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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Bc. Jana Vychodilová
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc. Ing. Hana Mazurová
Počet listů: 3
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Počet listů/svazků příloh: 0

ROZHODNUTÍ
doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR
KÚOK) jako příslušný správní orgán podle ust. § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) přezkoumal pravomocné rozhodnutí
Městského úřadu Konice, Odboru výstavby (dále jen Stavební úřad), ze dne 29. 8. 2017 pod
sp.zn. STU.301/2017/NEM, č.j. KON 9744/2017, kterým byla provedena oprava I. výroku
územního rozhodnutí č.j. KON 8129/2017 ze dne 26. 6. 2017, kterým Stavební úřad podle
§ 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodl
o umístění stavby „Oplocení farmového chovu Růžov“, na pozemcích parc. č. 185, 183,
184/1, 291, 617, 503/3, 503/4, 503/2, st. 67, st. 70, 502/5, 501, 498/2, 497/5, 497/3, 493,
492/2, 489/2, 488/2, 488/1, 487, 439/1, 439/13, 439/7, 439/9, 439/8, 484/1, 484/10, 483/1,
482, 481, 480, 478, 477, 475, 474, 473, 472, 471, 510/9, 510/8, 510/6, st. 60, 510/1, st.
19/2, st. 20, 8, 7/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 604, 176, 177/1, 174/5, 505/3, 505/2,
505/1, 190, 189/2 v katastrálním území Růžov na Moravě, pro žadatele – Agropodnik les
Přemyslovice, a.s., IČ 2296501, Veleckého 1949, 615 00 Brno, mimo odvolání podle ust.
§ 94 a násl. správního řádu, a jelikož byly splněny podmínky pro provedení zkráceného
přezkumného řízení, rozhodl na základě zjištěných skutečností takto:
opravné rozhodnutí Stavebního úřadu ze dne 29. 8. 2017, sp.zn. STU.301/2017/NEM, č.j.
KON 9744/2017, se podle ust. § 97 odst. 3 ve spojení s ust. § 98 správního řádu
ruší.
V souladu s ust. § 99 odst. 1 správního řádu se určuje, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají
ode dne jeho právní moci.
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Agropodnik les Přemyslovice, a.s., IČ 2296501, Veleckého 1949, 615 00 Brno
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Odůvodnění
Odbor SR KÚOK vydal dne 19. 3. 2018 rozhodnutí pod č.j. KUOK 31812/2018, kterým zamítl
jako opožděné odvolání Lenky Weiserové, bytem Polívkova 341/9A, 779 00 Olomouc (dále
jen odvolatelka), proti opravnému rozhodnutí Stavebního úřadu, vydanému dne 29. 8. 2017
pod Sp.zn. STU.301/2017/NEM, č.j. KON 9744/2017.
Předmětným rozhodnutím Stavební úřad opravil I. výrok územního rozhodnutí č.j. KON
8129/2017 ze dne 26. 6. 2017, kterým Stavební úřad podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodl o umístění stavby „Oplocení
farmového chovu Růžov“, na pozemcích parc. č. 185, 183, 184/1, 291, 617, 503/3, 503/4,
503/2, st. 67, st. 70, 502/5, 501, 498/2, 497/5, 497/3, 493, 492/2, 489/2, 488/2, 488/1, 487,
439/1, 439/13, 439/7, 439/9, 439/8, 484/1, 484/10, 483/1, 482, 481, 480, 478, 477, 475, 474,
473, 472, 471, 510/9, 510/8, 510/6, st. 60, 510/1, st. 19/2, st. 20, 8, 7/1, 507/2, 507/3, 507/4,
507/5, 507/6, 604, 176, 177/1, 174/5, 505/3, 505/2, 505/1, 190, 189/2 v katastrálním území
Růžov na Moravě, pro žadatele – Agropodnik les Přemyslovice, a.s., IČ 2296501, Veleckého
1949, 615 00 Brno.
Odbor SR KÚOK jako odvolací orgán však není oprávněn bez dalšího odmítnout ani
opožděné odvolání a v souladu s ust. § 92 odst. 1 správního řádu, má povinnost
přezkoumat, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí, dle ust. § 94 a násl.
správního řádu, v přezkumném řízení, pro obnovu řízení (§ 100 správního řádu) anebo pro
vydání nového rozhodnutí (§ 101 správního řádu). Dle výše uvedeného Odbor SR KÚOK
dospěl k závěru, že vydané opravné rozhodnutí ze dne 29. 8. 2017 není vydáno v souladu
s ust. § 70 správního řádu, což je důvodem k provedení přezkumného řízení opravného
rozhodnutí Stavebního úřadu ze dne 29. 8. 2017 pod Sp.zn. STU.301/2017/NEM, č.j. KON
9744/2017.
Z předloženého spisového materiálu Odbor SR KÚOK zjistil tyto skutečnosti:
Dne 11. 5. 2017 podal Agropodnik les Přemyslovice, a.s., IČ 2296501, Veleckého 1949, 615
00 Brno (dále jen žadatel), na Stavebním úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby „Oplocení farmového chovu Růžov“, na pozemcích parc. č. 508, 182, 181/1, 181P2
v katastrálním území Růžov na Moravě.
Prvoinstanční řízení Stavební úřad ukončil vydáním územního rozhodnutí č.j. KON
8129/2017 ze dne 26. 6. 2017, kterým rozhodl o umístění předmětné stavby „Oplocení
farmového chovu Růžov“, na pozemcích parc. č. 185, 183, 184/1, 291, 617, 503/3, 503/4,
503/2, st. 67, st. 70, 502/5, 501, 498/2, 497/5, 497/3, 493, 492/2, 489/2, 488/2, 488/1, 487,
439/1, 439/13, 439/7, 439/9, 439/8, 484/1, 484/10, 483/1, 482, 481, 480, 478, 477, 475, 474,
473, 472, 471, 510/9, 510/8, 510/6, st. 60, 510/1, st. 19/2, st. 20, 8, 7/1, 507/2, 507/3, 507/4,
507/5, 507/6, 604, 176, 177/1, 174/5, 505/3, 505/2, 505/1, 190, 189/2 v katastrálním území
Růžov na Moravě.
Poté, co Stavební úřad zjistil ve vydaném rozhodnutí zřejmou nesprávnost (písařskou
chybu) ve výrokové části, když byl ve výroku chybně opsán seznam sousedních pozemků
místo parcel, na kterých má být stavba realizována, opravil Stavební úřad rozhodnutím
I. výrok vydaného územního rozhodnutí č.j. KON 8129/2017 ze dne 26. 6. 2017.
Odbor SR KÚOK po posouzení věci dospěl k závěru, že Stavební úřad vydal opravné
rozhodnutí v rozporu s právními předpisy a to z následujících důvodů.
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Podle ust. § 70 správního řádu provede opravu zřejmých nesprávností v písemném
vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením správní orgán,
který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán
opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto
rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí
má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.
V daném případě Stavební úřad ve výroku (opravovaného) územního rozhodnutí rozhodl
o umístění předmětné stavby „Oplocení farmového chovu Růžov“, na pozemcích parc. č.
185, 183, 184/1, 291, 617, 503/3, 503/4, 503/2, st. 67, st. 70, 502/5, 501, 498/2, 497/5,
497/3, 493, 492/2, 489/2, 488/2, 488/1, 487, 439/1, 439/13, 439/7, 439/9, 439/8, 484/1,
484/10, 483/1, 482, 481, 480, 478, 477, 475, 474, 473, 472, 471, 510/9, 510/8, 510/6, st.
60, 510/1, st. 19/2, st. 20, 8, 7/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 604, 176, 177/1, 174/5,
505/3, 505/2, 505/1, 190, 189/2 v katastrálním území Růžov na Moravě. Přezkoumávaným
opravným rozhodnutím Stavební úřad tento text nahradil novým textem, kterým umístil
předmětnou stavbu „Oplocení farmového chovu Růžov“, na pozemcích parc. č. 508, 181/1,
181/2 a 182 v katastrálním území Růžov na Moravě.
Provedenou opravu považuje Stavební úřad za opravu zřejmých nesprávností, čímž uvedl
výrok s chybně opsaným seznamem sousedních pozemků namísto seznamu pozemků
dotčených stavbou, do souladu s oznámením o zahájení územního řízení.
V odůvodnění opravného rozhodnutí ale chybí jakékoliv správní úvahy, na základě kterých
Stavební úřad vůbec dospěl k závěru, že rozpor výroku územního rozhodnutí lze napravit
právě vydáním opravného rozhodnutí ve smyslu § 70 správního řádu. Z rozsudků
Nejvyššího správního soudu zmíněných Lenkou Weiserovou v jejím odvolání (č. j.: 1 As
112/2008 - 56 ze dne 25. 2. 2009 a č. j.: 4 Ads 139/2011 - 400 ze dne 3. 11. 2011) a rovněž
např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 Afs 58/2009 - 541 ze dne 31. 3. 2010 (vše
dostupné na www.nssoud.cz) lze totiž seznat, že musí jít o nesprávnost zřejmou a naprosto
evidentní (chyby v počtech či v psaní, překlepy, zkomoleniny, chyby v datech, rodných
číslech apod.). Tuto skutečnost Stavební úřad v opravném rozhodnutí neuvedl a uvedené
nedostatky v odůvodnění způsobují nepřezkoumatelnost opravného rozhodnutí.
Opravným rozhodnutím však lze napravit ve výroku toliko zcela zjevné chyby v počtech,
chyby či omyly v psaní vzniklé nedopatřením, tedy např. nesprávným opisem textu
z podkladů rozhodnutí, přičemž skutečné správné znění je z těchto podkladů zřejmé. Může
jít o různé nevýznamné překlepy, zkomoleniny, opravy dat, rodných čísel apod.
Opravovaným rozhodnutím nelze zcela nahradit seznam pozemků dotčených stavbou
odlišným seznamem těchto pozemků.
Ze shora uvedeného zjištění vyplývá, že byly naplněny zákonné podmínky pro provedení
zkráceného přezkumného řízení podle ust. § 98 správního řádu, neboť porušení právních
předpisů je zjevné ze spisového materiálu a nebylo zapotřebí vysvětlení účastníků řízení
ani provádění dokazování. Současně byly splněny i ostatní zákonné podmínky pro
přezkumné řízení, zejména to, že meritorní rozhodnutí Stavebního úřadu je pravomocné od
30. 9. 2017 a ve smyslu ust. § 97 odst. 2 správního řádu dosud neuplynulo 15 měsíců ode
dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí, ve kterých lze vydat rozhodnutí ve věci
v přezkumném řízení v prvním stupni.
Dále je třeba připomenout, že správní orgán musí poté, co v rámci přezkumného řízení
dojde k závěru, že přezkoumávané rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy,
zkoumat, zda účastník nabyl práva z přezkoumávaného rozhodnutí v dobré víře, přičemž
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pod pojmem „dobrá víra" se neskrývá pouhá nevědomost, že určitý stav je v rozporu
s právem, nýbrž objektivní nemožnost rozpoznat skutečný stav věci. Dobrou vírou se rozumí
nezaviněná nevědomost, jež chrání jedince, který se zřetelem ke všem okolnostem nevěděl
a ani nemohl vědět, že určitý stav je v rozporu s právem (viz. rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu č.j. 1 As 94/2011-102 ze dne 22. 9. 2011). Pokud správní orgán dojde
k závěru, že účastník nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, přistoupí k dalšímu kroku a tím
je poměřování újmy, která by účastníkům zrušením nebo změnou opravného rozhodnutí
vznikla s újmou vzniklou jinému účastníkovi, popř. veřejnému zájmu.
V daném případě se jedná o rozhodnutí, ze kterého žádný z účastníků řízení nenabyl práva.
Proto postup podle ust. § 94 odst. 5 správního řádu není na místě.
Jelikož rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, nezbylo Odboru SR KÚOK,
než přezkoumávané rozhodnutí podle ust. § 98 správního řádu ve zkráceném přezkumném
řízení zrušit.
Ke skutečnosti, že se ruší rozhodnutí, jímž nebyla uložena povinnost ani přiznáno právo,
přihlédnul přezkumný orgán též při určení, od kdy nastávají účinky tohoto rozhodnutí v
přezkumném řízení, a proto určil, v souladu s ust. § 99 odst. 1 správního řádu, že jeho účinky
nastávají až od jeho právní moci.
Poučení účastníků
Podle ust. § 81 a násl. správního řádu mohou účastníci řízení proti rozhodnutí podat ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho doručení odvolání, o kterém rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Odvolání se podává u toho správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc.
Odvolání musí mít dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu jednak obecné náležitosti uvedené
v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého
rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Účastníci územního řízení, uvedení v ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona, kterým se
doručuje do vlastních rukou:
1. Agropodnik les Přemyslovice, a.s, IDDS: ttc4vjs
2. Obec Stražisko, IDDS: 3p9aqv3
Ostatním účastníkům řízení, se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení
bude provedeno vyvěšením opatření na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje,
úřední desce Městského úřadu Konice a úřední desce Obecního úřadu Stražisko.
Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve
kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Patnáctý den po vyvěšení se opatření považuje za doručené.
Toto rozhodnutí se též zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické
úřední desce na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz,
Městského úřadu Konice www.konice.cz a Obecního úřadu Stražisko na
www.obecstrazisko.cz.
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3. Krajský úřad Olomouckého kraje – úřední deska (se žádostí o bezodkladné vyvěšení
tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět Odboru SR KÚOK s vyznačenými
údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)
4. Městský úřad Konice - úřední deska, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice (se žádostí
o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět Odboru SR
KÚOK s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)
5. Obecní úřad Stražisko - úřední deska, Stražisko 1, 798 44 Stražisko (se žádostí
o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět Odboru SR
KÚOK s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterým se doručuje
veřejnou vyhláškou – vlastníci následujících sousedních pozemků parc.č.:
6. 185, 183, 184/1, 291, 617, 503/3, 503/4, 503/2, st. 67, st. 70, 502/5, 501, 498/2, 497/5,
497/3, 493, 492/2, 489/2, 488/2, 488/1, 487, 439/1, 439/13, 439/7, 439/9, 439/8, 484/1,
484/10, 483/1, 482, 481, 480, 478, 477, 475, 474, 473, 472, 471, 510/9, 510/8, 510/6,
st. 60, 510/1, st. 19/2, st. 20, 8, 7/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 604, 176, 177/1,
174/5, 505/3, 505/2, 505/1, 190, 189/2 v katastrálním území Růžov na Moravě
Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucí oddělení stavebního řádu
Odboru SR KÚOK

Otisk úředního razítka.

Rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.
Vyvěšeno dne:……………… Sejmuto dne: ………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Dále obdrží na vědomí:
7. Městský úřad Konice (1x Odbor výstavby, 1x Odbor životního prostředí), IDDS: 3m8bvgu
8. Obecní úřad Stražisko, IDDS: 3p9aqv3
9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
10. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
11. Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj (Státní veterinární správa), IDDS:
7xg8dcq
Spis, 330 - V/5
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