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OZNAMENI
o spojení územního a stavebního Íízení, zahájení společného územního a stavebního

íízení a pon,ání k veřejnému ústnímu jednání

veřejnou vyhláškou

Žadate| a stavebník Milan Mlčoch nar. 15.7.1987 býem Na Zábumení 56, Lutín a Anna Hajnová nar.
3.2.1986 bytem Urxova 1, Olomouc podali dne 7.4.2011u obecního úřadu Lutín, stavebního uřadu žádost o
rydání územního roáodnutí o umístění stavby:

rodinného domu s garáží na pozemku parc.č. 26813l v kat. území Lutín, včetně:
_ akumulační jímky na dešt'ové vody s přepadem do kanalizace na pozemku parc.č. 268131,268/27

- neveřejné části přípojky vody na pozemku parc.č. 268131

- vnitřní vedení nn, splaškové kanalizace, plynu na pozemku parc.č.268131

- zpevněných ploch (vjezd, chodníky, terasa) na pozemku parc.č. 26813|

- oplocení parc.č. 26881
všechny uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Lutín

a provedení stavby:
rodinného domu s garáží na pozemku parc.č. 268131 v kat. území Lutín, včetně

- sjezdu z místní komunikace na pozemcích parc. č. 268/27
všechny uvedené pozemky se nacházejí v katashálním území Lutín.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Jednoduchý popis stavby:
Je nuvržena stuvba rodinněho domu s provozně propojenou garúží nepravidelného tvaru o zastuvěné ploše
222,50m2, ve vzdtÍlenosti 2,8m a 5,6m od hrunice sparc.č. 268/30, ve vzilúIenosti 3,9m ocl hranice sparc.č
268/32 a ve vzdóIenosÍi 6,lm od hranice parc.č. 268/27 v k.ú. Lutín. Zastřešení pultovou střechou (obytnó
čtÍst)s mox. výškou +5,00 od *0,000 (*0,000 = podlaha přízemí) a sedlovou střechou (gardž) se sklonem ť
s výškou hřebene střechy +3,700. Akumulační jímka na dešÍ'ové vody bude umístěna na pozemku parc.č.
268/3l a přepad do kanulizace bude vedena na pozemcích purc.č. 268/31, 268/27, neveřejné čdsti přípojky
vody, vnitřní vedení nn, splaškové kanalizace, p\lnu budou veďeny na pozemku parc.č. 268/31 vše v k.ú.
Lutín. Zpevněné plochy budou provedeny na pozemku parc.č, 268/31 v k.ú, Lutín. Na pozemek budou dva
sjezdy, jeden je stdvající, druhý bude proveden z pozemku parc.č. 268/27v k.ú. LuÍín.

Rodinný dům je samosÍatně stojící o lbj., nepodsklepený, se dvěmu nadzemními podlažími g
jednopodlažní garúží. Zdklady tvoří pasy z prostého betonu Íř. 812,5, ztÍkladovtÍ deskg bude vyztužena kari
sítí, bude provedena hydroizolace, izolsce proti radonu a tepelnú. Konstrukce domu zděn. Nosné obvodové

zdivo a příčky z cihetných bločků, stropní konstrukce nad přízemím z keramických vložek a nosníků, sÍrop nud
I patrem z dřevěných trómců. Konstrukce krovu dřevěnd, krytina plechovtÍ,, Po hranici pozemku sÍavebníka



jsou vyvedeny přípojky stl plynu, vody, kanalizace a vedení NN. Budou proveďeny pouze rozvody od těchto
přípojek. Akumulační jímka na dešt'ové vody bude plastovtÍ . Zdroj tepla plynový kotel. sjezd a zpevněné
plochy budou provedeny z betonové uÍmkové dlažby, Na pozemku budou umístěny núdoby na domovní
odpad.

obecníúřadLutín' stavebníúřad, jako stavebníuřadpříslušnýpodle $ 13 odst. l,písm. g)zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění zákona č. 6812007 Sb. (dále jen

',stavební 
zákon"), tímto vyrozumívá v souladu s $ 76 odst' 3 zákona č. 500/2004 Sb.' správní Ťád, ve zlňni

zákona č. 4l3l2005sb. (dále jen správní řád), účastníky tizeni o spojení předmětného územním a stavebního
řízení usnesením ze dne 14.3.2011 pod čj. sÚB92l20l1, které se dle $ 76 odst. 3 správního řádu poznamenává
do spisu.

obecníúřad,stavebníúřad ozramuje podle$ 87odst. l a$ ll2odst. 1stavebníhozákonazahájeúspolečného
Íízení a současně nařizuje k projednání Žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústní a k projednání
Žádosti o stavební povolení ústníjednání na den

15.6.20ll (středa) v 15:00hod

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřaduo olomoucká 13l,2.pod|aží, dveře č. 23.

Jelikož jsou stavebnímu uřadu dobře mámy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení předmětné stavby, upouští stavební uřad dle $ l 12 odst. 2 stavebního zákona od ohledání věci na
místě
Dle ustanovení $ 89 odst. l stavebního ziíkona závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení
a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíŽí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kancelaři stavebního uřadu v Lutíně, olomoucká l3l, 2.
podlaží(doporučujeme využít návštěvní dny: pondělí a středa od 8,00 do l1,30 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 záměru 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 pod|e $ 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 Íízení, 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
znázornéní vzhledu záměru.

Zúčastnili se veřejného ústního jednaní více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednáni, zvo|í si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskum a námitkám k věci, o kter1ých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního
plánu' se nepřihlíŽí. Účastnik řízení ve sqých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řizeni námitky k ochraně zájmů obce a zájmtt
občanů obce.
Účastník řízení podle $ l 14 odst. 1 stavebního zákona účastník stavebního Íízení m.ůže uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům 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'
Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Při vymezování okruhu účastnfl<ů spojeného územního Íizeni a stavebního řízení dospěl stavební uřad k závěru,
že v daném případě toto právní postavení přísluší:



A) Účastníkům územního řízení dle $ \5odst. ] stavebního zókona a dotčeným orgánům _ doručuje se
jednotlivě :

7. žadatel:
_ Milan Mlčoch Na Záhumení 56, Lutín
_ Anna Hajnová nat. 3.2.1986 býem Urxova 1, olomouc

2. obec,na jejtnŽtnemimá bý požadovaný záměr uskutečněn:
- obec Lutín

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

D Účastníkům územního řízení dle ý 85 odst. 2 stavebního zákona _ doručuje se veřeinou whláškou:
l. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých mábý požadovaný záměr uskutečněn:

- Milan Mlčoch Na Záhumení 56, Lutín
2. osoby' jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním

rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníku či správců sítí technického vybavení):
- Lubomír ošťádal, Růžová l77,Lutirt
- Blanka ošťádalová, RůŽová l77,Lutin
- Ing. Pavel Steiner' Na Sídlišti 282,Lutirt
_ Eva Moravcová, Ryneček l48, Příbram
- obec Lutín
- Čpz oistriuuce' a.S.' Teplická 874l8,4O5 02 Děčín
- RWE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 49911,657 02Brno
_ ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská l08' Brno

Účastníci stavebního dle f ]09 stavebního zákona-doručuje jednotlivě:
1. stavebník:

- Milan Mlčoch,Na Záhumeú 56, Lutín
- Anna Hajnová, Urxova l, olomouc

2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo nawhovanou stavbou přímo dotčeno:
_ Milan Mlčoch'Na Záhumeni 56, Lutín

3. vlastrrík sousedního pozemku nebo stavby na něm:
_ Lubomír ošťádal' Růžová 177,LlÍín
- Blanka ošťádalová, RůŽová |77,Lutn
- Ing. Pavel Steiner, Na Sídlišti 282,Lutín
_ Eva Moravcová, Ryneček l48, Příbram
- obec Lutín

4. vlastník stavby (technické infrastruktury)' na kterém má byt stavba provedena a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou -li bý jejich práva nawhovanou
stavbou přímo dotčena:
- ČEz Distribuce, a.s.' Teplická 874l8,405 02 Děčín
- RWE Distribuční služby, s.r.o.' Plynárenská49911,65'7 02Bmo
_ ARKO TECHNOLOGY, a's., Vídeňská 108, Brno

Účastníci řízení jsou vtomto případě shodní. Stavební úřad dále dospěl kzávěru, že dalšími účastníky tohoto
rozhodnutí (mimo ty, se kteými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci ěi uživatelé dalších okolních
pozemlď a staveb v sousedství. Nawhovaná stavba sým charakterem' polohou a umístěním na pozemku, svojí
vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $
123 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví drŽet,
užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezlch zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v uzem1, kde je vydán územní plán, doručuje se toto
oznámení zahájeni řizeni dIe $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkum územního Íizeni, vyjma žadatele
příslušné obce, veřejnou vyhláškou. Žadateli, příslušné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.

Úeastnfl<ům stavebního Íizeni je doručováno jednotlivě.

Ing. Drahoslava M a č á kov á
vedoucí stavebního uřadu



Toto oznámení je oznamováno po dobu 15 dnů na úřední

umožňujícím dálkový přístup ) $25 odst. 2 správního řádu).

1_2.5.20L1

desce obecního úřadu Lutín a způsobem

28.5.2011_
Vyvěšeno dne :..

tilr''"i.:; I

Razítkó a iiÓdpiŠ

Sejmuto dne :

1

ordaíu, t<teirptltvrzuje vyvěšení a sejmutí roáodnutí:
;:", ,'

- '.y1*,- 
"*o 

i /
Lt/f,t-:^'

Doručí se::
Úč astníci úz emního ř íz ení :

-účastníci í dle $ 85 odst' ] stenebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
žadatel:
1. Milan Mlčoch, Na Záhumení 56' Lutín
2. Anna Hajnová, Urxova 1, olomouc
3. Obec Lutín
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje se veřejnou vyhláškou-

4. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska
(Lubomír ošťádal, Růžová l77, Lutín, Blanka ošťádalová' .Růžová |77, Lutit, Ing. Pavel Steiner, Na
Sídlišti 282, Lutítl, Eva Moravcová, Ryneček l48, Příbram, ČEZ Distribuce, a.S., Teplická 87418, 405 02

Děčín, RWE Distribuční sluŽby, s'r.o., Plynárenská 49911, 65'/ 02 Bmo, ARKO TECHNOLOGY, a.S.,

Vídeňská 108, Brno)

Účastníci stavebního řízení - dodejlcy

5 . Milan Mlčoch, Na Záhumení 56' Lutín
6. Anna Hajnová, Urxova 1, Olomouc
7. obec Lutín
6. LubomÍr Ošt'ádal, Růžová 177,Lutín
7. Blanka Ošťádalová, Růžová l77,Lutín
8. Ing. Pavel Steiner' Na Sídlišti 282,Lutín
9. Eva Moravcová, Ryneček 148' Příbram
10. čEzDistribuce' a.s., IDDS qihdk9n
1l. RwE Distribuční služby, s.r.o., IDDS jmyjs6
12. ARKO TECHNOLOGY, a.s.,IDDS 83acv2h

Dotčené orgárry státní správy:
13. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje, IDDS kazbzri
14. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí, IDDS kazbzri
15. obecní úřad Lutín' Štrolni 203, Lutín

Pro stavebníka: v příloze zasíldme poštovní pouktÍzku k uhrazení sprrivního poplatku ve ujši 1000,-Kč.

(Doklad o zaplacení poplatku předložte stavebnímu úřadu ke kontrole. Nezaplacení spravního poplatku do

18.4.2011jedůvodemkneprovedeníspravníhoúkonudle$5odst.4zákonaosprávníchpoplatcíchsnásledným
zastavením řízení dle s 5 odst. 4 uvedeného zákona).
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