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

Íízení a pomání k veřejnému ústnímu jednání

veřejnou vyhláškou

Žadatel a stavebník Ing. Petr Buchta, nar. 2l,1.1979 bytem Třebčín 261 a Mgr. Marie Buchtová, nar.
29.12.1980 bytem Třebčín 26l zastoupeni na záldadě plně moci IM- Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o. podali dne 24.5.20t1 u obecního uřadu Lutín, stavebního uřadu Žádost

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

so 01 - garáže na pozemku parc.č. 20414 v k.ú. Třebčín
so 02 - terasy na pozemku parc.č. 204/4 v k.ú. Třebčín
oplocení pozemku parc.č. 204/4 v k.ú. Třebčín

a provedení stavby;

so 01_ garáŽe napozemkuparc.č.204/4v k. ú. Třebčín
sjezdu na pozemcích parc. č. 466' 204/4 v k.ú. Třebčín

Dnem podániŽádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Jednoduchý popis stavby:
So 01 _ garúž
Navrhovaná stavba garáže se skladem zahradního nářadí s rozměry 7,60 x 4,20 m bude umístěna na pozemku
parc.č. 204/4 v kú. Třebčín na hranici s pozemkem parc.č. 466 a ve vzdálenosti 2,95m /nejkratší vzdálenost/ od
hranice s pozemkem parc.č. 204/12 v k.ú. Třebčín. Střecha pultovó s max. výškou +3,400 od t0,000 (t0,000 :
čistá podlah) Garáž bude provedenajako zděnd, konstrukce střechy dřevěná, krytina z PVC mechaniclql kotvena.
Dešťové vody budou svedeny do nódrže /zahradníjezírko. Napojení na el energii bude provedenou napojením na
stávající ronod. Zpevněná plocha před garáží bude provedena ze zámkové dlažby.
SO 02 - terasa
Navrhovaná terasa o rozměrech 8,]0x 4,]0m bude umístěna na pozemku parc.č. 204/ vk.ú. Třebčín a bude
navqzoyat na stavající řadoý rodiný dům a bude provedena vúrovni podlahy I.NP. Konstrukce terasy
z dřevěných trómků kotveých do betonových základů, pochozí vrstva prkna z exoticlrych dřevin.
oplocení
Navrhovanéoplocenínahranicis pozemkemparc.č.204/]2,204/3 a 466 v k'ú. .Třebčín bude provedeno z drátěného
pletiva o ýšce ]60 cm na krnoých sloupcích, čóst oplocení v pozemku parc.č. 204/4 bude provedeno dřevěné
s kovoými slouplE do ýšky 160 cm.

Siezd
Sjezd z pozemku parc.č. 466 v k ú. Třebčín bude provedeny ze zómkové dlažby.



obecní uřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l, písm. g) zákona ě. 183/2006

Sb', o územním planování a stavebním řádu (stavební ziíkon), ve znění zákona č. 6812007 Sb. (dále jen

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

zákotta č.413/2005Sb. (dále jen správní řád), účastníky řízefi o spojení předmětného územním a stavebního

řízení usnesetím ze ďne l4.3.2011 pod č j. sul392l2011, které se dle $ 76 odst. 3 správního řádu poznamenává

do spisu.

obecní uřad, stavební úřad ozrramuje podle $ 87 odst. 1 a $ 112 odst. l stavebního zákona zahájeni společného

Íizen1 a současně nařizuje k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústní a k projednaní

Žádosti o stavební povolení ústníjednrání na den

4.7.20tl ( p o n d ě l í) v 10:00 hod

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Jelikož jsou stavebnímu uřadu dobře známy poměry staveniště a Žádost poslcytuje dostatečný podklad pro

posouzení předmětné stavby, upouští stavební úřad dle $ 1 12 odst' 2 stavebního zžkona od ohledaní věci na

místě
D1e ustanovení $ 89 odst. l stavebního zákona 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 kanceliíři stavebního uřadu v Lutíně, olomoucká l3|, 2. PodlaŽí
(doporučujeme vylŽít návštěvní dny: pondělí a středa od 8'00 do l l,30 a od |2,30 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 podle $ 37 odst.2 správního řáduo

b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaje, zda předmět územního Íizenívyžaduje posouzenívlivu na životní prostředí
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením'

0 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 záměru, 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 záméru.

Zúčastnili se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmďení účelu
veřej ného ústního j ednán i, zv olí si společného zmocněnce.
Kzávantým stanoviskum a námitkám k věci, o kter"ých bylo roáodnuto při vydání územního nebo regulačního
plánu, se nepřihlíží' Účastník řizeni ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako

účastníka Íízeni, adůvody podaní námitek, k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmtt

občanů obce.
Úeastrnik řízení podle $ 1l4 odst. 1 stavebního zákona účastník stavebního řizenímtůe 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 něktený z účastníIďr zastupovat' předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Při vymezování okruhu účastní<ů spojeného řízení dospěl stavební uřad k závěru, že v daném případě toto právní

postavení přísluší;
11 Účastníci územního řízení dle S 85odst. ] stavebního zákona a dotčeným orgánům _ doručuje se
jednotlivě :

|' ŽadateL:
- Ing. Petr Buchta, Třebčín 26l
- Mgr. Marie Buchtová,TÍebčn2íI



2' obec, na jejímž ízemimá bý požadovaný záměr uskutečněn:
- obec Lutín

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

D Účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stcnebního zókona - doručuje se veřeinou whláškou:
l. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých má bý poŽadovaný záměr uskutečněn:

- Ing. Petr Buchta, Třebčín 261
- Mgr. Marie Buchtová,TÍebčn26l

2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním

roáodnutím přímo dotčeno (včetně vlastnílď či správců sítí technického vybavení):
- Miloš Fqýdl, Dubčany 45
- WooD WX cz s.r.o.' Na Sídlišti 208, Lutín
- obec Lutín
- RwE Distribuční služby, s.r.o., Plynarercká 499lI, 65"1 02 Bruo

C Účastníci stavebního dle ý l09 stavebního zákona-doručuje se jednotlivě:
1. stavebnfl<:

- Ing. Petr Buchta, Třebčín 26l
- Mgr. Marie Buchtová, TÍebčn 26l

2. vlastník stavby nebo pozemku' na kterém mábý stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu' mohou-li bý jejich právo nawhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Ing. Petr Buchta' Třebčín 261
- Mgr. Marie Buchtová,TŤebčn261

3. vlastnfl< sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- WooD WX cz s.r.o.' Na sídlišti 208, Lutín
- obec Lutín

4. vlastník stavby (technické infrastruktury), na kterém má být stavba provedena a ten' kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou -li bý jejich práva nawhovanou
stavbou přímo dotčena:
- RWE Dístribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 499ll,657 02Bmo

Stavební uřad dále dospěl k závěru, Že dalšími účastníky tohoto rozhodnutí (mimo ty, se kteryimi bylo v tomto
řízeníjednáno), nejsou vlastníci či uŽivatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba
svým 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, uživat, poŽivat jeho plody a užitky a nakládat s ním
v mezichzákona.

Vzhledem k tomu, Že předmětný záměr se umisťuje v'ízemi, kde je vydán územní plán, doručuje se toto

oznámení zahájení řízení dle $ 87 odst. l stavebního z(kona účastníkum územního řízení, vyjma Žadatele

příslušné obce, veřejnou vyhláškou' Žadate\i, příslušné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.

Účastníkům stavebního řízení je doručováno jednotlivě.

Vzhledem ktomu, že rozdělovník pro obě řizení jejeden, stavební úřad tímto specifikuje okruh jednotlirných

fízenítakto :
Účastníci územního řízení jsou uvedeni pod pořadoým číslem - 1, 2, 3, 8-10
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořadorn-ým číslem - l,2,4 -7,9,t0.

Ing. Drahoslava M a č á ko v á
vedoucí stavebního uřadu II .ll ,, .,, i t!i,i:, , l
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Toto oznámení je oznamováno po dobu 15 dnů na úředni
umožňujícím dálkový přístup) $25 odst. 2 správního řádu).

desce obecního úřadu Lutín a způsobem

L8.6.2A11
Vyvěšeno dne Sejmuto dne :

Doručí se::
ucasrnrc I uzem n I ho r Eent :

-účastníci í dle $ 85 odst. ] stqvebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
1. IM- Projekt' inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. _ zástupce žadatele
2. obec Lutín
-účastníci dle $ 85 odst' 2 stovebního zókona doručuje se veřejnou vyhláškou-
3. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska

(Miloš Fýdl, Dubčany 45, V/ooD WX cz S.r.o., Na Sídlišti 208, Lutín' obec Lutín, RWE Distribuční
sluŽby, s.r.o., Plyniírenská499/1,657 02 Brno )

Účastníci stavebního řízení - doručovóno do vlastních rukou
4. IM_ Projekt' inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. - zástupce stavebníka
5. obec Lutín
6. WOOD WX cz s.r.o.,
7. RwE Distribuční službyo s.r.o., Plynárenská 499/l,657 02 Brno

Dotčené orgány státní spravy:
8. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje, Hynazsova 10, olomouc
9. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí, Hynazsova 10, Olomouc
10. obecní úřad Lutín, Štotni 203, Lutín

Na vědomí:
Ing. Petr Buchta, Třebčín 26l

Pro stavebníka: v příIoze zasílúme pošÍovní pouktizku k uhrazení sprdvníh.o poplatku ve uýši 300,-Kč.

(Doklad o zaplacení poplatku předložte staýebnímu úřadu ke kontrole. Nezaplacení sprúvního poplatku do
4.7.201Ijedůvodemkneprovedenísprárvníhoúkonudle$5odst.4zákonaospravníchpoplatcíchsnásledným
zastavením řízení dle S 5 odst' 4 uvedeného zákona).
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