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ROZHODI{UTI
prodloužení platnosti územního rozhodnutí vydaného pod č.j. sÚlrrslsl512009 ze dne

20.5.2009 veřej nou vyhláškou

Výroková část:

obecního úřadu Lutín stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g)

zákona č' 18312006 Sb., o územním plánovárrí a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ''stavební zákon''), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územnílro rozhodnutí,

kterou dne 23.3.201 1 podal

Petr Smrčka, nar. 1.3.1982 bytem Na Vozovce 869146, Olomouc

(dále jen ''stavebník''), podle $ 93 odst.3 stavebnílro zákona

prodlužuje

do 24.6.2013 platnost úzernního rozhodnutí o umístění stavby, které lydal stavební úřad obecního úřadu

u Lutino d* 20.5.2009 pod čj' SÚl1l8l845lzo}9 na stavbu

rodinného domu, přípojek, vsakovacích jamo zpevněných ploch, oplocení na parc.č. 993/Lt9'
993lI24 v k.ú. Hněvotín

(dále jen ''Stavba'') na pozemku.

Účastníci řízení $ 27 odst.1) zák'č'500 12007 sb', na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petr Smrčka, nar. 1.3.1982 bytem Na Vozovce 869146, Olomouc

Odůvodnění:

Vydané územní rozlrodnutí platí ve smyslu $ 93 odst. 1 stavebnílro zákona dva roky ode dne, kdy

nabylo právní moci, tj do 24'6.2011. Před uplynutím této lhůty požádal Petr Smrčka, nar. 1.3-I9Bz

bytem Ňa Vozovce 869146, olomouc, jako žadatel' o prodloužerrí jeho platnosti do 24.6.2013. Důvodem

žádosti je zatímneúspěšné zajíšténí finančního krytí.

Stavební 6Íad oznámll zahájeni řízení dotčeným orgánům , účastníkům řízení a veřejnosti a

upozornil je v souladu s $ 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,

Irárnitek a připomínek.



Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o stavební povolení' Protože

předpoklady , zakteých bylo územní rozhodnutí rydáno, zůstaly nezměněny, zejnéna ztstala v platnosti

i".p. bytu prodloužena platnost stanovisek dotěených orgánů, stavební úřad Žádosti ryhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve ýroku rozhodnutí, za použiti ustanovení právníclr

předpisů ve ýroku uvedených.

Vzhledem k tomu, že záměr |eží v izemí, kde je lydán územní plán je toto rozhodnutí

doruěováno vsouladu s $ 92 odst.3) stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1

stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům Íízeni uvedeným v $ 85 odst. 2

stavebního zákona se doruěuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Účastníci územního Íízenidle $ 85 odst. 1stavebního zákona

a) žadatel_ Petr Smrčka, nar. 1'3.1982býemNa Vozovce 869146, olomouc
b) obec, na jejímž'1zemí má bý záměr uskuteěněn

- obec Hněvotín

Úěastníci územního Íízenid|e $ 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:

- obec Hněvotín
- Lukáš Secký, Hněvotín 513

- Lucie Secká, Hněvotín 513

- Jarmila Vraštilová, Hlušovická 266130, olomouc
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 49911,Bmo
- Telefónica, 02 Czech Republic, a.s. l. rnáje 3, ostrava
- ČBzDistribuce, a.s' Děčín, Teplická, 8

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozlrodnutí může úěastnik Íízeni podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu

olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje' podáním u zdejšílro

stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

odvolání se podává s potřebným počtern stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu a aby kaŽdý účastník dostal jeden stejrropis. Nepodá-li úěastník potřebný počet stejnopisů,

vyhotovíje správní orgán na náklady úěastníka.- 
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí r,}'věšeno po dobu 15 dnů

způsobem v místě obvyklým. Poslední den této llrůty je drrem doručení.

odvo|áním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí' jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozlrodnutí je rrepřípustné.

Věas podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. DrahoslavaM ačákov á
vedoucí staýebního úřadu
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obdrží:
žadatel -
Petr Smrčka, Na Vozovce 869146, Olomouc
příslušnó obec -
obec Hněvotín (DS)

účastníci řízení veřejnou vyhláškou :

úřední deska Obecního úřadu Lutín + příloha
úřední deska Obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgány státní správy na doručenku:

Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí (DS)

Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)

obecní úřad Hněvotín @S)

Toto rozhodnutí je ryhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou
lyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách obecního úřadu Lutín,
a obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15ti denní lhůty' po kterou je rozhodnutí lyvěšeno na

úřední desceo 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 (s 20

stavebního zá+kona).

, 2.6.20LLvvveseno one : .

. 1_8.6.201_1_
seJmuto dne : .

**trL'rť ii l jíi:i'i } ]'ť-l'Ť'ť:"{

Žáraá^e obecní úřady, aby potvrzenou
zdejšímu stavebnímu úřadu.

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly


