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oZNÁiunNÍ
o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného územního a stavebního

íízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

veřejnou vyhláškou

Žadatel a stavebník Petr Giesel nar. 22.6.|975 býem Třebčín 14ó a Ladislava Priehodová nar' 8.8.1972

býem Mjr. Nováka 1305/13, Ostrava-Jih-Hrabůvky zastoupeni na základě plně moci Jiřím Zapletalem,
Třebčín 22t podali dne 31.3.2011 u obecního uřadu Lutín, stavebního uřadu žádost o lydání územního
rozhodnutí o umístění stavby:

rodinného domu na pozemku parc.č. 45ll7 v kat. území Třebčín' včetně:

- jímky pro akumulaci dešt'ových vod na pozemku parc'č. 45ll7
- přípojky vody, jednotné kanalizace a plynu na pozemcích parc.č. 45lI3,45/17
- vedení nn na pozemkuparc.č 45117

_ stánÍ pro os. automobil a zpevněných ploch (vjezd, chodníky, terasa) na pozemku parc.č. 45/17

všechny uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Třebčín.

a provedení stavby:

rodinného domu na pozemku parc.č. 45l17 v kat.uzemi Třebčín' včetně:

- sjezdu z místní komunikace na pozemcích parc. č' 45lI3
všechny uvedené pozemky se nacházeji v katastrálním území Třebčín.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Jednoduchý popis stavby:
Je nuvržena stavba rodinněho domu nepravidelného tvaru o zastavěné ploše 168,40
lll2, ve vzdúlenosti4,0m od hrunice s parc.č. 45/16, ve vzddlenosÍi j,Sm od hranice s parc,č 45/18 u ve

vzdúlenosti 6,0m od hranice s pozemkem parc.č. 45/13 v k.ú. Třebčín. Zustřešení valbovou střechou se

sklonem 25' s výškou hřebene střechy +6,50 od t0,000 (L0,000 = čisÍtÍ Pldlah, tj. cca 0,25m od upraveného
okolního terénu). Jímkg na akumulaci dešt'ových vod o objemu 3,532m3 bude umístěna na pozemku parc.č.

45/17 v k.ú. Třebčín. Přípojka vody v délce cca 25,0m bude vedena po pozemcích parc.č. 45/13, 45/17 v k.ú.

Třebčín a bude ukončena vor]oměrnou sesÍavou umístěnou v nice. v ztidveří domu. Přípojka jednotné

kanalizace v délce 5,7m bude vedena po pozemcích parc.č. 45/13, 45/17 v k.ú. Třebčín ukončené revizní
šachtou, Stl přípojka plynu v délce 4,00m g bude vedena po pozemku parc. č. 45/13 a bude ukončena HUP,
plynoměrem a regulrÍtorem umístěných ve skříňce v oplocení. Vedení nn bude na pozemku parc.č. 45/17v k.ú.-rrrtčír, 

Stúní pro os, automobil a plevněné plochy (ujezd, chodnílql, terasa) budou umísíěny na pozemku
parc.č. 45/17 v k.ú. Třebčín. Sjezd o šířce 5,00m bude proveden z pozemku parc.č. 45/13 v k.ú. Třebčín.



Rodinný dům je samostatně stojící o 1 bj., nepodsklepen, přízemní s vestavěnou garúží. Zúkladovd
konstrukce je navržena z betonouj,ch ztÍkladových pasů s podkladní deskou, bude provedena hydroizolace,
izolace proti radonu a tepelnd izolace. Svislé i nenosné konstrukce jsou nuvrženy v systému Porothetm,
překlady zprvků PTH 23,8, stropní konstrukce je tvořena súdrokartonouým zavěšeným podhledem Knaufna
nosném kovovém roštu. Konstrukce krovu dřevěnú vaznicovtÍ, krytinax betonouých tušek, Zdroj Íepla plynoujl
kotel a krbovti kamna. Jímky pro akumuluci dešt'ových vod bude celoplastovtÍ, kruhovtÍ určenú pro
obetonovdní. Přípojka vody bude provedena ztrub rPE DN 32. Přípojkajednotné kanalizace bude provedena
z trub PVC DN 150. Stl přípojka plynu bude provedena z trub IPE DN 25. Síúní pro oS. automobil a rpevněné
plochy (ujezd, chodnílq;, terasa) budou provedeny z betonové uÍmkové dlažby. Povrch s sjezd zúmkovtÍ dlužbu.
Na pozemku budou umístěny nddoby na domovní odpad.

obecní uřad Lutín, stavební úřad, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. l' písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 6812007 Sb. (dále jen

,,stavební zákon"), tímto vyrozumívá v souladu s $ 76 odst. 3 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 413l2005sb. (dále jen správní řád)' účastníky řízení o spojení předmětného územním a stavebního
řízení usnesenímze dne 14.3.2011 pod čj' su/392/20l1, které se dle $ 76 odst. 3 správního Íádupoznamenává
do spisu.

obecní úřad, stavební uřad omamuje podle $ 87 odst. 1 a $ 112 odst' l stavebního zákona zahájeni společného
Íizení a současně nďizuje kprojednání Žádosti o lydání územního rozhodnutí veřejné ústní a kprojednání
Žádosti o stavební povolení ústníjednání na den

|, 6.201| (střed a) v 15:45 hod

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře mámy poměry staveniště a Žádost poslcytuje dostatečný podklad pro
posouzení předmětné stavby, upouští stavební uřad dle $ 1 12 odst' 2 stavebního zákona od ohledání věci na
místě
Dle ustanovení $ 89 odst. 1 stavebního ziíkona závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení
a přípomínky veřejnosti musí b;ýt uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží'
Do podkladů roáodnutí lze nahlédnout v kanceláři stavebního uřadu v Lutíně, olomoucká 13Í, 2' PodlaŽí
(doporučujeme vylžít návštěvní dny: pondělí a středa od 8'00 do 11,30 a od 12,30 do 17'00 hodin) a při ústním
jednání.

Poučení:
Žadatel dle ustanovení $ 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit, aby informace o jeho záméru a o tom,
že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté' co bylo nařízeno veřejné ústní
jednání' vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit' a to do doby veřejného ústního jednání.
Informaceozáměruvúzemíaopodánížádostiovydáníúzemníhorozhodnutíobsahujedle$8vyhlášky
č.503/2006 Sb.:

a) identifikační údaje o žadateli podle $ 37 odst.2 správního řádu'
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaje' zda předmět územního ÍízenívyŽaduje posouzení vlivu na životní prostředí
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
f) upozornění, že námitky' závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány

a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání' jinak že se k nim nepřihlíží.
Součástí informace je grafické vyjádření záméru, které tvoří situační výkres předmětu územního Íízení a
jeho vazeb a účinků okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též
znázornění vzh ledu záměru.

Zičastni-li se veřejného ústního jednrání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmďení účelu
veřejného ústního jednani, zvo|i si společného zmocněnce'
K závaným stanoviskům a námitkám k věci, o kter'ých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního
plánu, se nepřihlíží. Účastník řizení ve srných námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka Íízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Podle $ 89 odst. 4 stavebního zikona obec uplatňuje vúzemním řízení námitky kochraně zájmů obce azájmtt
občanů obce.



Účastník řízení podle $ ll4 odst. l stavebního zákona účastník stavebního Ťizenímtůe uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavlcum dotčených orgánů, pokud je jimi přímo

dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloŽené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo

odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.
NecháJi se někteqý z účastnil<ů zastupovat, předloží jeho zastupce písemnou plnou moc.

Vzhledem ktomu, že předmětný záměr se umisťuje v'6zemí, kde je lydán územní plán, doručuje se toto

omámení zahájenířizeridle $ 87 odst. l stavebního zákona:
A) Účastníkům územního řízení dle € 85odst. l stavebního zákona a dotčeným orgánům_ doručuje se
jednotlivě :

L žadatel:
- Petr Giesel, Třebčín 146
- Ladislava Priehodová' Mjr. Nováka 1305i l3, ostrava-Jih-Hrabůvky

2. obec, na jejtrnž izemí má bý požadovaný zám& uskutečněn:
_ obec Lutín

3. dotčené orgány státní správy:
- Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
- Magistrát města olomouce, odb. Životního prostředí
- obecní úřad Lutín

BI Účastníkům územniho řízení dle f 85 odst' 2 stayebního zákona _ doručuje se veřejnou Ylhláškou:
1' vlastník pozemku nebo staveb, na kteých má bý požadovaný záměr uskutečněn:

- Petr Giesel, Třebčín 146
- Ladislava Priehodová, Mjr. Novaka 1305/13, ostrava-Jih-}Irabůvky
- obec Lutín

2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům m:ůžebý územním
rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníku či správců sítí technického vybavení):
-Karel Slezák, Lípy l30
- Ing' Michal Žváěek, Třebčín 141

- obec Lutín
- ČBz oistribuce' a.S.' Teplická 874l8,4O5 02 Děčín
- RwE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 499/I, 657 02 Bmo
- Telefónica 02 Czechrepublic, a.s., l.máje 3, ostrava
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská l08, Brno

Účastníci stqýebního dle f ]09 stavebního zákona- doručuie-iednotlivě:
1. stavebník:

- Petr Giesel' Třebčín 146
- Ladislava Priehodová' Mjr. Noviáka l 305/1 3, ostrava-Jih-ř{rabůvky

2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má bý stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu' mohou-li bý jejich právo nawhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Petr Giesel, Třebčín 146
- Ladislava Priehodová' Mjr. Nováka |305l13, Ostrava-Jih-Hrabůvky
- obec Lutín

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- Karel Slezák, Lípy 130
- Ing. Michal Žváček, Třebčín 14l
- obec Lutín

4. vlastník stavby (technické infrastruktury), na kterém má bý stavba provedena a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou -li bý jejich práva nawhovanou
stavbou přímo dotčena:
- ČBz Distribuce, a.s., Teplická 874l8,405 02 Děčín
- RwE Distribuční služby, s.r'o., Plynárenská499/l,657 02Bmo
- Telefónica 02 Czech republic, a.s., 1.máje 3, ostrava
- ARKO TECHNOLOGY' a.s., Vídeňská l08' Brno

Účastníci řízení jsou V tomto případě shodní' Stavební uřad dále dospěl k závěru, Že dalŠími účastnfl<y tohoto

rozhodnutí (mimo ty' se kteými bylo v tomto řízení jednáno)' nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních
pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba sým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí
vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $
l23 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprár.rrěním předmět svého vlastníctví držet,

uŽivat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona.



Vzhledem k tomu' že předmětný záměr se umisťuje v území, kde je vydán územní plán, doručuje se toto
oznámení zahájeti Íízení ďIe $ 87 odst. l stavebního zákona účastníkum územního Ťízeú, vyjma Žaďatele
příslušné obce, veřejnou vyhláškou. Žadateli, přísluŠné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.
Účastníkům stavebního řízeni je doručováno jednotlivě'

Ing. Drahoslava M a č á kov á
vedoucí stavebního úřadu
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Toto oznámení je oznamováno po dobu 15 dnů na úřední desce

umožňujícím dálkový přístup) $25 odst. 2 správního řádu).
obecního úřadu Lutín a způsobem

Sejmuto dne :
14.5.201L

DoručÍ se::
UČastníc i úze m n Í ho ř ízen í :

"1č^trírl 
í dl, s 85 "d'tl stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:

1. Jiří Zapletal, TÍebčín 22l
2. obec Lutín
-účastníci dle $ 85 odst' 2 stavebního zákona doručuje seveřejnou vyhldškou-
3. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska

( Karel Slezrík, Lípy 130, lng. Michal Žváček, TřebčÍn |4l,ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 87418,4o5 02
Děčín, RWE Distribuční služby, s.r.o.' Plynarenská 499ll, 657 02 Brno, Telefónica 02 Czech republic, a.S.,

. 1.máje 3, ostrava, ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská l08, Brno)
Učastníci stavebního řízení - dodejlql
4. JiÍíZapletal, Třebčín 221
5. obec Lutín
6. Karel Slezák' Lípy 130
7. Ing. Michal Žváč.ek,Třebčín 141
8. CEZ Distribuce, a.s.,IDDS qihdk9n
9. RwE Distribuční služby' s.r.o., IDDS jnnyjs6
10. Telefónica 02 Czech republic' a.s., IDDS d79cll2h
11. ARKO TECHNOLOGY, a.s.,IDDS 83acv2h

Dotčené orgány státní spróvy:
12. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje' IDDS kazbzri
13. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí' IDDS kazbzri
14. obecní úřad Lutín, Št otni 203, Lutín



:r;;\;i:

38

::rg

č6
,g-

'qt

il1 Iril
ii

]I]L
LllLl'

,l

,-:/

E-rl
:N

i cÉ

.! _9

Edo

-f,-É:'o
thata

Čl
(t

)o

EI
;cA

.št-E -{<l !i "aŤ:
'Ď=š {
":<řš
.! s !4,\-.{š
= 

.S!'G ^ii J >:

c<:N,ťt
:ř \'i

'' o >

.:-:
9^o'\

l:lo;:t- :l:9
l7 ž
lŇ -.]

>(J

.=

r-ě
tfl t
)c, N.:
t-:

^i./i
ň'a]\.
?-

l>\
lz

>a)

É
9

;!

álEÉ:

2ó !' li
:ě 9 ála Á oĚ': č\ É\
E e ''bs. ůts
9a l€

R i .él
E.; sG SG€e Ůě Ň6šř Řš Řt
lŇ lN |N

_š{ t{ iň iĚé Ě€ Ěts ;''5! :s :i Es9 'i9 č9 EE! .X EX 
=t! i: tE išéšěšěš

.F

'!E
la t ! ;.É9 Ě s €E' H 3 E

'*o '1= É i'
E3 E-o - Y

Ei EE 5 Ě
at a5 .c ! Es4 s H > ') (;s" l€ ? ě
Na 9E 'ď ř liš Eť 'i ě. :
eH 9Ň i €t j-_

ňÉ ; fi ě = ]iF 9 i ! J =a +:'tg š€ 2 2'' i!
še 3i Y Ý:! .ŤE9 Ée L E.l.í9
Ěě aŤ i iŘ b':.

-L ' 
s j tÉ

ě E r'9 .= ]! '.6
9! YÓ 'E F " j^í

šE š5' ! Í9 EI
=.: 

ř'] ; tž EE':& *Ě g E= šx_Ét ÉÉ { iE E;'š; F: E .EŘ :EE5' Ea E :3 iá
o-úa'^ž 

= 
& > 

='t'rt trtNL'

z
{
N
E

E
Et

š!
,a

á8

= ŘÁa zó
-E 3 !:š _: E8
6 ! :;ú b!1 } -ť8"í" E .E€ Ee;ii

E š _3"ě E' BŤ
ví !6!: glto
Ó c-| \o^t'le }9;Ť
l ťl dtFiF E>dó'€ El !iĚ! $!E;žÉ €l {qtš |.íťšši €l Ešj.E :E3|J

.! {rš a ! cLilE žl š*!{ ti'.E
Ei'ř1 Ětšt Ě€Á{
i3 Ěl {šŘi g;;;
Ei Ěl šĚĚs ÉÉĚĚ
Ej.š ${ jdáj EEE;E

Fl !lÝY!i šš;š

zB

at

,5 .9

€e

#E

'É Ň F
ě_ Eo"é

Eei4
q!š E
ÝQcq: *; á

Í 9:Á

s
s
!

t
*
ň

2'a ý - -, ÉN č E s -^t>u4

1 *E.q:F EB:l.Y!a- ŤE _E

' '> - ''- aň

"l -É;i.Ě ió =l s\ 4šz-Y 'Yt :l ]
-l - >!< žF .3
;l -"''|É iU !ll >ó-Č a
il LÓ-d! !.h -l óll ---:'ť ,i; El !'a \z j Á 7'e :;9 .9l 9';l '!f ->:! := trl ó
-] ŇL F/EÚ é^ -l

=>'!!'9ž 
Ó'- 9l '=?'l j7Eki6 ýiÁ :| E

'šl '-c!-čo Sl'el 
=9 

je9i' 'é,'É al 
''-l 2ó''::=é |ž Ňl .osl €€iE{;Í ioi Ě a

el -1\^žJ; :6 ol '

ai =}==:á 7'4 !l :
Ji 2'r<?s ž:' 'h

i ^a'! ruL

hl{1tit !ffiffi8I

0
I

I

I

+ rJ

t(\lli
\

"+\\

o
\_
Li!

,fi

*\
UI-Í

\

L.I\
.J'

\

,r"r't"{'

I\
Íí)
-t-

("'

ý>

.pŽ
, , ):,/

r\
u,

.,,)*-'
''-f'

ťÝ

g

q.)

)q)

tť

\,/

ť\l

U

ď\\
o
\9


