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NAVRH
vÝnoxu ÚznvrNÍHo RoZHoDNUTÍ

(veřejnou vyhláškou)

Dušan Bátěk, nar' 4.2.1979 býem Fučíkova 508, Náměšť na Hané
Lenka Báťková, nar. 4.2.t979 byem Fučíkova 508, Náměšt' na Hané

(dále jen "Žadatel") podali dne 1.7.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územnímÍízení
o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územníŤízení.

obecní uřad Lutín' stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č. 18312006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákott) (dále jen ''stavební zákon''), zveřejňuje podle $ 95
odst. 2 stavebního zákona návrh v,ýroku územního rozhodnutí a současně podle $ 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu
mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se ýkají ohrožení
ochrany veřejného zájmu, v souladu s $ 95 odst.4 stavebního zákonado

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným v,ýhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahližet
do podkladů roáodnutí (stavební uřad obecního úřadu Lutín' úřední dny Po a St 8 _ 17).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu q1hoku:

I. Vydává podle $ 79,92 a 95 stavebního zžkona a $ 9 lyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnopráwí smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny na pozemku parc.č.230/75 v k.ú. LutÍn

Druh a účel umisťované stavby:
Zdměr řeší umístění kopané studny o o 1,0m a hloubce 8,5m. Stavba studny bude umísíěna na popmku parc,č.
230/75 v k.ti. Lutín ve vzdúlenosti 5,0m od společné hraruice s pozemkem purc,č, 230/78 a ve vzddlenosti 3,5m od
společné hranice s pozemkem parc.č. 230/16. Studna bude provedena z betonových skruží TBH 1000 a bude
vyvedena 0,50m nad terénem.



II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1' Stavba studna bude umístěna na pozemku parc.č' 230l'75 vk.ú. Lutín, ve vzdálenosti 5,0m od společné
hranice s pozemkem parc.č. 230l'78 a ve vzdálenosti 3,5m od společné hranice s pozemkem parc.č.
230116. tak, jak je zakresleno v grafické přiložena podkladu katastráIní mapy, která je součástí spisové
dokumentace a bude dle ust' $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabýí právní moci ověřená zas|ána Žadate|i
a Obecnímu úřadu Lutín.

2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována oprávněnou osobou dle zákona č.

36011992 Sb. o autorizaci a v souladu s přílohou č. l vyhlášky č' 49912006 Sb., o dokumentaci stavby.
3. Stavba studny je charakterizoyána dle $ 55 odst. 1 písm. j) zákona o vodách jako vodní dílo, o povolení

kjeho stavbě a povolení kodběru podzemních vodpožádá investor u příslušného vodoprávního úřadu -
Mmol oŽP' odd. vodní hospodářství.

4. K žádosti o zahájeni vodoprávního řízení pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x q.ýtisk kompletní projektové dokumentace, zpracované oprávněnou osobou pro
projektování vodohospodářs!ých staveb sveškeqými doklady, tj. výpis zkatastru nemovitostí a snímek
z katastru mapy (ne starší 2 měsíců), seznam účastníků řízení, vy'jádření správců inženýrských sítí,

vy'jádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologa, pravomocné územní rozhodnutí nebo územní
souhlas a souhlas příslušného stavebního uřadu podle $ 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
planování a stavebním řádu (stavebni zákott).

5. V dokumentaci pro stavební Íízeni bude řešen i způsob naložení s odpady, s přebytečnou či nepoužitelnou
zeminou ze stavebních ýkopů, jakožto i případným stavebním odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně někteých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek
MŽP ČR k tomuto zákonu.

6. Do projektové dokumentace pro stavebtířízení budou rovněž zahrnuÍa veškerá taková opatření, aby při

ýkopoých pracích' terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad
stávajícími inŽenýrsloými sítěmi (podzemními' nadzemními), včetně přípojek k objektům a pro uloŽení
noých rozvodů, byla dodrženaplatná ČsN z: 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení),
byla vytyčena všechna stávající podzemní a nadzemní zařizení, při pracích v místě souběhu, kříŽení či
pracemi nad stávajícími podzemními sítěmi byly ýkopy prováděny ručně a byly respektovány podmínky
vlastníků a provozovatelů inž. sítí. Trasa výše uvedených staveb bude vedena v souběhu nebo bude kříŽit
zaÍízení ve vlastnictví či správě:
- Telefónica oz Czech Republic, a.s.

Účastníci řízení podle s 27 odst. ] zákona č. 500/2004 Sb., spróuní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

"správní řád") je:

Dušan Bátěk, nar' 4.2.197 9 býem Fučíkova 508, Náměšť na Hané
Lenka Báťková, nar. 4.2.1979 byem Fučíkova 508, Náměšť na Hané

Stavební úřad stanovuje okruh účastnílď dle $ 85 stavebního zákota následovně:

účastníci územního řízení dle 8 85 odst' 1 stavebního zákona- hlavní účastníci
I.žadatel
- Dušan Bátěk, nar. 4.2.19'79 býem Fučíkova 508, Náměšť na Hané
- Lenka Báťková, nar. 4.2.|979 býem Fučíkova 508' Náměšť na Hané
2'obec, na jejímž území mó být požadovaný záměr uskutečněn
- obec Lutín
účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona _ vedlejší účastníci řízení
3 .vlastník pozemku či stavby, na kterém mó být požadovaý záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stqvbě (vlastníci či spróvci sítí technického vybavení):
- Telefónica C'2Czech Republic, a.s.

4.osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné pravo k sousedním stavbám ahebo k sousedním pozemkům na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
_ obec Lutín
- Martina Polýnková, gen. Svobody 604, Moravský Beroun
_ Ing. Jolana Tichá' Na Sídlišti 205
- Ing. Roman Jandl, Na Sídlišti 205



Náwh qýroku rozhodnutí je doručován v souladu s ust. $ 95 odst' 2 stavebního zákona hlavním účastníkum
Íízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Žadgtel dte ust. 6 95 odst. 3 sÍavebního zúkona zaiistí, abv bvl ndvrh výroku včetně erafícké příIohv
bezodkladně vvvěšen na vhodném veřeině přístupném mísÍě u stgvbv nebo pozemku, na nichž se mú záměr
uskutečnit, a to po celou dobu 15 dnů zveřeinění núvrhu výroku, Součústí informace ie grafické widdření
zúměru, popřípadě iiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě zúměru a o
iebqrulu rr0 !tdí'
Výhrad)l dotčených orgánů nebo námitky účastníků řízení proti zjednodušenému územnímu řízení lze podle
ustanovení S 95 odst. 4 stqvebního zákona podat písemně ve lhůt
rozhodnutí. připomínlE veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena
ochrana veře-iného zájmu podle zvláštních předpisů a to ke stavebnímu úřadu obecního úřadu Lutín.

Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu (Y)užijte především úředních hodin_ pondělí. středa od
8.00 - 17,00 hod.).

Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny týhraLy. námitlql nebo připomínlv. rozhodnutí se pokládá za Yldané a
nabý,vá právní moci.

Náwh ýroku rozhodnutí je zveřejňován v
lyhláškou a musí tak bý vyvěšeno po dobu

Vyvěšenodne: 19. 7. 2a1-1-

.' : ,r ,.

souladu s ustanovením $ 95 odst. 2) stavebního zákona veřejnou
l5 dnů na uřední desce obecního úřadu Lutín.

Sejmuto dne 4.8.20L1

e vyvěšení a sejmutí vyroku rozhodnutí

-/htL-
,/

Doručí se :

- účastníci dle f 85 odst. ] stav zákona (dodejlq)) :

žadatel:
Dušan Bátěk' Fučíkova 508' Náměšt'na Hané
Lenka Bát'ková, Fučíkova 508' Náměšť na Hané
příslušná obec
2. obec Lutín
-účastníci dle f 85 odst. 2 staýebního zákona doruču-ie seveře-inou whláškou
3. v1věšeno na úřední desce obecního úřadu Lutín + příloha
lMartina Polýnková, gen. Svobody 604, Moravský Beroun, Ing. Jolana Tichá' Na Sídlišti 205, Ing. Roman
Jandl, Na Sídlišti 205, Telefóníca C'2Czech Republic, a.s./

Dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát města Olomouce' odbor koncepce a rozvoje
obecní úřad Lutín
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Dušan a Lenka Bát'kovi

Fučíkova 508, 783 44 Náměšt'na Hané

PROJEKTANT: 'r-ir
[ng. Petr F]LL, a.i.

AKCE

k.ú. Lutín p.č.230175

xoparuÁ STUDNA, hl. = 8,5m , a 1,0m
DATUM
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