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veřejnou vyhláškou

Zadatelé Ing. Jiří Bušina nar. 7.8.1977 a Mgr. Renáta Bušinová nar. 29.6.1977 oba
bytem Hněvotín 432 podali dne 25.3.2017 žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavbv

zahradního domku na parc.č. 980/1 v k.ú. Hněvotín

Popis předrnětu záměru:

Jedná se osazení zahradního domku o půdorysných rozměrech 6 x 3 m, neporlsklepeného, výška
hřebene sedlové střechy 2,85 m nad okolním terénem. Bude osazen ve vzdáIenosti 0,5 m od
hranice s parc.č' 980/3 a 0,5 m od hranice s parc.č. 76 vše v k.ú. Hněvotín. Stavba bude dřevěné
konstrukce, nosná konstrukce (sloupky) budou osazeny do U profilů, zabetonovaných
v betonových základových pasech. Krytina střecha tašky Bramac.

obecní úřad Lutín, stavební ťlřad, jako stavební ťrřad příslušný podle $ l3 odst' 1 písm' g) a
$ 84 zákona č. 18312006 Sb., o územrrím plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb'
(dále jen ''stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 79 a 90 stavebního zákona a na
zák|adě tohoto posouzení vydává podle $ 92 stavebrrího zákona a $ 9 vyh|ášky č. 50312006 Sb., o
podrobnější úpravě úzernního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a Úlzemního opatření

rozhodnutí o umístění stavbv

zahradního domku na parc.č. 980/1 v k.ú. Hněvotín

jak je zakresleno na situačním výkresu na podkladě katastrální mapy V rněřítkLr l : 500' l<terý je
součástí spisové dokumentace a bude dle ust. $ 92 odst.4 stavebnílro zákorta po nabytí právní rloci
ověřená zaslána žadateli a obci Hněvotín.

Pro r-rmístění stavby se stanoví tyto podnrínky :

1. Stavba zahradnického objektu bude umístěna na pozemku parc.č. 980/1 v k.ú. Hněvotín
tak' jak je zakresleno v grafické příIoze, tj. v situačním výkresu na podkladu katastrálni
mapyvměřítku1:500.



Zahradní objekt bude o půdorysných rozměrech 6 x 3 m, zastřešen sedlovou střechou,výška hřebene střechy bude 2,85 m na okolnÍm terénem. Bude osazena na parc.č. g87l1
ve vzdálenosti 0,5 m od hranice s parc.č. 980/3, ve vzdálenosti 0,5 m od hranice s parc.č'76 vše v k.ú. Hněvotín.

Stavba bude dřevěné konstrukce, nosná konstrukce (sloupky) budou osazeny do U proÍilů,zabetonovaných v betonových základových pasech. Krytina siřecha tašky Bramac.

4' Podmínky hygienické, požírníapod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.

5' Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákonač'20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších preapirí,"podle kterého jestavePlík 
_ povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeológickbmu ústavu Akademievěd CR v Brně, Královopolská l47,Brno neto oprávněné orgaiizaci - nu;ř. ŇPú;;.odb' pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Hoiní nám.25 nebo Archeologické centrumOlomouc, U Hradiska 4216 - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést nadotčeném uzemí záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 21"oclst. I zákona opamátkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující

archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohodu, a to ještě před zahájení-m archeologického
qýzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný lirajský úřad.

Výroko námitkách účastníků řízení: nebyly Vzneselly

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí se tyká stavby uvedené v $ 103 odst. 1 písm. a) bod 1stavebního zákonao která nevyžaduje stavební povolení ani ohláše"ní, k jejímu provedení postačí
toto územní rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sděIení žad,atele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutÍ vztahuje; toneplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

odůvodnění:

Žadatelé lng. Jiří Buširra nar.7.8'19]1 aMgr' Renáta Bušinová nar.29.6.1911 obabytem Hrrěvotín432 podali dne 25-3'.2011 žádost o vydání ťtzemního rozhodnutí o umístění stavby zahradního
domku na parc.č. 980/l v k'ú. Hněvotín'

Na tomto veřejném ústním jednání byl přítomen pouze Žadatel. Veřejnost na veřejnérn
ústním jednání rrebyla přítomna. Při ústním jednání stavební úřad zjistil zvyjádření stavebníků, že
byla splrrěna povinnost ustanovení $ 87 odst.2 stavebního zákona,ze kterehovyplývá,Že žadatel o
vydárrí územrrílro rozhodnutí na umístění stavby musí zajistit, aby informace o jelro iá^erra o tom, že
podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo ,''áří'",lo veřejné jedrrárií,
vyvěšena na vhodnérn veřejně přístuprrém místě u stavby nebo pozemku' na nichŽ se ná záměr
uskutečnit a to až do doby veřejného ústního jedrrání.

' Žádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona; stavební ťrřad zjistil, že
stavba je navržerra v souladu s Útzemním pláriem obce Hněvotín, Tento dané uzerrtí ieší ja1<o
ploclru pro bydlerrí s funkčním regulativem Bv - bydlení venkovského charakteru, kcle je přednrětná
stavba přípustná.

V průbělru řízerií stavebrrí úřad přezkoumal přeclloŽerrou žádosÍ o umístění stavby a stavební
povolení z lrledisek uvedených v $$ 79 odst. 1, 90 stavebnílro zákona, projeclnalji s účastníky řízení a
s dotčenýrni orgárry a posoudil shromážděnázávazrlá stanoviska a vyjádření. v pr6uenu řízení nebyly
připomínky veřejnosti' Umístění stavby je v soLrladtt se souborem zrněn č. II ťrzemního plánu oú"!



Hněvotín, sclrválerrélro usnesením ZastllpitelStVa obce Hrrěvotírr dne 9'5.200B, jehož závazná část byla

vydarrá obecně závaznou r,yhláškou bbce Hněvotín č. 2l20O8. Předmětný pozemek je součástí

návrhové plochy ,,Bv" bydlóní venkovského clrarakteru, které je určerro pro irrdividuální bydlení

sodpovídajícím zázemim užitkových zahrad, ve kterých jsou přípustné stavby pro zalrradnictví'

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavební1ro zákona a jeho prováděcích předpisů, především

obecným požadavkům .iunou"ny* vyhl.č. 50112006 Sb., o obecných požadavcíclr na využívárrí

ilzemí, ve znění pozdějších práapi't. Umístěrrí na pozemku je stanoveno podmíI-rkami tohoto

rozhodnutí.
Stavební úřad oznámil dne 6.4.2011 zahájení úzenrního řízerrí dle $ 87 odst. 1 hlavním

Írčastníkům Íízení aaátoeq1m orgánům jednotlivě a vedlejšírn Úrčastr-ríkťrm řízení veřejnorr vyhláškou'

K projednání návríru soňčasně rrařídil veřejné ústní jednání na detr 9.5'2011 a stanovil

|hůtu pro uplatnění závazných stanovisek, námitek á připornínek do g '5 '2011 ' o výsledku jednání byl

sepsán protokol.
Stavebník k pozemku parc.č' 980/1 v k.ú. Hrrěvotín přímo dotčenému stavbou prokázal

vlastnické právo výpisem z katastru nemovitostí listu 1 157 pro obec a katastrální 'hzemi Hrrěvotírr*" 
žaáo', uvr" doložena dokumentací pro Útzemri Yízení Zpracovallotl lng. Vladimírem

Novotným, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby'

Stavební úřacl se v rárnci prouitia;icin o Íízetlí zabýva| téŽ otázkou vymezení okrulrr: írčastníkťr

řízerrí ve smyslu $$ 85 stavebního zákona. Přitorn dospěl kzávěru, že v dar]ém případě toto právrrí

postavení přísluší:

Účastníci úzernnílro Íízení d\e $ 85 odst' 1 stavebního zákona:

a) Žadate] Irrg. JiříBušina nur"l.g.tgl7 aMgr. RerrátaBušinová nar'29'6'I91'/ oba bytem Hněvotín

432
b) obec, na jejimŽ'(lzemímá být zámér uskutečněn, obec Hrrěvotírr, Hrrěvotín 47

Účastníci územního Íízení d|e $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

b) osoby, jejichž vlastnické p"ráuo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkťrm mťlže

být územnírn rozhodnutím přímo dotčeno:

- Bc' Jan Spáčil, Hněvotírr 385

- MUDr. Kateřina Spáčilová, Hrrěvotín 385

- Josef Studený, Hněvotín 20

NámitkyúčastníkťrÍízeníapřipomínkyveřejnostinebylyVzneseny.
Vzhledem k tomu, že zámér |eží v 'hreni-, kde je vydán územr]í plán, je toto rozhodrrutí

doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona lrlavr-rím účastníkťrrn a dotčeným orgánům

jedrrotlivě a vedlejším účastníkťrm řízení se doručuje toto územrrí rozhodrrr'rtí veřejnou vylrláškoLr'

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí mťrže účastník řízení podat odvolár-rí, a to ke Krajskérnr-r Úrřadu

o1omouckélro kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podárrím u zdejšího

stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho dorr-rčení'

Doručení veřejnou vyhláškou se 
"prouede 

tak, Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobr-r 15 dnů

zpťrsobern v místě otvýttym. Poslední den této lliůty je dnem doručení.

odvoláním 
-t 

" 
,upuanout výrokovou čási iozhodnr-rtí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozlrodrrutí je riepřípustné'

Včas podané odvolání má odkladrrý účinek'

Ing. Drahosl
vedoucí s



Doručí se :

žadatelé -
Ing. Jiří Bušina, Hněvotín 432
Mgr. Renáta Bušinová, Hněvotín 432
příslušná obec -
obec Hněvotín

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje

účastníci řízení veřejnou vyhláškou -

Úř"ar'i deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úř"ani deska Obecního úřadu Hněvotín + příIoha

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona

veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních cleskách Obecního

úřadu Hněvotín, obeóního úřadu Lutín. Poslední rlen 15ti denní lhůty, po kterou je rozhodnutí

vyvěšeno na úřední clesce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením

na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena

nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

, L2.5.201_1
vyvesello olle : .

Žaaa^e obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlty zaslaly zdejšímu

stavebnímu úřadu.

Správní poplatek vyměřený podle zákonač. 63412004 Sb., položky 18, odst. a) ve výši 1.000,-Kč

byl uhrazen dne 9.4.201L.
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