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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Dne 03.01.2012 byla u Stavebního úřadu Obecního úřadu Výprachtice podána žádost o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Žadatel: Obec Výprachtice, Výprachtice 3, 561 34,
IČO: 00279765
Stavba: Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kanalizační stoka A – přípojky na stoce A,
kanalizační stoka B – přípojky na stoce B
Pozemková parcela/ly č.: 3148/55, 3235/2, 3148/1, 1932/6, 3271/1, 3162, 3168/1, 318/3, 3168/3,
3303/1, 334/1, 333
Katastrální území: Výprachtice
Územní rozhodnutí č.j. : 702-4/2009/SU
ze dne: 09.12.2009
Lhůta platnosti: 11.01.2012
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. 2016.

1

ODŮVODNĚNÍ
Podáním žádosti dne 03.01.2012 bylo oznámeno, že nebylo možné ode dne, kdy rozhodnutí o
prodloužení platnosti územního 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 11.01.2012.
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, DiS
Obdrží: účastníci řízení
Obec Výprachtice, Výprachtice 3, 561 34
Obdrží – ostatní: Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou:
Jan Moravec, Výprachtice 110, 561 34
Ludmila Moravcová, Výprachtice 110, 561 34
Jan Heger, Výprachtice 243, 561 34
Jiřina Hegerová, Výprachtice 243, 561 34
Jiří Chaloupek, Výprachtice 126, 561 34

2

Obdrží dotčené orgány:
MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. Marků 12, 563 16 Lanškroun
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno
Povodí Moravy, provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Na vědomí:
Telefonica O2, a.s., P.O.BOX 85, 130 11 Praha
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce stavebního úřadu Výprachtice po dobu 15 dnů,
15. den je posledním dnem oznámení. Prosíme o vrácení s potvrzením o vyvěšení a sejmutí z úřední
desky.

Vyvěšeno dne ..............

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

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