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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 ve�ejnou vyhláškou 
  

Žadatelé    Pavla Bo�ková, nar. 3.9.1977 a Jan Prnka, nar. 24.11.1973 oba bytem 
Hn�votín  531  podali dne      1.8.2011  žádost o vydání rozhodnutí o   umíst�ní stavby    
 
zahradního domku     na parc.�.   993/95  v k.ú.  Hn�votín 
 
 
Popis p�edm�tu zám�ru: 
 
Jedná se osazení zahradního domku o p�dorysných rozm�rech  3x3,5 m, nepodsklepeného, 
výška h�ebene  pultové st�echy 2,2 m nad okolním terénem. Bude osazen ve vzdálenosti 0,8 m od 
hranice s parc.�.  993/129 a  v min. vzdálenosti 0,8 m od hranice s parc.�.  993/96 vše v k.ú. 
Hn�votín.  Stavba bude d�ev�né konstrukce, nosná konstrukce sloupky. Krytina st�echy  
lepenkový šindel �ervený.   
 
 

Obecní ú�ad Lutín, stavební ú�ad, jako stavební ú�ad p�íslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) a  
§ 84 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní zákona �. 68/2007 Sb.  
(dále jen "stavební zákon"), v územním �ízení posoudil podle § 79 a 90 stavebního zákona  a na 
základ� tohoto posouzení vydává podle §  92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky �. 503/2006 Sb., o 
podrobn�jší úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t � n í   s t a v b y 
 

zahradního domku   na parc.�.   993/95  v k.ú.  Hn�votín 
  
  
jak  je  zakresleno na situa�ním výkresu  na podklad� katastrální mapy v m��ítku 1 : 500, který  je 
sou�ástí spisové dokumentace a bude dle ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci 
ov��ená zaslána žadateli a Obci  Hn�votín. 

 

Pro    umíst�ní  stavby  se stanoví tyto podmínky : 

1. Stavba   zahradního   bude umíst�na na pozemku parc.�.  993/95  v k.ú.    Hn�votín tak, jak 
je zakresleno v grafické p�íloze, tj. v situa�ním výkresu na podkladu katastrální mapy 
v m��ítku 1 : 500. 



2. Zahradní objekt  bude o p�dorysných rozm�rech    3 x 3,5 m,   zast�ešen     pultovou 
st�echou,   výška h�ebene  st�echy bude   2,2  m na okolním terénem. Bude osazen na parc.�.      
ve vzdálenosti  0,8 m od hranice s parc.�.  993/129,   ve vzdálenosti    min. 0,8  m od hranice 
s parc.�.  993/96  vše  v k.ú.  Hn�votín.  

 

3. Stavba bude d�ev�né konstrukce, nosná konstrukce sloupky. Krytina  st�echy lepenkový 
šindel �ervený.   

 
4. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány p�íslušnými normami  a právními p�edpisy. 
 
5. P�i p�íprav�  stavby bude stavebník postupovat v souladu  s  ustanovením § 22 odst.2 zákona 

�.20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní pozd�jších  p�edpis�, podle kterého je 
stavebník   povinen oznámit v desetidenním p�edstihu Archeologickému ústavu Akademie 
v�d �R v Brn�, Královopolská  147, Brno nebo oprávn�né organizaci – nap�. NPÚ, územ. 
odb. pracovišt� v Olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum 
Olomouc,  U Hradiska 42/6 - sv�j zám�r realizovat stavbu a umožnit jim   provést na 
dot�eném území záchranný archeologický pr�zkum. Sou�asn� ust. § 22 odst. 1 zákona o 
památkové pé�i ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující 
archeologický výzkum povinnost uzav�ít dohodu, a to ješt� p�ed zahájením archeologického 
výzkumu. Pokud k dohod� nedojde rozhodne tak p�íslušný krajský ú�ad. 

 

 
Výrok o námitkách ú�astník� �ízení :  nebyly vzneseny 
 
 
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.   
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí se týká stavby uvedené v  § 103 odst. 1 písm. a) bod 1   
stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, k jejímu provedení   posta�í  
toto územní rozhodnutí. 
 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební ú�ad obdrží  sd�lení  žadatele, 
nebo jeho právního nástupce, že upustil od zám�ru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to 
neplatí, byla-li realizace zám�ru již zahájena. 
 
 
Od�vodn�ní: 
  

Žadatelé   Pavla Bo�ková, nar. 3.9.1977 a Jan Prnka, nar. 24.11.1973 oba bytem Hn�votín  
531  podali dne      1.8.2011  žádost o vydání rozhodnutí o   umíst�ní stavby   zahradního domku    na 
parc.�.   993/95  v k.ú.  Hn�votín. 

Stavební ú�ad  oznámil dne  4.8.2011 zahájení územního �ízení dle § 87 odst. 1  hlavním  
ú�astník�m �ízení a dot�eným orgán�m  jednotliv� a vedlejším ú�astník�m �ízení ve�ejnou vyhláškou. 

K projednání návrhu sou�asn� na�ídil ve�ejné ústní jednání   na den    8.9.2011 a stanovil lh�tu 
pro uplatn�ní závazných stanovisek, námitek a p�ipomínek do  26.7.2011. O  výsledku jednání byl 
sepsán protokol.   

 Ve�ejnost na ve�ejném ústním jednání nebyla p�ítomna.  P�i ústním jednání stavební ú�ad  
zjistil z vyjád�ení stavebník�, že byla spln�na povinnost ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, ze 
kterého vyplývá, že  žadatel o vydání územního rozhodnutí na umíst�ní stavby musí zajistit, aby 
informace o jeho zám�ru a o tom, že  podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladn� 
poté, co bylo na�ízeno ve�ejné jednání, vyv�šena na vhodném ve�ejn� p�ístupném míst� u stavby nebo 
pozemku, na nichž se má zám�r uskute�nit a to až do doby ve�ejného ústního jednání.    

Žádost byla posouzena dle ustanovení §  90  stavebního zákona; stavební ú�ad   zjistil, že 
stavba je navržena   v souladu  s územním plánem  obce   Hn�votín,  Tento dané území �eší jako 



plochu pro bydlení s funk�ním regulativem Bv – bydlení venkovského charakteru, kde je p�edm�tná 
stavba p�ípustná. 

V pr�b�hu �ízení stavební ú�ad p�ezkoumal p�edloženou žádost o umíst�ní stavby a stavební 
povolení z hledisek uvedených v §§ 79 odst. 1, 90   stavebního zákona, projednal ji s ú�astníky �ízení a 
s dot�enými orgány a posoudil shromážd�ná závazná stanoviska a vyjád�ení. V pr�b�hu �ízení nebyly   
p�ipomínky ve�ejnosti. Umíst�ní stavby je v souladu se souborem zm�n �. II územního plánu  obce 
Hn�votín, schváleného usnesením zastupitelstva obce Hn�votín dne  9.5.2008, jehož závazná �ást byla 
vydaná Obecn� závaznou vyhláškou Obce Hn�votín �. 2/2008. P�edm�tný pozemek je sou�ástí 
návrhové plochy „Bv“ bydlení venkovského charakteru, které je ur�eno  pro individuální bydlení 
s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad, ve kterých jsou p�ípustné stavby pro zahradnictví. 
Umíst�ní  stavby vyhovuje požadavk�m  stavebního zákona a jeho provád�cích p�edpis�, p�edevším 
obecným požadavk�m stanoveným  vyhl.�. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, s výjimkou ustanovení § 25 odst. 5) vyhlášky, ze kterého byla 
stavebním ú�adem ud�lena výjimka rozhodnutím ze dne 13.7.2011 pod �.j. SÚ/117/1286/2011. 
Umíst�ní na pozemku je stanoveno podmínkami tohoto rozhodnutí. 

  
Stavebník k pozemku parc.�.   993/95  v k.ú.   Hn�votín    p�ímo dot�enému stavbou prokázal  

vlastnické právo výpisem z katastru nemovitostí  listu   �.1299  pro obec   a katastrální území    
Hn�votín     

Žádost byla  doložena dokumentací pro územní �ízení zpracovanou  Ing. Simonou 
Zelenkovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. 

Stavební ú�ad se v rámci probíhajícího �ízení zabýval též otázkou vymezení okruhu ú�astník� 
�ízení ve smyslu §§ 85 stavebního zákona. P�itom  dosp�l k záv�ru, že v daném p�ípad� toto právní 
postavení  p�ísluší : 
  
Ú�astníci územního �ízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :      
a)  žadatel   Pavla Bo�ková, nar. 3.9.1977 a Jan Prnka, nar. 24.11.1973 oba bytem Hn�votín  531      
b)  obec, na jejímž území má být zám�r uskute�n�n, Obec Hn�votín, Hn�votín 47 
 
Ú�astníci územního �ízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
b)  osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné v�cné právo k sousedním stavbám �i pozemk�m m�že 
být územním rozhodnutím p�ímo dot�eno: 
-     LM company s.r.o. Bukovany 177  
-     Zbyn�k Lakomý, Hn�votín 536 
-     Ing. Gabriela Lakomá, Hn�votín 536  
 

Námitky ú�astník� �ízení a p�ipomínky ve�ejnosti nebyly vzneseny.  
Vzhledem k tomu, že zám�r leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí 

doru�ováno v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním ú�astník�m a dot�eným orgán�m 
jednotliv� a vedlejším ú�astník�m �ízení se doru�uje toto územní rozhodnutí ve�ejnou vyhláškou. 

 
Pou�ení : 

Proti tomuto rozhodnutí  m�že ú�astník �ízení podat odvolání, a to ke   Krajskému  ú�adu 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, odboru strategického rozvoje kraje,  podáním u zdejšího 
stavebního ú�adu ve lh�t� 15 dn� ode dne  jeho doru�ení.   

Doru�ení ve�ejnou vyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí vyv�šeno po dobu 15 dn� 
zp�sobem v míst� obvyklým. Poslední den této lh�ty je dnem doru�ení.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou �ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti od�vodn�ní rozhodnutí je nep�ípustné. 

 V�as  podané odvolání má odkladný ú�inek. 
 

  
Ing. Drahoslava M a � á k o v á 

vedoucí stavebního ú�adu 



  
Doru�í se : 
žadatelé - 
Pavla Bo�ková,  Hn�votín  531      
Jan Prnka, Hn�votín  531      
p�íslušná obec – 
Obec   Hn�votín 
 
dot�ené orgány   na doru�enku: 
Magistrát m�sta Olomouce, odb. životního prost�edí 
Magistrát m�sta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje 

 

 
 

ú�astníci �ízení ve�ejnou vyhláškou - 

Ú�ední deska Obecního ú�adu Lutín + p�íloha  
Ú�ední deska Obecního ú�adu   Hn�votín + p�íloha     
 
  

Toto  rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením  §  92 odst. 3  stavebního zákona  
ve�ejnou vyhláškou, a proto musí být vyv�šeno  po dobu 15 dn� na ú�edních deskách   Obecního 
ú�adu   Hn�votín, Obecního ú�adu Lutín. Poslední den 15ti denní lh�ty, po kterou je  rozhodnutí 
vyv�šeno na ú�ední desce, je dnem doru�ení  rozhodnutí. Zve�ej�uje-li se písemnost vyv�šením 
na více ú�edních deskách, považuje se za den vyv�šení den, ve kterém byla písemnost vyv�šena 
nejpozd�ji (§ 20 stavebního zákona). 
 

 
Vyv�šeno dne : ………………………                        Sejmuto dne : …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádáme obecní ú�ady, aby potvrzenou kopii o vyv�šení a sejmutí této ve�ejné vyhlášky zaslaly zdejšímu 
stavebnímu ú�adu. 
 
 

 

Správní poplatek vym��ený podle zákona �.  634/2004 Sb.,   položky 18,  odst. a)  ve výši 1.000,-K� 
byl uhrazen  dne 12.8.2011.   

 

 


