
Obecní úřad Lutín, okres Olomouc
olomoucká I3I,783

stavební úřad
49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286

c.j. su/1369t20r1
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-m ail : dmacakova. o u@lutin. cz

V Lutíně dnp2-9.6.2011
.''. .. :: , .,: ;r.t:t.,,li,':t.ar

oZNÁmnx
zahájení územního ílzení a pozlání

Dne 2I.6.201I podala obec Hněvotín, Hněvotín 47 rč zqsqrs zastoupená Ing.
Jaroslavem Dvořákem, starostou, Žádost o lydárrí územního rozhodnutí o umístění stavby
Celková revitalizace ulice Před Hřištěm - Hněvotín na parc.č. 1054 v k.ú. Hněvotín

Dnem podání žádostibylo zab.ájeno územní řízeni.

Popis předmětu záměru :

So u _ komunikace, odstavné plochy, cltodník - komunikace je řešena obousměrná dvouprultovó
s odstavnými stúními po jedné straně a cltodníkem po druhé straně, součástí je provedení
jednotnýclt ujezdů k RD. Komunikace bude nupojenil na silnici III/5709 a ukončena po 165,03 m
navdzúním na místní komunikaci lokulity 72 RD U Hřiště. PovrchovrÍ úprava živičnrÍ, příčný sptitl
komunikace 2,5%o. odvedení do kanalizace uličními vpustěmi. Povrcltovti úprava odstavnýclt stdní o
šířce 2,2 m navržených vlevo podél komunikace a vjezdů je navržena ze zómkové dkúby tl. 360 mm
a povrcltovtÍ úprava chodníku o šířce l,5 m navrženélto vpravo podél komunikace bude ze zrÍmkové
dlažby tI. 200 mm

obecní úřad Lutín stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písrn. g) a $

84 č'. I8312006 Sb., o územním plánování a stavebnítn řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst' 1 stavebrrílro zákona zahájení územního řízení dotčeným
orgánůrn státní sprály a účastníkůmÍízeni.

K projednání návrhu zároveňnařizuje veřejné ústníjednání, které se bude korrat

v ponděIí 1.8.2011 ve 14,30 hod.

se schůzkou v zasedací místnosti Obecního úřadu Hněvotín.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení,je povinen strpět ohledárrí
na místě podle $ 54 odst.1 zákona č. 50012004 Sb', o správnírn řádu, ve znění pozdějších předpisů, a

k tomuto úěelu je zpřístupnit'
Do podkladů rozhodnutí lze nablédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu

(r,yužijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 1 7 hod) a při ústním jedrrání.

Závazná stanoviska dotěených orgánů, námitky účastrríků řizeni a připomínky veřejnosti rnusí
b;ýt uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Nechá-li se někteý z účastníků řízení zastupovat, předlo ži jeho zástupce plnou moc.



Účastníci územního řízeni dle $ 85 odst. 1stavebního zákona :

a) Žadatel obec Hněvotín' Hněvotín 47,IČ 298913 zastoupená Ing. Jaroslavem Dvořákem, starostou,

b) obec, najejímŽúzemímábýzáměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci územního řízenidle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kteých mábýt požadovaný záměr uskutečněn:

- obec ř{něvotín
- RwE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 49917,Brno
- ČpzDistribuce' a.s. Teplická 874l8, Děčín/
- Telefónica o2 CzechRepublic, a.s. ZaBrumlovkou 266l2,Praha

b) osoby' jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může

být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
obec Hněvotín; Správa silnic olomouckého kraje, olomouc;Milan Horyl, Hněvotín; Ing. JanZajic, Hněvotín;

Soňa Zajícová, Hněvotín; Pavel Přikryl, Hněvotín; Květa Přikrylová, Hněvotín; Dušan Mádl, Hněvotín; Kateřina

Mádlová, Hněvotín; Ing. Tomáš Dostál, Hněvotín; Jarmila Dostálová, Hněvotín; Ing. Marie Janáková, olomouc;

David Přikryl, olomouc; Roben Gerald Cohl, olomouc; Jana Cohlová' Hněvotín; Samková Zdeňka; Zbyněk

Samek, olomouc, Marcela Samková, olomouc; A|ois Kreuzer; Anna Kreuzerová.

Žadatel dle ustanovení $ 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
že nodal žádost o wdání územního rozhodnutí byla bezodkl

nařízeno veřeiné ústní iednání. r"wěšena na vhodném veřeině nřístupném místě u stavbv nebo

na nichž uskutečnit
Pokud žada
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Doručí se :

žadatel -
Obec Hněvotín, Hněvotín 47
příslušná obec -
Obec Hněvotín

Účastníci řízení veřeinou vyhláškou - vyvěšeno na:

Úředni deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřeani deska Obecního úřadu Hněvotín + příloha

1 písm.e) stavebního zákona.



dotěené orgány státní správy na doruěenku:

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje
Magistrát města Olomouce, oďb.ZP
Magistrát města Olomouce, odbor stavebnío odd. státní sprály na úseku pozemních komunikací

Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškouo a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotíno obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti

denní lhůty, po kterou je oznámení qvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.

Zveřejňuje-liie písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení

den, ve kterém byla písemnost ryvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

, 30.6.2011vy'\ieseno one : . Sejmuto dne : . ...!.?. t.7.:.?.?.4.4

Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii
zdejšímu stavebnímu úřadu.

Příloha : situační ýkres

o vyvěšení a sejmutí této veřejné lryhláŠky zasla|y

Pro žadatele: v příloze zasílóme poštovní poukázku

uhrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu)'
na uhrazení spravního poplatku ve ýši I'000,-Kč (po
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