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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor územního plánování a stavebního řádu 
 
          
 

 
 
Datum: 10. 10. 2017       
JID: 162847/2017/KUUK/Mou 
Číslo jednací:  567/UPS/2017 - 5 
 

 

OPRAVNÉ  USNESENÍ 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ 
ÚK, UPS“), jako příslušný nadřízený správní orgán podle ust. § 178 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve 
spojení s ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), který vydal níže uvedené 
usnesení o změně příslušnosti stavebního úřadu, rozhodl podle ust. § 70 správního řádu 
z moci úřední takto: 
 
Usnesení KÚ ÚK, UPS, ze dne 5. 10. 2017, č. j. 567/UPS/2017-3, kterým tento správní 
orgán pověřil Městský úřad Litoměřice, odbor stavební úřad, k projednání a rozhodnutí 
neukončeného správního řízení, které doposud vede Magistrát města Ústí nad Labem, 
stavební odbor, ve věci umístění stavby: „Krajské atletické centrum Ústí nad Labem“, na 
pozemku p. č. 422/1, 429/1, 429/2, 430, 431, 1941/1 v katastrálním území Klíše, 
 

se opravuje 
 

v části odůvodnění v rozsahu následující zřejmé nesprávnosti takto: 
 
Na str. 2 poslední odstavec a na str. 3 první odstavec ve znění: 
 
„Po posouzení celé situace KÚ ÚK, UPS vyhodnotil jako nejvhodnější správní orgán pro 
vedení neukončeného správního řízení Městský úřad Lovosice, odbor stavebního 
úřadu a územního plánování. Při výběru vhodného správního orgánu KÚ ÚK, UPS 
posuzoval personální obsazení jednotlivých správních orgánů, zohlednil skutečnost, že 
u několika správních orgánů sousedících s vyloučeným správním orgánem byla v nedávné 
době změna příslušnosti řešena a rovněž hodnotil dopravní dostupnost pro účastníky 
řízení.  
 
Na základě posouzení podle výše uvedených kritérií KÚ ÚK, UPS tímto usnesením 
pověřuje vedením ve výroku specifikovaného neukončeného správního řízení, které 
doposud vede SÚ Ústí nad Labem, a rozhodnutím ve věci Městský úřad Lovosice, odbor 
stavebního úřadu a územního plánování.“, 
 
nahrazuje následujícím textem: 
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„Po posouzení celé situace KÚ ÚK, UPS vyhodnotil jako nejvhodnější správní orgán pro 
vedení neukončeného správního řízení Městský úřad Litoměřice, odbor stavební úřad. 
Při výběru vhodného správního orgánu KÚ ÚK, UPS posuzoval personální obsazení 
jednotlivých správních orgánů, zohlednil skutečnost, že u několika správních orgánů 
sousedících s vyloučeným správním orgánem byla v nedávné době změna příslušnosti 
řešena a rovněž hodnotil dopravní dostupnost pro účastníky řízení.  
 

Na základě posouzení podle výše uvedených kritérií KÚ ÚK, UPS tímto usnesením 
pověřuje vedením ve výroku specifikovaného neukončeného správního řízení, které 
doposud vede SÚ Ústí nad Labem, a rozhodnutím ve věci Městský úřad Litoměřice, 
odbor stavební úřad.“ 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 
KÚ ÚK, UPS, jako příslušný nadřízený správní orgán, vydal pod č. j. 567/UPS/2017-3 
usnesení ze dne 5. 10. 2017, kterým pověřil Městský úřad Litoměřice, odbor stavební úřad, 
k projednání a rozhodnutí neukončeného správního řízení, které doposud vede Magistrát 
města Ústí nad Labem, stavební odbor, ve věci umístění stavby: „Krajské atletické centrum 
Ústí nad Labem“, na pozemku p. č. 422/1, 429/1, 429/2, 430, 431, 1941/1 v katastrálním 
území Klíše. 
 

Při vyhotovování uvedeného usnesení, resp. odůvodnění tohoto usnesení, došlo k uvedení 

nesprávného pověřeného správního orgánu. Výrokem usnesení pověřil KÚ ÚK, UPS 

k projednání a rozhodnutí výše uvedeného neukončeného správního řízení Městský úřad 

Litoměřice, odbor stavební úřad. V závěru odůvodnění však KÚ ÚK, UPS omylem uvedl, že 

pověřeným správním orgánem je Městský úřad Lovosice, odbor stavebního úřadu a 

územního plánování. Tato nesprávnost vznikla neupravením převzatého „vzoru“ 

předchozího vydávaného usnesení o pověření správního orgánu. Přestože se jedná 

o zjevnou chybu v psaní, považuje KÚ ÚK, UPS opravu usnesení č. j. 567/UPS/2017-3, ze 

dne 5. 10. 2017, podle § 70 správního řádu za nezbytnou.  

 

 

 

POUČENÍ 

 

Právo podat odvolání proti tomuto opravnému usnesení má podle § 70 správního řádu 
pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Odvolání proti tomuto usnesení lze podat 
k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR prostřednictvím podání učiněného u Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ve lhůtě do 15 dnů po 
jeho oznámení. 
 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného 
vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 
nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. 
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Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Hana Bergmannová 
vedoucí oddělení stavebního řádu 
odboru územního plánování a stavebního řádu 
 
 
 
Rozdělovník 

 

 Městský úřad Litoměřice, odbor stavební úřad  

 Primátorka města Ústí nad Labem, Ing. Věra Nechybová,   

 Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor 

 USK PROVOD, z. s., V Podhájí č. p. 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, 

prostřednictvím zástupce: atelier AVN s.r.o.; IDDS: 54knw4f 

 Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební č. p. 322/53, 400 01 Ústí nad Labem; IDDS: 

x6gbs2j 

 Stop tunelům, z. s., Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem; IDDS: iaxxmya 

 AREA CZ, z. s., Česká Újezd 237, 400 10 Ústí nad Labem; IDDS: kiu36f5 

 Městský obvod ÚL - město, Velká Hradební 8A, Ústí nad Labem; IDDS: 28kbykx 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská  1689/14, 415 01 Teplice; 

IDDS: f7rfpns 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2; IDDS: v95uqfy 

 Povodí Ohře, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov; IDDS: 7ptt8gm 

 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem; 

IDDS: z5riy7c 

 Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené vedoucí odboru investic a územního 

plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, Ing. Evou Šartnerovou, Velká 

Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené vedoucím odboru dopravy a majetku 

Magistrátu města Ústí nad Labem, Ing. Daliborem Dařílkem, Velká Hradební 

2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
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