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Výroková část:

Stavební úřad obecního úřadu Lutín' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst' 1 písm. ť1 zákona č'
1831206 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 6812001 sb.
(dále jen ,,stavební z(kon") ve společném íuemnim a stavebním Íizení přezkoumal podle $ 84 aŽ 91 a
$ 109 aŽ 1 14 stavebního zákona žáďost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
12.7.2010 podali

Petr Giesel nar. 22.6.19'7 5 bytem Třebčín 146
Ladislava Priehodová nar. 8.8.1972 bytem Mjr. Nováka 1305/13, Ostrava-Jih_Hrabůvky
zastoupeni na základě plně moci Jiřím Zapletalem, Třebčín 221

(dále jen stavebník"), anazákla& tohoto přezkoumání:

I' Yydává podle $ 79 odst. a $ 92 stavebníhozákonaa $ 9 vyhlášky č.50312006 Sb., opodrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

rodinného domu na pozemku parc.č. 45111 v kat. území Třebčín, včetně:
o jímky pro akumulaci dešt'ových vod na pozemku parc.č. 45l17
o přípojky vody, jednotné kanalizace a plynu na pozemcích parc.č. 45113,45ll7
o vedení nn na pozemkuparc.č 45ll7
o stání pro os. automobil a zpevněných ploch (v1ezd, chodníky, terasa) na pozemku parc.č. 45ll7
všechrry uvedené pozemky se nacházejí vkatastrálním území Třebčíh.

II. a podle $ 115 stavebního zákona a $5 a 6lyhlášky č' 52612006 Sb', kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákonave věcech stavebního řádu



stavební povolení

rodinného domu na pozemku parc.č. 45ll7 v kat. území Třebčín' včetně:
. sjezdu z místní komunikace na pozemcích parc. č' 45113 v k.ú. Třebčín

Uspořádání stavby bude následuj ící:

Je navržena stavba rodinného domu nepravidelněho tvaru , ve vzddlenosti4,Om od hranice
s parc.č. 45/16, ve vzdúlenosti 3,5m od hranice s parc.č 45/18 u ve vzdúlenosti 6,0m od hranice
s pozemkem parc.č. 45/13 v k.ú. Třebčín. Zgstřešení valbovou střechou se sklonem 25" s výškou
hřebene střechy +6,50 od +0,000 (+0,000 = čistti podlah, tj. cca 0,25m od upraveného okolního
teftnu). Jímka na ukumulaci dešt'ových vod o objemu 3,532m3 bude umístěna na pozemku parc.č.
45/17 v k.ú. Třebčín. Přípojka vody v délce cca 25,0m bude veďena po pozemcíclt parc.č. 45/13,
45/17 v k.ú. Třebčín u bude ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou v nice v zúdveří domu.
Přípojka jednotné kunalizace v délce 5,7m bude vedena po pozemcích parc.č. 45/13, 45/17 v k.ú.
Třebčín ukončené revizní šachtou, Stl přípojka plynu v délce 4,00m a bude vedena po pozemku parc.
č. 45/13 0 bude ukončenu H(IP, plynoměrem a regultÍtorem umístěných ve skříňce v oplocení.
Vedení nn bude na pozemku parc.č. 45/17v k.ú. Třebčín. Stúní pro os, automobil u zpevněné plochy
(vjezd, chodníky, Íerasa) budou umísÍěny na pozemku parc.č. 45/17 v k.ú. Třebčín. Sjezd o šířce
5,00m bude proveden z pozemku parc.č. 45/13 v k.ti. Třebčín.

Rodinný dům je samostatně stojící o 1 bj., nepodsklepený, přízemní o zastavěné ploše 168,40m2s
valbovou střechou se sklonem 25'. ZdkladovtÍ konstrukce je nawiena z betonových zdkladouých
pasů s podkladní deskou, bude provedena hydroizolace, izolace proti radonu a tepelnd izolace. Svislé
i nenosné konstrukce jsou navrženy vsystému Porotherm, překlady zprvků PTH 23,8, stropní
konstrukce je tvořena sádrokurtonovým zavěšeným podhledem Knauf na nosném kovovém ruštu.
Konstrukce krovu dřevěnd vaznicovtÍ, krytina z betonových Íašek' Zdroj tepla plynový kotel a krbovtÍ
kamna. Jímky pto akumulaci dešt'ových vod bude celoplastovtÍ, kruhovtÍ určend pro obetonovdní'
Přípojka vody bude provedena ztrub rPE DN 32. Přípojka jednotné kunalizace bude provedena
z ttub PVC DN I50. sÍl přípojka plynu bude ptovedena z trub IPE DN 25. Stdní pro os. uutomobil u
zpevněné plochy (ujezd, chodnílE, terasa) budou provedeny zbetonově zdmkové dlažby. Povrch
sjezdu zdmkovtÍ dlužba. Na pozemku buďou umístěny nddoby na domovní odpad.

Dispozice: v přízemí - zádveří, chodba, technická místnost, koupelna, WC, kuchyň s obýnacím
pokojem, tři obytné místnosti, šatna a kolárka..

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
. Rodinný dům bude samostatně stojící o l bj., nepravidelného tvaru o zastavěné ploše 168,40m2,

nepodsklepený,pÍízemní. Zastřešení valbovou střechou se sklonem 25" s qýškou hřebene střechy +

6'50 od +0,000 (*0,000 : čistá podlah, tj. cca 0,25m od upraveného okolního terénu).
l Stavba RD bude umístěna na pozemku parc.č. 45/17 v k.ú. Třebčín ve vzdálenosti4,Om od hranice

s parc.č. 45/16, ve vzdálenosti 3,5m od hranice s parc.č 45ll8 a ve vzdálenosti 6,0m od hranice
s pozemkem parc.č. 45ll3 v k.ú. Třebčín' tak, jak je zakresleno v koordinační situaci v měř. 1:250,
jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace doloŽené ke spojenému územnímu a stavebnímu
řizení.

o Jímka pro akumulaci deťoqých vod bude umístěna na pozemku parc.č. 45ll1 vk.í. Třebčín.
4. Přípojka vody v délce cca 25,0m bude vedena po pozemcích parc'č. 45/13, 45ll1 v k.ú. Třebčín a

bude ukončena vodoměrnou Sestavou umístěnou vnice v zádveří domu.
5. Přípojka jednotné kanalizace v délce 5,7m bude vedena po pozemcích parc.č. 45113, 4511'7 vk.í.

Třebčín ukončené revizní šachtou.
6. Stl přípojka plynu v délce 4,00m a bude vedena po pozemku parc. č. 45113 a bude ukončena HUP,

plynoměrem a regulátorem umístěných ve skříňce voplocení.
7. Vedení nn bude na pozemku parcš.45l1'7v k.ú. Třebčín.
8. Zpevněné plochy (plocha před garáži, přístupov'ý chodník) budou provedeny na pozemku parc'č.

268134 v k.ú. Lutín.



. Napojení RD na inženýrské sítě:

. Splaškové vody zRD budou svedeny přípojkou do stávajícíjednotné veřejné kanalizace.
o Dešťové vody z RD budou svedeny dojímky pro akumulaci dešťoých vod.
o Zásobení RD pitnou voda bude zajištěno přípojkou napojenou na veřejný vodovod
o Zásobení RD plynem bude stávající přípojkou nastávající stl plynovod.
o Zásobení el. energií bude přípojkou z distribuční sít NN, , která není součástí tohoto

rozhodnutí.
. Vytápění RD ústřední, zďroj plynov'ý kotel.
o Komunikačnínapojení:

o Dopravně bude rodinný dům řešen novým sjezdem .v souladu s rozhodnutím obecního úřadu
Lutin ze dne L1.2.2011.

. Stání pro os' automobil a zpevněných ploch (vjezd, chodníky, terasa) na pozemku parc.č. 45ll1y
na pozemcích parc.č. 451293139 v k.ú. Třebčín.

r Na pozemku budou umísčny nádoby na domovní odpad.
1O.Při provádění přípojek budou dodrženy podmínky uvedené:

. Ye stanovisku Čnz oistrinuce a.s. ze dne20.l.20l l pod č. o0|O3I832234

. ve stanovisku RWE Distribuční služby' s.r.o. Ze dne 19.l '201 1 pod zi. 23Il11l153
o vsouhlasu obce Lutín a ARKO TECHNOLOGY' a.s. ze dne ll'2.20l1 pod čj.

oU 1247 l20 1 1 /Lat, mimo j iné:
o o napoj'ení na kanalizaci a vodovod uvědomí stwebník majitele a provozoyatele alespoň tři

dny předem, po napojení musí být lymán odpovědý pracovník majitele a provozovatele ke
kontrole správnosti napojení a provedení kanalizační avodovodní přípojlry (p. Látal Petr tel:
777 123 117)

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
o Stavba bude provedena podle projektové dokumentace' kterou vypracoval Ing. František Malina,

CKAIT - 1201368 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřad, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do
stavebního deníku'

o Stavebník oznámí stavebnímu uřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, kteý bude stavbu provádět; případné změny v těchto skutečnostech omámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

o Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka, na záklaďě oznámení záměru
započit s uŽíváním stavby.

o Stavba bude dokončena do 3l.|2.20L4
o Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kteý při jejím provádění zabezpečí odborné

vedení provádění stavby stavbyvedoucÍm. Pří provádění stavby bude veden stavební deník.
o Stavebník zajistí lytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky

vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem (ověřený vytyčovací ýkres je
dokladem ke kolaudaci stavby).

o Před započetí zemních prací je nutno zajistit rytyčení stávajících inženýrských sítí od jejich
vlastníků a provozovatelů přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků
a provozovatelů při zqýšené opatrnosti.

o Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené:
a) závazném stanovisku HZS olomouckého kraje ze dne l8.2.20ll pod čj. HSOL-700-

2/2011;
K uŽívání stavby bude doložerr
- doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje
- ES certifikát shody na autonomní zařízení detekce a signalizace

o Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly lystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitujíci zýšený hluk omezit na denní dobu, pouŽívat'stroje v řádném technickém stavu,
před qýjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očisfu' případně očistu veřejné komunikace sloužící
jako přístup na staveniště).

. odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č' 1 85/200 1 sb. o odpadech' Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k ohlášeníužívánístavby.

o Před zahájenim stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,STAVBA



PoVoLENA,,. kteý obdrŽí stavebnil<, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zustaly čitelné a ponechán na místě

do dobý zapoeetiuŽívani stavby. U rozsahlejší stavby se staveniště oztačí přiměřenoutabulí, na

které bude uveden název stavby' investor, dodavatel, povolení a ukončení stavby.

Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákota č'20lI981

Sb., o stářní památkové péči' ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen

ontámit v d_esetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd cR v Brně'

Královopolská 14'7, Brnó nebo oprávněné organizaci - nalŤ. NUP územ. odb. pracoviště

v olomóuci, útvar archeologie, Horní né,ri..25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří, Wolfir

16, olomouc - svůj záměr iea|izovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném uzemizáclranný

archeologichý pruzkum. Současně ust. $ 22 odst. l zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi

1spravci,"uzivut.li; n"*ouitosti a organizaci realizující archeologický ýzkum povinrrost uzavŤít
jóhodu,'u to ještě před zahi$enim archeologického qýzkumu' nedojde-li k tomu, bude tak učiněno

prostřednictvím přísl. krajského úřadu.

štavebník je povinen oznímlit stavebnímu tňadu záměr započit s užíváním stavby nejméně 30 dnů

předem atě $ rzo stavebního zákona. oznámení bude podáno na předepsaném formuláři (příloha

e. + t lyhláůce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ye

věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady uvedenými vtomto formuláři.

K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo: protokol o vytyčení stavby,

geometriclgÍ plán zaměření stavby, revizní zprávu el. zaÍizení, revizní zprávu hromosvodu,

ósvědčení ó 
'tuuu 

komínu' tlakové zkoušky rozvodu vody a topení' těsnost odpadů, revize stl

přípojky plynu (včetně geodetického zaměření a přípojkové karty, stavební deník, prohlášení o
'p"ůzí'y"r' 

výrobcích ($ 156 stavebního zákota), doklad o kontrolním měření objemové aktivity

iaoo''u u pouytooy"r' místnostech, doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby, kopii

omámení Archeologickému ústavu.

Účastníci Íízení taněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení $ 27 odst. 1 zákona

50012004 Sb., správní řád ve mění zákonač' 413/2005Sb. (dále jen ,,správní řád") je:

Petr Giesel nar' 22.6'7975 bytem Třebčín 146

Ladislava Priehodová lar.8.8.|972 bytem Mjr. Nováka 1305i 13, ostravaJih-Hrabůvky

Odůvodnění:
Dne 12.'7.2010 podali stavebníci Žádost o lydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným

dnem bylo zahájetlo izemní a stavební řízení,kteft stavební úřad spojil podle $ 78 odst. l stavebního

zákotav souladu s $ 140 správního řádu usnesením podle $ 140 odst.4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 20.7.20l,0 zahájeni společného územního a stavebního řízení
účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání

na 30.8.2010, o jehož ýsledku byl sepsán protokol. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné

připomínky'
Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2

stavebního zákona. Záměr byl zveřejněn na veřejně přístupném místě, tato skutečnost byla ověřena při
ústním jednání na místě stavby.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním Ťízeni pÍezkoumal předloženou Žádost

zhledisekuvedenýchv$$86,90alllstavebnfrlozákona,projednaljisúčastníkyŤízeníasdotčenými
orgány a zjístil, Že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zá1my chrŽněné stavebním zákonem, předpisy
lrydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
poŽadavkům na vyuŽívání ízemí. Projektová dokumentace splňuje obecné technické poŽadavky na

stavby. Stavební úřad vprůběhuřízetineshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyŽadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Úmístění siavby je v souladu se schváleným Územním plánem obce Lutín, kde je území určeno jako
Bv- bydlení smíšené.
Při vymezování okruhu účastníků spojeného územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad



kzávěru, že v daném případě toto právní postavení dle $ 85 stavebního zákonapříslušío Učastníkům územního řízení dle 6 85odst' ] stavebního zákona a

_ Petr Giesel, Třebčín 146
- Ladislava Priehodová' Mjr. Nováka I305l13, ostrava-Jih-Hrabůvky

2. obec,na jejimžuzemímá být požadovaný zárrĚr uskutečněn:
- obec Lutín

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

Učastníkům územního řízení dle { 85 odst. 2 stavebního zákona * doručuje se ve
vlastník pozemku nebo staveb, na kteých mábýtpoŽadovaný i,i''ě' *kut.eněn,
- Petr Giesel, TřebčÍn l46

2.

- Ladislava Priehodová, Mjr. Nováka l305ll3, oshava-Jih_řIrabůvky
- obec Lutín
osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbiím či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či správců sítí technickét'o 

"youuen|:-Karel Slezák, Lípy 130
- Ing. Michal Žvaček, Třebčín 14l
- obec Lutín
- ČBz oistribuce' a.S.' Teplická 8'/4l8,405 02 DěčÍn
- RwE Distribuční služby, s'r.o., Plynárenská49911,651 02Bmo
- Telefónica 02 Czech republic, a.s., 1.máje 3' ostrava
- ARKo TECHNOLOGY, a.s.' Vídeňská 108' Bmo

09 .st

- Peh Giesel, Třebčín 146
- Ladislava Priehodová, Mjr. Nováka l305/l3, ostrava-Jih-FIrabůvky

2' vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomutopozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohoulí být jejich p.áuo nuuihouuoou
stavbou přímo dotčeno:
- Petr Giesel, Třebčín 146
- Ladislava Priehodová, Mjr. Nováka l305/13, ostrava-Jih-Hrabůvky
- obec Lutín

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na rěm:
- Karel Slezák, Lípy 130
- Ing. Michal Žváč,ek, TřebčÍn l41
- obec Lutín

4' vlastník stavby (technické infrastruktury), na kterém má být stavba provedena a ten' kdo má ktomutopozemku nebo stavbě prá1o odpovídající věcnému břemeni' mohou -ri být :"r.r' právanavrhovanou stavbou přímo dotčena:
- Čr'z Distribuce, a.s.' Teplická 874/8,405 02 Děčín
_ RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynarenská 499ll,657 02Bmo
- Telefónica 02 Czechrepublic, a.s., 1.máje 3, ostrava
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno

Stavební úřad v pruběhutizeú neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a protorozhodl způsobem uvedeným ve v.ýroku'

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje. v uzemi, kde je vydán inemníplán, doručuje setoto oznámenízahájeni řízení dle $ 87 odst. l stavebního zákonaňčastnftůmúzemního íízení,ýjmažadateIe příslušné obce, veřejnou lyhláškou. Žadateli,příslušné obli(rieastnici územního Íízini l,2) adotčeným orgánům je doručováno jednotlivě. Účastní<ům stavebního ří zení je aorueovano jeÁotlivě.

Poučení:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

obecní úřad Lutín

st



Stavební povolení pozbývá platnosti' jestliže do dvou let ode dne' kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
Proti tomuto rozhodnutí lze podle $ 81 odst. l zákonač.50012004 Sb., správní řád ve zrění zákonač.
41312005 Sb. (dále jen 

',správní 
řád"), podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému

úřadu olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje' oddělení územního plánu a stavebního
řádu' a to podáním učiněným u zdejšího stavebního uřadu obecního úřadu Lutín ($86 odst. 1 správního
řádu).
Včas podané odvolání má odkladný účinek.
odvolaní musí být podle $ 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby
jeden zustal správnímu orgánu a kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení
potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na naklady účastníka.

[ng. Drahoslava M a č á k o v á
vedoucí stavebního třadu

Toto rozhodnutí musí b'ýt vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu lutín a
způsobem umožňujícím dálkový přístup ( $25 odst. 2 správního řádu).

3.6.2071 20.6.2011Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :

DoručÍ se::
Ú č astníci úz emního říz ení''
-účastníci í dle $ 85 odst. l stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
. Jiří Zapleta|, Třebčín 221
e Obec Lutín
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje seveřejnou vyhláškou-
3. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska

(Karel Slezák, Lípy l30, Ing. tvti"t'7i%e.t' Třebčín I4I, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 87418,
405 02 Děčín' RWE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 499ll, 651 02 Brno, Telefónica 02
Czech republic, a.s., l.máje 3, ostrava, ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno)

Ú častníci st av ebního ř ízení - dop oruč eně do vlastních rukou
4. Jiří Zap|etal, Třebčín 221
r Obec Lutín



. Karel Slezák' Lípy 130
o 

-Ing. Michal Žváček,Třebčín 141
8. CEZ Distribuce, a.s., IDDS qihdk9n
9. RwE Distribuční služby, s.r.o.' IDDS jnnyjs6
10. Telefónica 02 Czech republic, a.s.' IDDS d'79ch2h
11. ARKO TECHNOLOGY, a.s.,IDDS 83acv2h

Dotčené orgány státní správy:
12. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje, IDDS kazbzri
13. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí, IDDS kazbzri
14. obecní úřad Lutín, Štrotni 203, Lutín

Sprcwní poplatekpodle zákona č. 634/2004 Sb byl zaplacen


