Obecní úřad Opatovice, stavební úřad
Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Č.j:
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Opatovice, dne: 10.12.2008

E-mail: stavebni@opatovice.cz
Telefon: 581 621 209

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

USNESENÍ
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, žádosti o
vydání stavebního povolení, a žádosti o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o OTP pro stavbu:

Zastřešení zpevněných ploch u haly ZAPE s.r.o. Opatovice
na pozemcích: pozemkové parcely č. 149/24 a stavební parcely č. 243 v kat. území Opatovice u Hranic,
kterou podal ZAPE spol. s r.o. (IČ - 47976870), U Rybníka 231, 753 56 Opatovice takto:
Spojené územní řízení o umístění stavby, stavební řízení a řízení o povolení výjimky z vyhlášky č.
137/1998 Sb., o OTP se v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

zastavuje,
neboť žadatel vzal svou žádost zpět.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"):
ZAPE spol. s r.o. (IČ - 47976870), U Rybníka 231, 753 56 Opatovice u Hranic

Odůvodnění
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad obdržel dne 8.4.2008 pod č.j.:St.ú.78/336/2008 žádost, ve které
je vzat zpět návrh na zahájení výše uvedených řízení a dále je požadováno zastavení tohoto řízení z důvodu
změny záměru. Protože se zastavením řízení souhlasí všichni žadatelé (týká se pouze fy ZAPE s.r.o.), bylo
vyhověno žádosti o zastavení řízení.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, podáním u zdejšího
stavebního úřadu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručen písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno
k vyzvednutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
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každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.

Ing. Miloslav Burget
vedoucí stavebního úřadu
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení : ………….…………………..

Datum sejmutí : …………………………...

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko :

Razítko :

V souladu s ustanovením § 48 odst. 1 vyhl.č. 132/1998 Sb., vyvěšeno na úřední desce obce Opatovice a dle §
25 odst. 2 správního řádu na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník
Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
ZAPE spol. s r.o., U Rybníka 231, 753 56 Opatovice
Obec Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Doručení veřejnou vyhláškou:
- ostatní účastníci řízení.
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor kraje, Šířava 25, 750 00 Přerov
KHS Olomouckého kraje, Dvořákova 75, 750 11 Přerov 1
Městský úřad, odb. životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
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