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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o dělení pozemků, kterou dne 28.1.2010 podala
Obec Stražisko, IČ 00288829, Stražisko 1, 798 44 Stražisko
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o dělení pozemků

parc. č. 425/5, p. p. k. 434 v katastrálním území Růžov na Moravě, z důvodu:Vybudování přístupové
komunikace na pozemích obce Stražisko (dále jen "dělení pozemků").
Určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke
každému pozemku:
-Pozemky budou děleny podle geometrických plánu ze dne 15.10.2009, číslo 112-1828/2009 a 19.4.2010,
číslo 114-2023/2010.
- Pozemek je přístupný z místní komunikace a bude sloužit jako přístupová komunikace k rekreačním
chatám.
II. Stanoví podmínky pro dělení pozemků:
Dělení pozemků bude provedeno v souladu s geometrickým plánem č. číslo 112-1828/2009 ze dne
15.10.2009 a číslo 114-2023/2010, ze dne 19.4.2010,
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Stražisko, Stražisko 1, 798 44 Stražisko
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Odůvodnění:
Dne 28.1.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků.Dělení je prováděno za
účelem odstranění nesouladu evidence katétru nemovitostí a skutečného stavu.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti.
K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.6.2010,
o jehož výsledku byl sepsán protokol. Jako účastníci řízení jsou bráni majitelé dělných pozemků, majitelé
pozemků sousedních a obec Stražisko.
Dělení pozemků je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Dana Komínková, Eva Podhorná, Marcela Jedličková, Ladislav Krejčí, Květoslava Krejčí,
PharmDr. Jitka Linhartová, Miluše Pospíšilová
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se dělení pozemků týká, není-li sám stavebním úřadem.

Ing. Tomáš Němec
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Přílohy: Geometrický plán č. 112-1828/2009 ze dne 15.10.2009 a číslo 114-2023/2010, ze dne
19.4.2010,

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. b) ve výši 500
Kč byl zaplacen dne 22.6.2010.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Stražisko, IDDS: 3p9aqv3
Dana Komínková, Kostelecká č.p. 310/50, 796 01 Prostějov 1
Eva Podhorná, Krakovská č.p. 22, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Marcela Jedličková, Švýcarská č.p. 4102/1, 796 04 Prostějov 4
Ladislav Krejčí, nám. Spojenců č.p. 3369/7, 796 01 Prostějov 1
Květoslava Krejčí, nám. Spojenců č.p. 3369/7, 796 01 Prostějov 1
PharmDr. Jitka Linhartová, Luční č.p. 460, Čechovice, 796 01 Prostějov 1
Miluše Pospíšilová, Sadová č.p. 4188/42, 796 03 Prostějov 3
dotčené správní úřady
MěÚ Konice, IČ 00288365, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice

