu, seznámit se
shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně nebo ústně
do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení pozemních staveb,
Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží u úřední osoby, ve lhůtě nejpozději do 28.08.2018. Po uplynutí
této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Doporučujeme využít úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
V ostatní dny lze nahlédnout do podkladů řízení po předešlé domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení: Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není
přípustné.

Rozdělovník
Doručí se:
Vlastník, stavebník:
1. MVDr. Aleš Musil, Bří. Lumierů 81/33, 783 51 Samotišky
Příslušná obec:
2. Obec Samotišky, Vybíralova 8/4, 779 00 Samotišky
Vlastníci sousedních pozemků a staveb:
3. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D., Samotišky 1, 779 00 Samotišky
4. Miroslava Mitrovičová, Řezáčova 427/6, Lazce, 779 00 Olomouc 9

Hana Krchňáková
odborný stavební referent
Dotčené orgány a ostatní:
5. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
6. spis
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