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UZEMNI ROZHODNUTI
veřejnou lyhláškou

Žadate|é Ing. Marek Brejcha, nar. !.2.1975 a Ing. Hana Brejchová, nar.3.11.1974 oba

bytem Hněvotín 241 podali dne 30.6.2011 žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby

dvorního objektu - atelieru na parc.č. st.255,lI7 v k.ú. Hněvotín

Popis předmětu záměru:

Jedná se osazení dvorního objektu - atelieru o zastavěné ploše 44o8 m'na pozemku rodinného
domu Hněvotín 24l parc.č. st. 255 a parc.č. 117 v k.ú. Hněvotín. Bude osazen na hranici s parc.č.

st. 268 v k.ú. Hněvotín. Půdorysné rozměry objektu budou 6,4 x 7 m. Střecha bude pultová o

výšce hřebene max. 4,03 m nad stávajícím terénem. objekt bude tvořen dřevěnou nosnou

konstrukcí s opláštěním nehořlavými materiály. Střešní konstrukce bude dřevěná, střecha
vegetační. Součástí stavby je ohradní zeď o ýšce 2,4 m o délce 5,75 m z betonových tvárnic.
objekt bude napoj€n na stávající rozvody elektrické energie, vody; splaškové vody budou
odvedeny do splaškové kanalizace; dešt'ové vody budou svedeny do akumulační jímky o objemu
56 m3.

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

$ 84 zákona č,.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

(dále jen ''stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 79 a 90 stavebníbo zákona a na

základě tohoto posouzení vydává podle $ 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o

podrobnější úpravě územního Íízeni, veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

dvorního objektu - atelieru na parc.č.

jak je zakresleno na situačním výkresu
souěástí spisové dokumentace a bude dle
ověřená zas|ánažadateli a obci ř{něvotín.

st,255,l17 v k.ú. Hněvotín

na podkladě katastrální mapy V měřítku 1 : 500, který je
ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci



Pro umístění stavby se stanoví t1rto podmínky :

1. Stavba dvorního objektu - ateliéru bude umístěna na pozemku parc.č. st. 255, 117 v k.ú.

Hněvotín tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na podkladu
katastrální mapy v měřítku 1 : 500.

2. Dvorní objekt budeopůdorysnýchrozměrech 6,4x7 m, zastřešen pultovou střechou,
výška hřebene střechy bude 4o03 m nad stávajícím terénem. Bude osazen na parc.č. st.
255,II7 vše na hranici s parc.č. st. 268 vše v k.ú. Hněvotín.

3. Stavba bude dřevěné konstrukce, střešní konstrukce dřevěnýo střecha vegetační.

4. Dešt'ové vody budou svedeny do akumulační jímky o objemu 56 m3 na parc.č. 117 v k.ú.

Hněvotín.

Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.

Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí v majetku Telefónica 02 Czech Republico a.s., proto

bude postupováno dle podmínek uvedených ve lyjádÍení ze dne 25.5.2011 pod č.j. 80334/11.

Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí v majetku čEZ listribuce a.s., proto bude

postupováno dle podmínek uvedených ve vyjádření ze dne 7.6.2011' pod č.j. 001034923801.

Při přípravé a rea|izaci stavby budou dodrženy podmínky souhlasu Magistrátu města

Olomouce odboru životního prostředí dle $ 7 odst. 3 zák.č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF ze

dne 13.7.2011 pod č.j. sMoVŽP155122381201l/Př pro parc.č. 117 v k.ú. Hněvotín:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích bude probíhat v maximální možné míře

v době vegetačního klidu'
- Stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky'
- Doba záboru nepřekročí dobu 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu,

termín zahájení prací bude upřesněn ve stavebním Íízení'
_ Při vlastní práci je investor povinen respektovat zásady ochrany ZPF' lyplývající z ust.

$ 8 cit. zákona,
- Šire manipulačního pruhu bude cca 1,5 m včetně výkopu, délka a hloubka uloženi

přípojek nepřekročí stanovené parametry uvedené v technické zprávé

5.

6.

8.

9. Při přípravě a realizaci stavby budou
olomouce odboru životního prostředí
Loš,Př:
- Doklady o odstranění odpadů ze

k žádosti o užívání stavby.
- Přípojka splaškové kanalizace bude lybudovaná jako nepropustná, koznámení o

užívání stavby bude doložen doklad o zkoušce nepropustnosti.
- Před zahájením výkopových prací bude provedeno rydčení stávajících inženýrských

sítí, bude respektována ČsN 73 6005 při křížení a souběhu s ost. inženýrskými sítěmi.
_ v ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se

souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace.

10. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.2ďl1g87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozděj$ích předpisů, podle kterého je

stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
ntJ en v Bině, Královopolská I47, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, itzem.

odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nátm.25 nebo Archeologické centrum

olornouc, U Hradiska 4216 - svůj zátmér realizovat stavbu a umožnit jim provést na

dotčeném {.p';emí záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 ot]st. l zákona o

památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující

dodrženy podmínky souhlasu Magistrátu města
ze dne 14.6.2011 pod č.j. sMovzPl4472l201llGa,

stavby budou součástí dokumentace předkládané



archeologický výzkum povinnost azavřít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického

ýzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o námitkách účastníků íízení: nebyly vzneseny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí se týká stavby uvedené v s 103 odst. 1 písm. a) bod 1

stavebního zákona,která nelyžaduje stavební povolení ani ohlášení, k jejímu provedení postačí

toto územní rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele'

nebo jeho právního nástupceo že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to

neplatí, byla-li realizace zámě ru již zahájena.

odůvodnění:

Žadate|é Ing. Marek Brejcha, nar. 1''2.1'975 a Ing. Hana Brejchová, nar. 3'1I.I974 oba

bytem Hněvotín 241 podali dne 30.6.2011 žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby

dvorního objektu - atelieru na parc.č. st'255,1|7 v k.ú. Hněvotín.
Na tomto veřejném ústním jednání byl přítomen pouze žadatel. Veřejnost na veřejnérn

ústním jednání nebyla přítomna. Při ústním jednání stavební úřad zjistil zvyjádÍení stavebrríka, že

byla spiněna povinnost ustanovení $ 87 odst. 2 stavebního zákona, ze kterého vyplývá' Že žadate| o

vydání územního rozhodnutí na umístění stavby musí zajistit, aby informace o jeho záméru a o tom, že

podal žádost o lydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné jednání,

vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr

uskutečnit ato až do doby veřejného ústního jednání.

Žádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona; stavební úřad zjistil, že

stavba je navržena v souladu s územním plánem obce Hněvotín, Tento dané izemí řeší jako

plochu pro bydlení s funkčním regulativem Bv - bydlení venkovského charakteru, kde je předmětná

stavba přípustná'
Vprůběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o umístění stavby a stavební

povolení z hledisek uvedených v $$ 79 odst. 1, 90 stavebního zákona, projednalji s účastníky Íízení a

i dotčenými orgány a posoudil shromážděn á závazná stanoviska a vyjádření' V průběhu řízení nebyly

připomíňky veřejnosti. Umístění stavby je v souladu se souborem změn č. II územního p|ánu obce

i{něvotín' schváleného usnesením zastupitelstva obce Hněvotín dne 9.5.2008, jehož závazná část byla

vydaná obecně závaznou vyhláškou obce Hněvotín č. 212008. Předmětný pozemek je součástí

nívrhové plochy ,,Bv" bydlení venkovského charakteru' které je urěeno pro individuální bydlení

s odpovídájícím zázemim uŽitkoých zahrad, ve kteých jsou přípustné stavby pro zahradnictví.

Umiitcní itavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, předevšírn

obecným požadavkům stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na vylživállí
územi, ve inění pozdějších předpisů mimo ustanovení $ 2l odst. 6, ze kterého byla povolena výjimka
rozhodnutím ," dn"- 7'3.2011 pod ěj. sÚt+tttlgtzott. Umístění na pozemku je stanoveno

podmínkami tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad oznámi| dne 13.7.2011 zahájení územního Íízeni dle $ 87 odst. 1 lrlavním

úěastníkům Íízeni adotěeným orgánům jednotlivě a vedlejším úěastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 12.8.2011 a stanovil

lhůtu pro uptátneni závazných stanovisek, námitek a připomínek do 12'8.2011. o ýsledku jednárrí

byl sepsán protokol.
Stavebník k pozemkům parc.ě. st.255, 117 v k'ú. Hněvotín přímo dotčenérnu stavbou

prokáza| vlastnické právo výpisem z katastru nemovitostí listu č. 1135 pro obec a katastrální izemi
Hněvotín



Žádost byla doložena dokumentací pro

autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.
Stavební úřad se v rámci probíhajícího Íízení

Íizeni ve smyslu $$ 85 stavebního zákona' Přitom
postavení přísluší:

vyjádření k existenci sítě
001034923801,
vyjádření Telefónica 02 Czech
dojde k dotčení,

ízemniřizení zpracovanou Ing. Markem Brejchou,

zabýxa| téŽ otázkou vymezení okruhu účastníků
dospěl kzávěru, že v daném případě toto právní

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

a) žadatel Ing. Marek Brejcha, nar' I.2'l975 a Ing. Hana Brejchová, nar. 3.llJr974 oba bytem

Hněvotín 241

b) obec, najejímžizemimábýzáměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci územního Ťízenid|e $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

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

bý územním rozhodnutím přímo dotěeno:

- Jiří Trembáč, Šternberská 95l43, olomouc, Týneček
- Dagmar Kobzová, Hněvotín 245

- ČgzDistribuce a's. Teplická874l8, Děěín
- TelefonicaC/2 czechRepublic, a.s. zaBrumlovkou 26612,Ptaha 4

Námitky účastníků Íízeni apřipomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

K žádosti bylo doloženo :

ČBz pistribuce a.s. Děěín ze dne 7.6.2011 pod č.

Republic, a.s. ostrava ze dne 25.5.2011 pod č,j' 80334lII -

závazné stanovisko Magistrátu města

sll/;oll ŽP l 5 5 l 447 2 l 20 11 /Ga, Loš, Pří,
olomouce' odb. Žp ze dne 14.6.2011 pod čj'

- souhlas Magistrátu města olomouce, odb. Žp ze dne l3.7.20l1 pod čj'
SMoVŽP/55 l 5538l2o1J lPÍ,

- závazné stanovisko HZS olomouckého Waje ze dne 22.6'201 l pod čj. HSoL-2978-2l20ll,
- vyjádření Magistrátu města olomouce odboru koncepce a rozvoje ze dne25.2.2011 pod ěj.

sMol/oKR/ 19 I r84 I 20 I I I St.
- vyjádření obce Hněvotín ze dne 3l'5.201I.

Vzhledem k tomu, Že zámér leži v ilzemi, kde je vydán '6zemni plán, je toto rozlrodnuti

doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům a dotěeným orgánům

jednotlivě a vedlejším účastníkům Íízení se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může úěastník řízení podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu

olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podáním u zdejšího

stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Doruěení veřejnou lyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí q,věšeno po dobu 15 dnů

způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvo|ánim lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlil"ý výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Věas podané odvolání má odkladný účinek'



Doručí se :

žadatelé -

Ing. Marek Brejcha, Hněvotín 241

Ing. Hana Brejchová, Hněvotín 241

příslušná obec -
obec Hněvotín(DS)

dotěené orgány na doruěenku:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostřed(Ds)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje(DS)
HZS olomouckého kraje, olomouc (DS)

účastníci řízení veřejnou vyhlóškou -

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

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona

veřejnou lyhláškoň, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního

úřadu Hněvotín, obeóního úřadu Lutín. Poslední den 15ti denní lhůty, po kterou je rozhodnutí

lyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se písemnost vywěšením

na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšeni tlen, ve kterěm by)a pisemnost v1wěšena

nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne : .''tr'5,, fl ... 2 p' ]= t ..'''.. Sejmuto dne : ...{.1.,.Q., ?.P.11.

Žadame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

stavebnímu úřadu.

Správní poplatek vyměřený podle zákonaě' 63412004 Sb., položky 18, odst. a) ve výši 1.000,-Kč

byl uhrazen dne 2I.7 .20IÍ '


