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xÁvnH
v'inoxu Úznm.rÍHo RoZHoDNUTÍ

(veřejnou vyhláškou)

MUDr. Jarmila Kuhnová, nar. 14.10. l952 býem černá cesta 133/12, Olomouc 9

(dále jen "Žadatel") podala dne 28.4.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním
Íízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené iuemni Íizen|

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 18312006
Sb.' o územním planování a stavebním řádu (stavebnízákon) (dálejen ''stavební zákon"), zveřejňuje podle $ 95

odst. 2 stavebního zákona návrh ýroku územního roáodnutí a současně podle $ la vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozoňuje, Že proti němu
mohou dotčené orgány podat vyhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se ýkají ohrožení
ochrany veřejného zájmu, v souladu s $ 95 odst.4 stavebního zákonado

l5 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným v,ýhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí (stavební úřad obecního úřadu Lutín, úřední dny Po a St 8 - 17).

Návrh vÝroku:

Stavební uřad v návrhu vyroku:

I. Vydává podle $ 79,92 a 95 stavebního zákona a $ 9 lyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprármí smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny na pozemku parc.č. 198/7 v k.ú. Lutín
přípojky vod; na pozemcích parc.č. l98l7,19813 v k ú. Lutín



Druh a účel umisťované stavby:
Zdměr řeší umístění kopaně studny a uýtlačného potrubí jako zdroje užitkové vody pro ubytovnu v k.ú. Luttn.
Hloubka studny 9,0m a provedenú z betonových skruží TBH 1000. Stavba bude umístěna na pozemku
parc.č.198/7 ve vzdólenosti 10,0m od hranice s pozemkem parc.č. 198/4 a ve vzdólenosti 3,0m od hranice
s pozemkem parc.č. 198/2 vše v k,ú. Luíín Přípojka vodyv délce 35,0m bude vedena po pozemcích parc.č. 198/7,
I98/3 v k.ú. Lutín

t.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba studna bude umístěna na pozemku parc.č. l98l7 v k.ú. Lutín, ve vzdálenosti l0'0 m od hranice s

pozemkem parc.č. l98l4 a ve vzdálenosti 3,0m od hranice s pozemkem parc.č. 198/2 v k'ú. Lutín,
přípojka vody bude vedena po pozemcích parc.č. 198/7 , 198/3 v k.ú. Lutín tak, jak je zakresleno v grafické
přiložena podkladu katastrální mapy' která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. $ 92 odst. 4
stavebního zákona po nabýí právni moci ověřená zaslána Žadateli a obecnímu uřadu Lutín.
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována oprávněnou osobou dle zákona č.

360l|992 Sb. o autorizaci a v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 49912006 Sb., o dokumentaci stavby.
Stavba studny je charakterizována dle $ 55 odst. 1 písm. j) zákona o vodách jako vodní dílo, o
povolení kjeho stavbě a povolení k odběru podzemních vod požádá investor u příslušného vodoprávnítro
uřadu - Mmol oZP, odd. vodní hospodářství.
K žádosti o zahájeni vodoprávního řízení pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x výisk kompletní projektové dokumentace, zpracované oprávněnou osobou pro
projektovaní vodohospodářssých staveb svešker'ými doklady, tj' výpis zkatastru nemovitostí a snímek
z katastru mapy (ne starší 2 měsíců), sezrram účastrríků řizeni, vyjáďÍení správců inženýslsých sítí,

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologa' pravomocné územní rozhodnutí nebo územní
soůlas a souhlas příslušného stavebního uřadu podle $ 15 odst. 2 zákota č. 18312006 sb. o územním
plárrování a stavebním řádu (stavební zákon).
V dokumentaci pro stavební Íízení bude řešen i způsob naložení s odpady, s přebýečnou či nepoužitelnou
zeminou ze stavebních ýkopů, jakoŽto i případným stavebním odpadem ve smyslu zákona č' 185/2001
Sb., o odpadech a o změně někteých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek
tr,tŽp Čn k tomuto zákonu.
Do projektové dokumentace pro stavební řízení budou rovněž zahrnuta veškerá taková opatření, aby při
výkopoých pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu, kÍiženi či nad
stávajícími inženýs(ými sítěmi (podze-mními, nadzemními), včetně přípojek k objektům a pro uložení
nových rozvodů, byla dodrŽena platná CSN 73 6005 (prostorové uspořádaní sítí technického vybavení),
byla vyýčena všechna stávající podzemní a naďzemní zařizeni, při pracích v místě souběhu, kříŽení či
pracemi nad stávajícími podzemními sítěmi byly ýkopy prováděny ručně a byly respektovany podmínky
vlastníků a provozovatelů inž. sítí. Trasa ýše uvedených staveb bude vedena v souběhu nebo bude křížít
zaÍízeni ve vlastnictví či správě:
- Čez Distribuc€'a.s. ze dne t3.4.2011pod zn. 001033785535

Účastníci řízení podle s 27 odst' ] zákona č. 500/2004 Sb., spróvní řád, ve znění pozdějších předpisů' (dále jen

"správní řád") je:

MUDr. Jarmila Kuhnová, nar. 14.l0.1952býemČerná cesta l33ll2, olomouc 9

il.

2.

4.

5.

6.

Stavební uřad stanovuje okruh účastníků dle $ 85 stavebního zákona následovně:

účastníci územního řízení dle $ 85 odst. l stavebního zákona- hlavní účastníci

1.žadatel
- MUDr. Jarmila Kuhnová, Černá cesta 133ll2, olomouc 9

2.obec, na jejímž území má být požadovaý záměr uskutečněn
- obec Lutín



účastníci územního řízení dle s 85 odst. 2 stavebního zákona - vedlejší účastníci řízení
3.vlastník pozemku či stavby, na kterém mó být požadovaý záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,

kdo má jině věcné právo k tomuto pozemku nebo stqvbě (vlastníci či spravci sítí technického vybavení):
ČgZ oistribuce a.s.' Děčín, Teplická 8

4.osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné pravo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
obec Lutín

Náwh vyroku roáodnutí je doručován v souladu s ust. $ 95 odst. 2 stavebního zákona hlavním účastníkum
tizeni a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Žadatel dle ust. S 95 odst. 3 stavebního zlÍkona zaiistí, abv bvl ndvrh vý,roku včetně eraÍické přílohv
bezodkladně wvěšen na vhodném veřeině přístupném místě u stgvbv nebo pozemku, ng nichž se md zdměr
uskutečnit, a to po celou dobu 15 dnů zveřeinění núvrhu vílroku. SoučtÍstí informace ie graÍické widdření
aÍměru, popřípadě iiný nodklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické oodobě aÍměru a o
ieho vlivu na okolí.

Výhraól dotčených orgánů nebo námitlql účastníků řízení proti zjednodušenému územnímu řízení lze podle
ustanovení { 95 odst. 4 stavebního zákona oodat písemně ve lhůtě ] 5 dnů ode dne meřeinění ncwrhu výroku
rozhodnutí. připomínlw veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu. že b)) mohla být ohrožena
ochrana veře-iného zájmu podle mláštních předpisů a to ke stavebnímu úřadu obecního úřadu Lutín.

Do podkladů řízení lze nahlédnout u staýebního úřadu (wužijte především úředních hodin _ pondělí . středa od
8,00 - 17.00 hod.).

Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny y-yhrad-y. námitlív nebo připomínlq,. rozhodnutí se pokládá za v.vdané a
nab)ná pravní moci.

Ing. Drahoslava M a č á k o v á
vedpucí.,stá1Bbn1]i! tf1au'
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Náwh výroku rozhodnutí je zveřejňován v souladu s ustanovením $ 95 odst. 2) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na uřední desce obecního uřadu Lutín.

Vyvěšenodne: L1.5 - 201-1 Sejmuto dne 27 - 5.2A11

Razítkó,,po{pls,o1ffiu kteýpgt,vrzuj e vyvěšení a sej mutí vyroku rozhodnuti



Doručí se :

-účastníci í dle $ 85 odst. ] stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
žadatele:
1. MUDr. Jarmila Kuhnová, Černá cesta 133/12, Olomouc 9

2. obec Lutín
-účastníci dle s 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje seveřejnou 'vyhlóškou-
3. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska

Dotčené orgány:
4. Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje,IDDS kazbzri
5. Magistrát města Olomouce, odb. zP IDDS kazbni
6. obecní úřad Lutín' Skolní 203' Lutín

Příloha: situační qýkres na podkladu katastrální mapy
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