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obecní úřad Lutíno okres

stavební úřad
olomoucká I3I,783 49 Lutín, telefon 585944286;fax 585944286

c.j. su/162712011
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova. o u@lutin. cz

V Lutíně dne 4.8.201l

oZ1\ÁtvtENÍ
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Dne 1.8.2011 podali Pavla Bočková, nar. 3.9.1977 a Jan Prnka, nar. 24.|1.1973 oba bytem
Hněvotín 531 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby zahradního domku na
parc.č. 993196 v k.ú. Hněvotín

Dnem podání žádosti by|o zahájeno územní řízení'

Popis předmětu záméruz
Jednó se osazení zaltradnílto domku o půdorysnj,clt rozměrecll 3x3,5 m, nepodsklepeného, výšku
Itřebene pultové střechy 2,2 m nad okolním terénem- Bude osazen ve vzdóIenosti 0,8 m od hranice
s parc,č, 993/129 a v min. vzdúlenosti 0,8 m od ltranice s parc.č. 993/96 vše v k.ú. Hněvotín.
Stavba bude dřevěné konstrukce, nosnd konstrukce sloupky, Krytina střecha lepenkový šindel
čemený.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. 1, písm. g) a $
84 č. |8312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavebnízákon), oznamujepodle$ 87odst. 1stavebníhozákonazahájeníúzemníhořízenídotčeným
orgánům státní sprály a úěastníkůmÍízení.

K projednání návrhu zároveňnaÍizuje veřejné ústníjednání, které se bude konat ve

čtvrtek dne 8.9.2011 v 9,00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětern územního Íizení,je povinen strpět ohledárrí
na rnístě podle $ 54 odst.1 zákona č,. 50012004 Sb., o správním řádu, ve zněni pozdějších předpisů' a
k tomuto účelu je zpřístupnit.

Do podkladů rozhodnuti lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu
(využijte především návštěvní dny pondělí' středa 8 _ 17 hod) a při ústnímjednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íízeni a připomínky veřejnosti rnusí
bý uplatněny nejpozději při veřejném jednání' jinak se k nim nepřih|íži.

Nechá-li se některy z účastníků Íizení zastupovat, předloži jeho zástupce plnou moc'

Vzhledem k tomu, že záměr leži v území, kde je vydán územní plán, je toto oznámení
doruěovánovsouladus $ 87odst.1 stavebního zákona účastníkůmřízenídle $ 85 odst.1 adotčeným
orgánůmjednotlivě; úěastníkům Íízení dle $ 85 odst.2 se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Účastníci územního Íízeni dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) Žadatel PavlaBočková,nar.3.9'1977 aJanPrnka, nar.24.1l.1973 obabytemHněvotín 531
b) obec, na jejimž iuemi má být záměr uskutečněn, obec Hněvotin, Hněv otín 47



Učastníci územního řízeni dle $ 85 odst' 2 stavebního zákona:
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- LM company s.r.o. Bukovany 177
- Zbyněk Lakomý, Hněvotín 536
- Ing. Gabriela Lakomá, Hněvotín 536

Zadatel dle ust. 8 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. abv informace o ieho
záměru a o tom. že nodal žádost o wdání územního rozhodnutí bvla bezodkladně poté. co by|o
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavbv nebo
pozemku" na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické wiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesp|ní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání.

Ing.Drahoslava Mačáko
vedoucí stavebního hiřad

Doručí se :

žadatelé -
Pavla Bočková, Hněvotín 531
Jan Prnka, Hněvotín 531
příslušná obec -
obec Hněvotín

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje

účastníci řízení veřejnou lyhláškou -

Uřední deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřední deska obecního úřadu Hněvotín + příloha



Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou lyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotíno Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní lhůty' po kterou je oznámení vywěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost vywěšením na více úředních deskácho považuje se za den ryvěšení
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne: . '?.:.?.:?.q.1'1
')" I.2011,Sejmutodne:...::.'.

Žádárme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro zástupce žadatele: v příloze zasíldme poštovní poukózku na uhrazení spravního poplatku ve ýši 1.000,-Kč
(po uhrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu)' Neuhrgzení poplatku je dle $ 64 odst. 1 písrn b)
sprdvního řddu důvodem k přerušení řízení.
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