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Odesláno dme 25.4.2013 se zaručeným el. podpisem na adresu: epodatelna@muotrokovice.cz 

Odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení „Plavebníkomora Bělov", 
č.j. SÚ/17354/2013/KRN 

Dne 18.4.2013 bylo na elektronické úřední desce Městského úřadu Otrokovice zveřejněno usnesení 
stavebního úřadu č. 168/2013, ze dne 16.4.2013, č.j. SÚ/17354/2013/KRN o přerušení územního 
řízení „Plavební komora Bělov" (dále jen napadené usnesení). V zákonné lhůtě 15 dní proti výše 
nadepsanému usnesení podáváme toto 

odvolání 

a žádáme, aby bylo buď autoremedurou změněno tak, že doba přerušení řízení se výslovně 
stanoví do 30.9.2013, případně žádáme nadřízený orgán, aby napadené usnesení zrušil, jelikož je 
v rozporu s § 64 odst. 4 správního řádu. 

Odůvodnění 

Podle § 64 odst. 4 správního řádu, věty první, lze řízení přerušit pouze na dobu nezbytně nutnou. 
Napadené usnesení však tomuto požadavku nevyhovuje, jelikož řízení jím bylo přerušeno do doby 
předložení pravomocného rozhodnutí o výjimkách ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů. Žadatel však rozhodnutí o výjimkách nemusí předložit nikdy, protože jej třeba nezíská, 
eventuálně se zněním pravomocného rozhodnutí nemusí být spokojen. To v důsledku znamená, že 
přerušení územního řízení by mohlo trvat nepřiměřeně dlouho, třeba i nekonečně a nikoliv jen po dobu 
nezbytně nutnou, jak to vyžaduje správní řád. K věci ještě dodáváme, že rozhodnutí o výjimkách mělo 
být již přílohou žádosti o umístění stavby a žadatel o této své povinnosti předem věděl, evidentně však 
spoléhal na to, že chybějící rozhodnutí o výjimkách zůstane bez povšimnutí a stavební úřad mu stavbu 
umístí nezákonně, bez existence povinného podkladu. 

Domníváme se, že k požadovanému úkonu (doplnění spisu o rozhodnutí o předběžné otázce) je 
dostačující lhůta do 30.9.2013 a žádáme proto stavební úřad, aby napadené usnesení takto opravil, 
resp. pokud jej sám dle našeho návrhu neopraví, žádáme nadřízený orgán, aby napadené usnesení 
zrušil. 

Miroslav Mach 
předseda sdružení 
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Podání č. 19619/2013 Předané do 
spisovky 

Předmět: Odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení "Plavební komora Bělov", č.j. SÚ/17354/2013/KRN 
Od: Mirek Mach <mirek_mach@seznam.cz> 
Přijato dne: 26.4.2013 10:40:51 

Části zprávy Jméno souboru 
Pfiloha: PDF - dokument 130425-odvolani-proti-usneseni-.pdf 
Systémové hláSeni Kontrola elektronického podpisu.html 

Vážení pracovníci stavebního řádu, 

v příloze Vám zasíláme Odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení "Plavební 
komora Bělov", č.j. SÚ/17354/2013/KRN 

a žádáme Vás o potvrzení o doručení tohoto e-mailu. 

S pozdravem Miroslav Mach 

Egeria, občanské sdružení 
založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČO: 22892133 
Adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice 
E-mail: mirek_mach@seznam.cz 
Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy mirek_mach@seznam.cz a podepsán zaručeným 
elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (dále také v 
souladu např. s § 37 odst. 4 správního řádu a § 37 odst. 2 soudního řádu správního). 

Odesílatel Miroslav Mach má pro svou adresu mirek_mach@seznam.cz vydán kvalifikovaný 
certifikát. Ověření certifikátu můžete provést na adrese 
http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html 

Doručení této zprávy potvrďte prosím neprodleně v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 
496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. 
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