
Obecní úřad Lutíno okres Olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 I, 7 83 49 Lutín, telefon 5859 44286; fax 5859 44286

C.j. su/1675l201't V Lutíně dne 10.8.2011
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail:dmacakova.ou@lutin.cz't'..':..::":'
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zahét1ení společného územního Ťízeni a stavebního řížení / / , 'r' ;.';í-_l
veřejnou vyhláškou i .: "'l] l'

Dne 9.8.2011 podal Ivo Havlena, nar.29.7.1980 bytem Mozartova 5o Olomouc zastoupený
Drahomírou KaÍkovou, Litovelská 15, Olomouc žádost o vydání územního rozhodnutí o urnístění
stavby a o stavební povolení na stavbu

rodinného domu, zpevněných ploch sjezdu, retenční nádrže na parc.č. 993lt02 v k.ú.
Hněvotín, přípojky vody, dešt'ové a splaškové kanalizace a ntl plynu na parc.č. ,,993lÍ02,
9931127 v k.ú. Hněvotín.

Jednoduchý popis stavby:
Na pozemku parc.č. 993/102 v k.ú. Hněvotín je navržen atriový rodinný dům přízemní

s obytným podkrovím, nepodsklepený, s přízemním dvorním křídlem a přízemní gardží. Půdorys
rodinného tlomu burle ve tvaru L zastavěná plocha rodinného clomu je 180 m2. I]místění tlomu
je navrženo v min. vzdóIenosti 3,5m od ltranice se sousedním pozemkem parc.č. 993/127, ve
v k.ú. Hněvotín. Střeclta v uliční čdsti domu sedlovtÍ, lňeben nad obytnou črÍstí bude ve výšce
8,15 m nad upraveným terénem, v čósti garáže bude hřeben sedlové střechy o výšce 6 m nacl
terénem- Dvorní křídlo na hranici s parc.č. 993/103 bude přízemní s plochou střechou o výšce 3,8
m od upravenéIto terénu.

Vjezd na pozemek rodinnélto domu bude napojením na parc.č. 993/127 v k.ú. Hněvotín.
Napojení na tecltnické sítě bude přípojkami dešt'ové kanulizace přes retenční núdrž, splaškové
kanalizace, vodovodní, ntl plynovou a nn. čtist tlešťových vod bucle odvedených tlo podzemní
retenční ntÍdrže o rozměrech o objemu 3 m3 pozemku rotlinného domu. Sjezrl a zpevněné ptochy
budoa na parc.č. 993/102 v k.ú. Hněvotín. Na pozemku bude vyčleněn prostor pro umístění
nddoby na domovní odpad.

Rodinný dům je řešen pro 1 bj. ZtÍkladové pasy budou z prostéIto betonu, podkludní
betonovó deska bude vyztužena KARI sítí; bude provedena izolace proti zemní vlltkosti, radonu a
tepelnrí obvodové a vnitřní nosné a nenosné zdivo bude provedeno v keramickém systému
POROTHERM. obvodové zdivo, mimo štítovou zed' gardže bude zatepleno kontaktní termofusúdou.
Komínové těleso krbu provedeno v systému CIKO. Konstrukce stropu nad přízemím tvořena
železobetonovou monolitickou stropní deskou; v garcÍži je strop tvořen nenosným
sddrokartonovým poltledem, zavěšeným na spodní přírubě dřevěných příItradovýclt nosníků,
tvořících konstrukci střechy, střešní krytina plecltové tašky. Strop ve ll.podlaží je tvořen
sádrokartonovými deskami zavěšenými na nosném roštu z pozink. plechu, opatřený tepelnou izohcí.
Konstrukce sedlové střechy dřevěnú, střešní krytina plecltové tašky. Plocltó střeclta bude sestrivat
zželezobetonové stropní desky opatřené tepelnou izolací, hydroizolací, parozúbranou, ukončenrt
ocltrannou textilií a zósypem kačírkem, okna a dveře budou plastovd, gardžovd vrato sekční
plastovtí. osazeny budou podstřešní žIaby a okapy. Budou provedeny vnitřní rozvody vody, odpadů,
plynu a nn. Vytúpění teplovodní, v přízemí rodinnélto domu podlaltové, zdroj zdvěsný plynový
kotel. Teplá voda vyltřívrÍna v zúsobníkovém olňívači.



Budou provedeny přípojky na hlavní řady tecltnickýcla sítí vodovodu, dešt'ovou kanalizaci přes
retenční nddrž splaškovou kanalizaci, ntl plynovod; přípojka nn je řešena samostatně.

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

$ 84 č. 18312006 Sb'' o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) zmoci úřední usnesením poznamenaném do spisu ze dne 10.8.2011 pod čj.
3Ú116'7411675lzol1 rozhodl v souladu sustanovením $ 78 odst. 1 stavebního zákona a podle $ 140
zákona ě.50012004 Sb.' správní řád, ve znění zák'č. 41312005 Sb., (dále jen správní řád) o spojení
územního a stavebního Íizeni.

obecní úřad Lutín' stavební úÍad, oznamuje v souladu s ustanovením s $ 87 odst. 1 a I12
odst' l stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánůrn
státní správy a všem známým účastníkům řízení'

K projednání předloŽené žádosti nařizuje stavební úřad veřejné ústníjednání, které se bude
konat

pondělí dne 12.9.2011 ve 14,30 hod.

se schůzkou v zasedací místnosti Obecního úřadu Hněvotín.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětem územního Íizeni,je povinen Strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst.1 zákona ě. 50012004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
k tomuto účelu je zpřísfupnit.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jirrak se k nim nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u stavebnílro úřadu
(využijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 _ 1'/ hod) a při ústnírn jednání.

Nechá-li se některy z účastníků řízeni zastupovat' předloži jeho zástupce plnou moc.

Podle $ 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíži kzávazným stanoviskům a nárnitkárn
k věcem' o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu'

Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územnim Íízeni námitky k ochraně
zájmů obce a zájmŮ občanů obce.

Podle $ 114 odst' 1 stavebního zákona účastník stavebního řizenímůže uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci' způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotěených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo za|ožené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Vzhledem k tomu' že záměr |eží v uzemí, kde je vydán uzemní plán, je toto oznámení
doručováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. l)
stavebního zákona a dotěeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2)
stavebního zákona se doručuje toto oznámení veřejnou lyhláškou. Účastníků stavebnílio řízení se
doruěuje jednotlivě.

Účastníci řízení podle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) žadate| - Ivo Havlena' nar. 29.7.1980 býem Mozartova 5, olomouc zastouperrý Drahomírou

Kafkovou' Litovelská 15, olomouc
b) obec na jejím:žizemimibýzáměr uskutečněn - obec Hrrěvotín



Účastníci územního řizenídle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozemků či staveb, na kteých mábý záměr uskutečněn:

- Martin Palánek, gen. Píky 558ll3, olomouc
- Miroslav Ponížil, Hněvotín 154
- obec Hněvotín, Hněvotín 47

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám či pozemkům může
bý územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hněvotín 4'7

- Martin Palánek' gen. Píky 558ll3, olomouc
- Miroslav Ponižil, Hněvotín 154
- RwE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 49911' Brno
- ČpzDistribuce, a.s. Děčín, Teplická 87418

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:
a) stavebník - Ivo Havlena, nar.29'7 '1980 býem Mozartova 5, olomouc zastoupený Drahomírou

Kafkovou, Litovelská 15, olomouc
b) vlastníci pozemku nebo staveb' na kterém mábýt stavba prováděna:

_ obec Hněvotín' Hněvotín 47
c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li bý jejich vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno:

- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Martin Palánek, gen. Píky 558113, olomouc
- MiroslavPonížil, Hněvotín 154
- RWE Distribuění služby s.r.o., Plynárenská 49911,Brno
- ČpzDistribuce, a's. Děčín, Teplická 87418

Vzhledem k tomu, že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební úřad tímto specifikuje okrulr
jednotlivých Íizení takto :

Účastníci územního řízení jsou uvedeni po pořad.čís lem - 7, 2, 3,
Účastníci stavebního řízení jsou uvedenípo^d pořad. Číslem _ 1,2,4 - 7.

Zadatel dle ustanovení t 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. ahv
ce o ieho l žád nl uzemn nutí bvla

kla nar'Zeno nan vhodném ve
ném místě u stav na nichž usku do

dobv veřein ní. Součástí infr rafi zameru.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesnlní. stavební úřad onakovaně veřeinénařídí
ústní iednáni oušti stavebníh

Ing. Drahoslava M ač áko v á
vedoucí stavebního úřadu



Doručí se :

účastníci řízení na doruěenku :

zástupce žadatele -
1. Drahomíra KaÍková, Litovelská 15, olomouc
příslušnó obec -
2. obec Hněvotín
3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - lyvěšeno na úřední desce obecního úřadu

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb -
4. Martin Palánek, gen. Pílry 558/13' Olomouc
5. Miroslav Ponížil, Hněvotín 154
6. čnz ni't'ibuce, a.s. Děčín, Teplická 87418
7. RwE Distribuční služby s.r.o.o Plynárenská 499/I,Brno

dotčené orgány na doručenku"
Magistrát města Olomouceo odb.ŽP,
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvojeo
Hasičslcý záchranný sbor olomouckého kraje
obecní úřad Hněvotín

Toto oznrÍmení je vyhlašovúno veřejnou vyhlóškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na
úředních deskóch obecního úřadu Hněvotín, obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti denní
lhůty' po kterou je ozndmení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení ozndmení. ZveřejňujeJi
se písemnost vyvěšením na více úředních deskáclt, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla
písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebníIto ztÍkona).

, L1_.8,201-1
v),veseno one : .

l""i

Žádáme obecní itÍady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné lyhlášky zaslaly
zdejšímu stavebnímu úřadu.

Pro žadatele: v příIoze zasíIdme poštovní pouktizku ng uhrgzení spůvního poplatku ve výši 600,-Kč (po
ultrazení poplaÍku zašlete kopii stavebnímu úřadu). Neultrazení poplaÍku je dle $ 64 odst. I písm. b) sprúvního
řtÍdu důvodem k přerušení řízení.
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