MGR. ONDŘEJ MASOPUST
ADVOKÁT
Riegrova 17, Olomouc, PSČ: 779 00,
tel. č. : 585 242 499, tel. č. 585 242 745,
e-mail: info@akmasopust.cz, www.akmasopust.cz
zapsán pod č. 11307 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou
Ministerstvu pro místní rozvoj
prostřednictvím
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Odboru strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
----------------------------------------------------------k č. j. KUOK 112793/2018
ke sp. zn. KÚOK/98865/2018/OSR/7760

V Olomouci dne 15.11.2018

Účastník řízení (odvolatel):

pr. zastoupen Mgr. Ondřejem Masopustem, advokátem,
sídlem Olomouc, Riegrova 17, PSČ: 779 00

odvolání
proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru strategického rozvoje kraje,
ze dne 30.10.2018, č. j. KUOK 112793/2018

DVOJMO
Přílohy dle textu

V zevně označené právní věci jsem ke svému zastupování zmocnil Mgr. Ondřeje Masopusta,
advokáta se sídlem Olomouc, Riegrova 17, PSČ: 779 00, když plná moc je již založena ve
spise. Prostřednictvím svého právního zástupce podávám toto
odvolání
proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru strategického rozvoje kraje
ze dne 30.10.2018, č.j. KUOK 112793/2018:
I.
Obdržel jsem rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje
kraje, ze dne 30.10.2018, č. j. KUOK 112793/2018, který rozhodnul v přezkumném řízení o
zrušení rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, Stavební úřad ze dne 16.7.2018 pod sp. zn.
SÚ/1949/2017-Bou, č. j. PVMU 97139/2018 61 a věc vrátil zpět Stavebnímu úřadu.
Proti shora uvedenému rozhodnutí podávám v zákonné lhůtě odvolání, a to v celém jeho
rozsahu.
II.
Nemohu se ztotožnit s rozhodnutím správního orgánu v přezkumném řízení, které bylo
zahájeno na podnět
ze dne 26.06.2018.
Ve výše uvedeném podnětu bylo uvedeno, že oplocení mezi pozemky parc. č.
a
v k. ú. Domamyslice, zabíhá délkou více než 2m na pozemek města Prostějov a současně se
nachází přímo vedle pozemku (a místy do něj i zabíhá), který je dle územního plánu města
Prostějov veřejným prostranstvím. K takovému tvrzení uvádím, že se nezakládá na
pravdivých skutečnostech. Oplocení svou délkou ani umístěním jakkoliv nezabíhá do výše
uvedeného pozemku ve vlastnictví města Prostějova.
Důkaz:
fotodokumentace pořízená z dotčeného místa
Dále je v podnětu uvedeno, že oplocení podél pozemku s parc. č.
vybíhá do pozemku
vodního toku ve vlastnictví města Prostějova. K tomuto uvádím, že stavba plotu proběhla
v dobré víře, jeho umístění i stavba byla řádně zkolaudována a do podání výše uvedeného
podnětu nikdo ničeho nenamítal.
III.
Na základě výše uvedeného proto navrhuji, aby odvolací orgán, Ministerstvo pro místní
rozvoj, rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého, Odbor strategického rozvoje kraje
kraje ze dne 30.10.2018, č.j. KUOK 112793/2018 zrušil.

X
Mgr. Ondřej Masopust
advokát
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