zOBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE
z- STAVEBNÍ ÚŘAD tel: 465391132
č.p. 3
e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz
561 34 Výprachtice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše č.j.: Ze dne:
Naše č.j.: 810/2007/SU
Spis.zn: 328.3
Vyřizuje: Skalický
Počet listů: 2
Počet příloh: - /listů Datum: 26.11.2007
Investor /níže uvedený/, podal dne 10.10.2007 u Stavebního úřadu Obecního úřadu ve
Výprachticích žádost na vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti níže uvedeného rozhodnutí.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti.
ROZHODNUTÍ
Stavební úřad Obecního úřadu ve Výprachticích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1,
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební
zákon), vydal dne 23.12.2004 pod č.j. 1243/79-Č/2004/Le územní rozhodnutí o umístění níže
uvedené stavby.
Stavebník - investor : L & P plus spol. s r.o., Čs. Armády 237, 537 01 Chrudim
Druh rozhodnutí : Územní rozhodnutí o umístění stavby – prodloužení platnosti
− změna v užívání zemědělské budovy na hotel s přístavbou
− parkoviště
− zpevnění příjezdové komunikace
− tenisový kurt
− sítě technického vybavení
Pozemková parcela/ly č. :st.p. 156, st.p. 276, st.p. 310, 136/1, 136/2, 147/2, 147/3, 147/5, 147/6,
147/7, 147/8, 149/1, 149/4, 149/5, 164, 167/1, 167/2, 925/1
Katastrální území : Čenkovice
Územní rozhodnutí č.j. : 1243/79-Č/2004/Le
ze dne : 23.12.2004
vydal : stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice
Lhůta platnosti : 12.01.2008
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.01.2005. Na podkladě žádosti investora ve smyslu § 93
stavebního zákona Stavební úřad Obecního úřadu ve Výprachticích
PRODLUŽUJE
platnost shora uvedeného územního rozhodnutí o umístění stavby do 31. 12. 2011.
ODŮVODNĚNÍ
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Podáním žádosti dne 10.10.2007 bylo oznámeno, že nebylo možné do tří let ode dne, kdy územní
rozhodnutí nabylo právní moci, požádat o stavební povolení výše uvedené stavby stavby z důvodu
neobdržení dotace na výstavbu a současně bylo zažádáno o prodloužení jeho platnosti do
31.12.2011.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl
stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
V průběhu řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby nebyly zjištěny
žádné okolnosti, které by bránily prodloužení platnosti předmětného územního rozhodnutí. Bylo
proto rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu přecházelo, ve lhůtě 15-ti dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, podáním učiněným
u stavebního úřadu Obecního úřadu Výprachtice, který rozhodnutí vydal. Odvolání se podává v
potřebném počtu stejnopisů dle počtu účastníků. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Výprachtice. Podané odvolání má v souladu § 85 odst 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Referent stavebního úřadu
Luděk Skalický
oprávněná osoba
JUDr. Miroslav Stejskal
Obdrží: účastníci řízení
L&P plus spol. s r.o., ČSA 237 537 01 Chrudim
Libor Černý, ČSA 237 537 01 Chrudim
Obec Čenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Telefónica O2, Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice
VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obdrží: DOSS
MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
KHS PA kraje, úp. Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
HZS PA kraje, úo. Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR PA kraje, pracoviště Svitavy, Kapitána
Jaroše 587/51, 568 02 Svitavy
Toto územní rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního
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úřadu Obecního úřadu Výprachtice a Obecního úřadu Čenkovice. Žádáme obecní úřad Čenkovice o
vrácení 1 výtisku zpět s potvrzením o vyvěšení.

Vyvěšeno dne............

Sejmuto dne...............

....................

........................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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