Městský úřad Fryšták
odbor výstavby, tel. 577 911 169, PSČ 763 16
___________________________________________________________________________
Č. j.: MUF-OV-1241/2016-KUD/300
Fryšták 15.05.2017

U S N E S E N Í č. 42/2017
(veřejnou vyhláškou)
Městský úřad Fryšták, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 129 odst. 3 stavebního zákona,
přerušuje
řízení o odstranění stavby
Kotce pro psy
(dále stavba) na pozemku parc. č. 183 ( zahrada) v katastrálním území Vítová, neboť
Bronislav Růčka, nar. 25.10.1976, Vítová 43, 763 16 Fryšták podal dne 07.02.2017 žádost o
dodatečné povolení výše uvedené stavby.
Řízení o odstranění stavby se přerušuje do doby, než bude pravomocně ukončeno řízení ve věci
žádosti o dodatečné povolení stavby.

Odůvodnění
Městský úřad Fryšták, odbor výstavby, zahájil správní řízení podle § 129 odst. 2
o odstranění stavby na pozemku parc. č. 183 ( zahrada) v kat. území Vítová, provedené
bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v
rozporu s ním, přičemž stavba nebyla dodatečně povolena.
Stavební úřad oznámil přípisem ze dne 9.06.2016
účastníkům řízení.

zahájení správního řízení známým

Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad stavbu provedenou bez rozhodnutí
nebo opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním dodatečně povolí, pokud stavebník nebo
vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména
s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním
opatřením o sanaci území, není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní
předpis zakazuje nebo omezuje, není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, nebo
s veřejným zájmem chráněným zvláštním předpisem. Pokud stavebník nebo vlastník do 30 dnů
ode dne zahájení řízení o odstranění stavby požádá o dodatečné povolení stavby, stavební úřad
přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti.
Vzhledem k tomu, že stavebník podal dne 14.07.2016 žádost o dodatečné povolení stavby,
vede stavební úřad řízení o dodatečném povolení stavby, řízení o odstranění stavby zahájené
dne 09.06.2016 podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušuje do doby, než bude
pravomocně ukončeno řízení ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno
ve výroku usnesení.
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povolení stavby.
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dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví.

Poučení
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u Městského úřadu Fryšták,
odboru výstavby. Podle § 76 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, odvolání nemá 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. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. arch. Jan Kudělka
vedoucí odboru výstavby

Obdrží:
Městský úřad Fryšták, útvar kanceláře starosty, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu
o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Účastníci řízení (dodejka):
Bronislav Růčka, Vítová 43, 763 16 Fryšták
Sedláčková Petra, Bělovodská 384, 76317 Lukov
Foitová Ladislava, Roudno 12, 79201 Roudno
Kaderiaková Eliška, Uhlířská 1351/5, 79201 Bruntál
Růčková Marie, Vítová 43, 76316 Fryšták
Königová Ludmila, Nad Ovčírnou IV 344, 76001 Zlín
Moravcová Adéla, Palackého 60, 66461 Holasice
Marie Jurčíková, Vítová 25, Fryšták
Město Fryšták, IČ 00283916
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
Staněk Rostislav, Husova 165/5, 60200 Brno - Staré Brno – neznámý pobyt
neznámý spoluvlastník poz. parc.č. 177/2 k.ú. Vítová

