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V Pohořelicích dne 25. září 2018

Jaroslav Ludvík
Trboušany č.p. 77
664 64 Dolní Kounice
Seznámení s podklady pro rozhodnutí
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), zahájil z moci úřední opatřením č.j. MUPO18050/2018/SU/SVB ze dne 24.4.2018, řízení o nařízení odstranění stavby:
Oplocení
na pozemku parc.č. 6398 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu – stavba by vyžadovala dle stavebního
zákona územní rozhodnutí.
Stavebník: Jaroslav Ludvík, 13.08.1961, Trboušany č.p. 77, 664 64 Dolní Kounice.
Stavební úřad opatřením č.j. MUPO -18050/2018//SU/SVB ze dne 24.4.2018 zahájil z moci úřední
řízení o nařízení odstranění výše uvedené stavby.
Stavebník byl upozorněn, že stavební zákon umožňuje stavebníkovi dle § 129 odst. 2 stavebního
zákona podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby o dodatečné povolení
předmětné stavby.
Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby stavební úřad zastaví. Jinak bude
rozhodnuto o odstranění stavby.
Dne 7.5.2018 stavební úřad obdržel žádost stavebníka, Jaroslava Ludvíka, nar. 13.08.1961, bytem
Trboušany č.p. 77, 664 64 Dolní Kounice, žádost o dodatečné povolení výše uvedené stavby.
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Jelikož žádost neobsahovala předepsané náležitosti – nebyla připojena projektová dokumentace a
souhlasná stanoviska DO, čímž neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění stavby,
stavební úřad podle § 86 odst. 4 stavebního zákona, v návaznosti na § 129 odst. 2 stavebního
zákona a v souladu s § 45 odst. 3 správního řádu, žádost o vydání dodatečného povolení stavby
neprojednával a řízení usnesením č.j. MUPO-19626/2018/SU/SVB ze dne 24.5.2018 zastavil.
Usnesení NPM dne 13.6.2018.
Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí o nařízení
odstranění výše uvedené stavby, odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu
Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"),
dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí o
nařízení odstranění stavby oplocení vyjádřili k podkladům rozhodnutí, a určuje k tomu v souladu s
ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu 7 dnů od doručení tohoto sdělení.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě shora
uvedené (odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, v úřední dny: Po
a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00,ostatní dny po telefonické dohodě, mimo úřední dny po předchozí
telefonické domluvě).
„otisk razítka“
Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ Pohořelice. Po
stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení
na úřední desce MěÚ Pohořelice je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem:
Podpis a razítko odpovědné osoby :
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Jaroslav Ludvík, Trboušany č.p. 77, 664 64 Dolní Kounice
Město Pohořelice, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice
Vlastníci sousedního pozemku parc.č. 6399 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
Dotčené orgány:
Městský úřad Pohořelice, Odbor ÚPSÚ - územní plánování, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí, Vídeňská č.p. 699, 691 23 Pohořelice
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