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Stavební úřad obecního úřadu Lutín, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst' 1 písm. f zákona č. 1831206
Sb', o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona ě, 6sl2007 Sb. (dále jen
,,stavební zákon") ve společném územním a stavebním Yízeni přezkoumal podle $ 84 aŽ 9l a $ I09 aŽ 114
stavebního zákona Žádost o lydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne l2.7.20l0 poda|i

[ng. Petr Buchta, nar.2l.l.|979 bytem Třebčín 2ó1
Mgr. Marie Buchtová, nar.29.l2.l980 bytem Třebčín 261
zastoupeni na základě plně moci IM- Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

(dále jen stavebník")' anazáklaďě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle $ 79 odst. a$92 stavebního zákona a $ 9vyhlášky č.50312006 Sb.,opodrobnějšíúpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

So 01 _ garáže na pozemku parc.č' 204/4 v k.ú. Třebčín
so 02 _ terasy se zastřešením na pozemku parc.č. 204/4 v k.ú. Třebčín
oplocení pozemku parc.č. 20414 v k'ú' Třebčín

všechny uvedené pozemky se nacháze1i v katastrálním území Třebčín.

II. a podle $ l 15 stavebního zákona a $5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

So 01 - garáže napozemkuparc.č.20414v k. ú. Třebčín
sjezdu na pozemcích parc. č. 466,20414 v k.ú. Třebčín

Jednoduchý popis stavby:
So 07 _ aaráž
Garáže se skladem zahradního nářadí s rozměry 7,60 x 4,20 m ž bude provedenajako zděná, konstrukce střechy
dřevěná, krytina z PVC mechanicky kotvena. Dešťové vody budou svedeny do nádrže /zahradníjezírko. Napojení
na el energii bude provedenou napojením na stwající rozvod. Zpevněná plocha před garáží bude provedena ze
zámkové dlažby.



SO 02 - terasa
Terasa o rozměrech 8,10x 4,10m bude umístěna na pozemku parc.č. 204/ v k.ú. Třebčín a bude navazoyat na
stcnající řadoý rodiný dům a bude provedena v úrovni podlahy 1.NP. Konstrukce terasy z dřevěných trámků
konených do betonoých základů, pochozí yrstva prkna z exoticlqlch dřevin' Nad terasou bude provedena
dřevěná pergola. Pergola bude o rozměrech 5'44 x 3,0m, střecha pultová sýškou 3,0m a 2,5m, která bude
č ástečně doplněna skl em.

oplocení
oplocení na hranici s pozemkemparc'č.204/]2,204/3 a 466 v k.ú. Třebčín bude provedeno z drátěného pletiva o
výšce I60 cm na kovových sloupcích, část oplocenív pozemku parc'č. 204/4 bude provedeno dřevěné s kovovými
slouplql doýšlq, ]60 cm.

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

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
l. Garáže se skladem zahradního nářadí s rozměry 7 ,60 x 4,20 m bude umístěna na pozemku parc.č. 20414

v k.ú. Třebčín na hranici s pozemkem parc.č. 466 a ve vzdálenosti 2,95m lnejhatší vzdálenost/ od hranice
s pozemkem parc.č. 204ll2 vk.ú. Třebčín. Střecha pultová s max. vrýškou +3'400 od *0'000 (+0,000 : čístá
podlah

2. Terasaorozměrech8,l0x4'10mbudeumístěnanapozemkuparc.č.204l vk.il.Třebčínabude navazovatna
stávající řadov.ý rodinný dům a bude provedena v úrovni podlahy l 'NP.

3. oplocení na hranici s pozemkemparc'č'204112,20413 a466 v k.ú. Třebčín
4. Sjezd z pozemku parc.č. 466 bude proveden na pozemku parc.č. 20414 v k.ú. Třebčín

IV" Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l. Stavba bude provedena podle projekÍové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Luděk Konečný, Čren -

ll0l3'l3 autorizovaný ínženýr pro pozemní stavby; případné změrry nesmí bý provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřad, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku.

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

3. Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontro|ní prohlídka, na základě oznámeni záměru započit
s užíváním stavby'

4. Stavba bude dokončena do 31.12.2016
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, ktený při jejím provádění zabezpeči odbomé vedení

provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby bude veden stavební deník.
6. Stavebník zajistí vylyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vyťyčení musí bý

ověřeny úředně oprávněn1im zeměměřičem (ověřený vytyčovací ýkres je dokladem ke kolaudaci stavby).
7. Před započetí zemních prací je nutrro zajistit výyčení stávajících inženýslaých sítí od jejich vlastníků a

provozovatelů přímo v terénu a vjejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zýšené opatrnosti.

8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené:
a) ve vy'jádření obce Lutín ze dne 5.5.20l1 pod čj. oÚl842l2011lLa
b) ve ryjádření k existenci sítí Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 23'5.2011 pod zn.

rrcl0sl23lt 1/ocsLC
c) ve q'jádření k existenci plytárenského zařízení vydané RWE DistribučnÍ služby, s.r.o. ze dne 22.4.20|1

pod zn. l474/l1/I53, zejména:
- v zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. ochranné
pósmo NTL,STL plynovodů a přípojek je vzastavěném území obce Im na obě strany od půdorysu.
Předpoklddanó hloubka uložení zařízení cca 0,8 _ ],5m.

9. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění (práce
emitující zrnýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém stavu, před ýjezdem
vozidel ze stavby zajistit jejich očistu' případně očistu veřejné komunikace sloužící jako přístup na
staveniště).

10. odpady ze stavby budou likvidovány vsouladu se zákonem č.l85/200l sb. o odpadech. Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané.k ohlášení uŽiváni stavby.

11. Před zahájetim stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,STAVBA
POVOLENA", kteryi obdrži stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí bý chráněn
před povětrnoshrími vlivy' aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby započeti
uŽíváni stavby. U rozsiáhlejší stavby se staveniště omaěí přiměřenou tabulí, na které bude uveden náZev
stavby' investor, dodavatel, povolení a ukončení stavby.

12. Stavebnfl< je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započit s uŽíváním stavby nejméně 30 dnů předem
dle $ 120 stavebního zákona. Omámení bude podáno na předepsaném formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č.



13.

t4.

52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
s přiloženými doklady uvedenými v tomto formulaři.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo: protokol o vyýčení stavby,
zaměřetí stavby, revizrí zprávu e|. zaŤizení, stavební denft, prohlášení o použidch
stavebního zákona), doklad o likvidaci odpadů vmiklých v pruběhu stavby.

stavebního řádu)

geometric\ý plán

ýrobcích (s 156

Účastníci Ťizeni naněŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení $ 27 odst. 1 zákona 50012004
Sb', spráwí řád ve znění zákona č' 4l312005Sb' (dále jen,,správní řád") je:

Ing. Petr Buchta' nar.2l.1.1979 býem Třebčín 261
Mgr. Marie Buchtová, nar' 29.12.|980 býem TÍebčín261

odůvodnění:
Dne 24'5.201l podali stavebníci žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s $ l40 správního řádu usnesením podle $ 140 odst.4 sprál'rrího řádu.
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 3 l.5 2}Llzahájeni společného územního a stavebního řízení účastníkům
řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání Žádosti současně nařídil ústníjednání se schůzkou na místě
stavby rc 4.7.2011, o jehož ýsledku byl sepsán protokol. Vpruběhu řízení nebyly uplatněny Žádné
připomínky, veřejnost se nezúčastnila.
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 uřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedenýchv$$86,90al11stavebníhozákona,projednaljisúčastníkyŤízeníasdotčenýmiorgányazjislilr,že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem' předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění Stavby je v souladu se schváleným Územním plánem obce Lutín, kde je území určeno jako Br- bydlení
vrodinných domech. a vyhovuje obecným poŽadavkům na využívání izemi. Projektová dokumentace splňuje
obecné technické poŽadavky na stavby. Stavební uřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby'
Stavební uřad si v průběhu řízení ověřil, Že stavebník Ing. Petr Buchta a Mgr. Marie Buchtová oba býem
Třebčín 26l maji k pozemku parc.č. 20414 v k.ú. Třebčín vlastnické právo a to ýpisem z katastru nemovitostí,
list vlastnictví č' 475 pro obec Lutíml a katastrální území Třebčín.
Stavební uřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek roáodnutí.
Při r,ymezování okruhu účastnftů spojeného územního a stavebního řízení dospěl stavební uřad k závěrt, že
v daném případě toto právrrí postavení dle $ 85 stavebního zákonapřísluší :
A) íci územního řízení dle

-iednotlivě :

l. žadatel
- Ing. Petr Buchta, Třebčín 261
- Mgr. Marie Buchtová,Třebčn26l

2. obec, na jejímŽízemimá být požadovaný záměr uskutečněn:
_ obec Lutín

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

B.I Účastníci územního řízení dle f 85 odst. 2 stqvebního zókona _ doručuje se veřejnou whláškou:
1. vlastník pozemku nebo staveb' na kteých má bý poŽadovaný záměr uskutečněn:

- Ing. Petr Buchta' Třebčín 261
- Mgr. Marie Buchtová, TÍebčn 261

2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním
rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníku či správců sítí techrrického vybavení):
- Miloš Frýdl, Dubčany 45
- WooD WX cz s.r.o., Na sídlišti208, Lutín
- obec Lutín



- RWE Disfibuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/7, 657 02 Bmo
C Účastníci stwebního dle f ]09 stavebního zákona-doruču-ie se jednotlivě:
l. stavebník :

- Ing. Petr Buchta, Třebčín 261
- Mgr. Marie Buchtová, Třebčín 26l

2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má bý stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
_ Ing. Petr Buchta, TřebčÍn 261
- Mgr' Marie Buchtová, TÍebčín 26l

3 ' vlastník 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 byt 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 Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská499l|,657 02Bmo

Stavební úřad dospěl k závěru, Že dalšími účastníky tohoto rozhodnutí (mimo ty, se kteými bylo v tomto řízení
jednáno), 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 $ l23 občanského zákoníku je obsah vlastnického
práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet, uŽivat, poŽívat jeho plody a užitky a nakládat s ním
v mezích zákona.
ZpŤedloženi stanovisek : závazné stanovisko Magistrátu města olomouce odb.ŽP, odd. odpadové hospodářsní
z I2.5.201t pod čj. SMot/ŽP/s5/073382/201]/Ga, souhlas oÚ Lutín ze dne 5.5.20l I pod čj. 0Ú/965/2011,
vyjádřeno oÚ Lutína AkKo Technology, a.S' Ze dne 5'5'201 t pod čj. 0Ú/842/20] ], vyjádření Voddone Czech
Republic, a.s' ze dne 23'5.20] ] pod zn' IIG/05/23/] ]/OCSLC, ,vyjádření Telefonica 02 Czech republic, a.s. ze
dne22.4.2011podč.j.61367/II,,vyjádřeníICTServices,a.s. zedne9.5.201I pod zn.P3A1100004939],
vyjádření RWE Distribuční služby, s'r.o. ze dne 22.4.20I I pod zn. 1447/1 ] / I5 3, ,vyjádření Moravská vodárenská,
a's. ze dne 22.4.201 1 pod zn. ] ] 400003478/2I/4/ I 1/Du, vyjádření SELF senlis ze dne 5.5.20I I pod čj'
t 1/001134, UPC Česká republika, a.s' ze dne 26.4.20] ] pod zn' Jur 665, vyjáctřená čeps, a.s. ze dne 4.5.201 ]
pod zn'647/l l/BRN, T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.4.201 I pod zn. ] 1282 a další}ro posouzení dospěl
stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroŽeny veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastnků řízení.

Jelikož stavební úřad v průběhuÍizeni neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a proto
rozhodl způsobem uvedeným ve ýroku.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v území, kde je vydán územní plán' doručuje se v územním
řízení totoroáodnutívsouladus $ 92odst.3 stavebního zákona účastníkůmřízeníuvedenýmv$ 85 odst. l a
dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkum řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje
veřejnou vyhláškou. Ve stavebním řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v $ l09 stavebního zákona
toto rozhodnutí j ednotlivě.

Poučení:
Proti územnímu rozhodnutí a proti stavebnímu povolení můŽe účastník podat odvolání, a to ke Krajskému
uřadu olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podáním u zdejšího

stavebního uřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne omámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni
oznámení rozhodnutí. odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek proti stavebnímu povolení.

Doručení veřejnou lyhláškou se provede tak, Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
obvyklým' Poslední den této lhůty je dnem doručení.
odvolání se podává spotřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu akaždý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliqý výok nebo vedlejší ustanovení. odvolání jen
proti odůvodnění roáodnutí je nepřípustné.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavební povolení nenabude prár.rrí moci.



Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

ověřená projelctová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabýí
prármí moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Drahoslava va
vedoucí stave

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední
umožňujícím dáIkový přístup ( $25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno one: .l !."'.7.:.?.9'!.1 Sejmuto dne :

Doručí se::
Učastníc i úze m ního ř ízení''

"rčrrtrí"l 
í dl, s 85 ,d'tl stavebního zdkona doručuje se do vlqstních rukou:

1. IM- Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. - zástupce žadatele
2. obec Lutín
-účastníci dle s 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje se veřejnou vyhláškou-
3. Obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska

(Miloš Fýdl' Dubčany 45, WooD WX cz s.r.o., Na Sídlišti 208, Lutín, obec
služby, s.r.o.' Pl;márercká499/1,657 02 Bmo )

Účastníci stavebního řízení - doručováno 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 služby, s.r.o., Plynárenská 49911,657 02 Brno
Dotčené orgány státní správy:
8. Magistrát města Olomouce, odb. koncepce a rozvoje, Hynazsova l0, Olomouc
9. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí, Hynazsova 10, Olomouc
10. obecní úřad Lutín, Štrotni 203, Lutín

Na vědomí:
Ing. Petr Buchta, Třebčín 261

desce obecního úřadu LutÍn a způsobem

27.7.20LL

Lutín, RWE Distribuční

Maíáko
úřadu
jťt 

,

Sprnní poplatekpodle zákona č. 634/2004 Sb. byl zaplacen.


