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              Obecní úřad Tršice, stavební úřad 
                        783 57  Tršice  č.50 
su.trsice@seznam.cz                                                      Tel./fax: 585 750 663 

 

 
V Tršicích 22.2.2012 

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010- Ch/sezn. 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Marie Chaloupková 
Oprávněná úřední osoba k podpisu: Marie Chaloupková 
 
 
 
 
 

VYROZUMĚNÍ  O  POKRAČOVÁNÍ  ŘÍZENÍ  
SEZNÁMENÍ S DOPLNĚNÝMI PODKLADY ROZHODNUTÍ 

 
USNESENÍ 

O STANOVENÍ LHUTY K VYJÁDŘENÍ K PODKLADUM ROZHODNUTÍ 
 

veřejnou vyhláškou 
 
Obecní úřad Tršice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. f) a § 84 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) na 
žádost Zdenky Míšové, nar. 9.11.1939, bytem Kosmonautů 23, 779 00 Olomouc, podané dne 
16.6.2010 bylo zahájeno řízení o umístění stavby 2 ks zábran před okny rodinného domu č.p. 42 na 
pozemku p.č. 160/1 v katastrálním území Tršice, obci Tršice. 
 
V průběhu řízení o umístění 2 ks zábran před okny rodinného domu č.p. 42 správní orgán zjistil 
nedostatky podání a výzvou ze dne 6.6.2011 vyzval v souladu s § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu  žadatele Zdenku Míšovou k doplnění dokladů k žádosti o umístění stavby, 
neboť jde o podstatné vady žádosti  a současně usnesením podle § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu  řízení  ve věci umístění stavby-2 ks zábran před okny rodinného domu č.p. 42 vedené řízení 
přerušil a sdělil, že stavební úřad bude v řízení pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které 
bylo řízení přerušeno. Dne 23.1.2012 odpadly důvody, pro které bylo  usnesením ze dne 6.6.2011 
č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010- Ch/přer.2 přerušeno řízení ve shora uvedené věci. Tímto dnem 
překážky, pro které bylo řízení přerušeno pominuly a stavební úřad v řízení  pokračuje. 
  
I. Obecní úřad Tršice, stavební úřad, vyrozumívá známé účastníky řízení a dotčené orgány, že podle 
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (  správní řád) mají možnost se před 
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k novým  podkladům  a to včetně způsobu jejich 
opatření, popř. navrhnout jejich doplnění a to  
 

ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto  vyrozumění. 
 

K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. 
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Do spisu projednávané věci můžete  nahlédnout u zdejšího stavebního úřadu, a to zejména v úřední 
dny pondělí a středa v době od 8,00-12.00 a od 13,00-17,00 hod.,v jiné dny po telefonické domluvě. 
 
 
II. Současně  se usnesením podle § 36 odst. 1 správního řádu stanovuje , 
 

Lhůta do 10 dnů ode dne doručení tohoto  usnesení 
 
k podání návrhů , důkazů a jiných návrhů. 
 
Žádáme účastníky řízení, aby uplatnili své návrhy a důkazy do této lhůty. Ve stejné lhůtě žádáme i 
dotčené orgány, aby sdělily svá stanoviska. 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1stavebního zákona  
Zdenka Míšová, Kosmonautů 23, 779 00 Olomouc 
Příslušná obec: Obec Tršice, 783 57 Tršice 50 
 
Účastníci řízení podle §85 odst.2 stavebního zákona 
Marie Konečná, 783 57 Tršice 42 
Drahomír Konečný, 783 57 Tršice 42 
 
 

Odůvodnění 
 
Podle  ustanovení §36 odst. 1 správního řádu může správní orgán pro podání důkazů a jiných 
návrhů stanovit účastníkům řízení lhůtu. Vzhledem ke lhůtě pro rozhodnutí a nutnosti posoudit včas 
všechny návrhy účastníků řízení, bylo rozhodnuto stanovit pro podání připomínek, námitek a popř. 
důkazů 10 denní lhůtu ode dne doručení tohoto usnesení. Stanovená 10 denní lhůta pro podání 
důkazů a návrhů je z hlediska zásady rychlosti řízení ( § 6 správního řádu) a z hlediska rovnosti 
účastníků řízení a procesní ekonomie ( §7 správního řádu) přiměřená a dostatečná. 
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Ve stejných lhůtách, jak je výše uvedeno, 
mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány.  
 
 

Poučení 
 
Proti usnesení o stanovení lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí může účastník  řízení podat 
podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se 
usnesení napadá a dále namítavý rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, 
jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke rajskému úřadu Olomouckého kraje, 
podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Lhůta pro odvolání začíná běžet dnem, který 
následuje po dni doručení tohoto usnesení. 
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník  potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Tršice, stavební úřad. 
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí u zdejšího 
stavebního úřadu, a to zejména v úřední dny pondělí a středa v době od 8,00-12.00 a od 13,00-17,00 



 - 3 - 

hod.,v jiné dny po telefonické domluvě. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží 
jeho zástupce plnou moc. 
 

Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, bylo zahájení 
územního řízení doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům státní správy jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. 
Z tohoto důvodu se doručuje i toto oznámení, usnesení veřejnou vyhláškou. 
 
 
 
 
 referent stavebního úřadu 
 Marie Chaloupková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
1. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1stavebního zákona jednotlivě na doručenku: 

Zdenka Míšová, Kosmonautů 23, 779 00 Olomouc 
 
2. Příslušná obec: 

Obec Tršice, 783 57 Tršice 50 
 
3. Účastníci řízení podle §85 odst.2 stavebního zákona- veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední 

desce Obecního úřadu Tršice 
Marie Konečná, 783 57 Tršice 42 
Drahomír Konečný, 783 57 Tršice 42 

 
4. Dotčené orgány : 

Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. odpady, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 
 
5. Na vědomí: 

Úřední deska OÚ Tršice  
Spis  
Spisovna 

 
 
 
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tršice. 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a 
musí tak být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Tršice.  
 
Oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ( správní řád ) 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 
 


