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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 ve�ejnou vyhláškou 

  

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 pozd�jších p�edpis�   
(dále jen "stavební zákon"), v územním �ízení posoudil podle § 89 a 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umíst�ní stavby nebo za�ízení (dále jen "rozhodnutí o umíst�ní stavby"), kterou 
dne   21.6.2011  podala   Obec Hn�votín, Hn�votín 47 I� 298913 zastoupená   Ing. Jaroslavem 
Dvo�ákem, starostou a na základ� tohoto posouzení vydává podle § 79 a 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 
 

Celková revitalizace  ulice P�ed H�išt�m - Hn�votín   na parc.�.  1054  v k.ú.  Hn�votín 
 
 
v tomto rozsahu: 
 
SO 01 – komunikace, odstavné plochy, chodník -  komunikace je �ešena obousm�rná 
dvoupruhová s odstavnými stáními po jedné stran� a chodníkem po druhé stran�, sou�ástí je 
provedení jednotných vjezd� k RD. Komunikace bude napojena na silnici III/5709 a ukon�ena  
po 165,03 m  navázáním na místní komunikaci lokality 72 RD U H�išt�. Povrchová úprava 
živi�ná, p�í�ný spád komunikace 2,5%. Odvedení do kanalizace uli�ními vpust�mi. Povrchová 
úprava odstavných stání o ší�ce 2,2 m navržených vlevo podél komunikace  a vjezd� je navržena 
ze zámkové dlažby tl. 360 mm a povrchová úprava chodníku  o ší�ce 1,5 m navrženého vpravo 
podél komunikace bude ze zámkové dlažby tl. 200 mm. 
 
 

Pro umíst�ní a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky : 
 
1. Stavba  bude umíst�na na pozemku parc.�. 1054 v k.ú. Hn�votín  tak, jak je zakresleno 

v grafické p�íloze, tj. v situa�ním výkrese na podkladu katastrální mapy v m��ítku 1 : 500, 
která je sou�ástí spisové dokumentace a bude dle ust. §  92 odst. 4  stavebního zákona po 
nabytí právní moci ov��ená zaslána  žadateli.   

 
2. Komunikace  bude provedena obousm�rná dvoupruhová s odstavnými stáními po jedné 

stran� a chodníkem po druhé stran�, sou�ástí je provedení jednotných vjezd� k RD. 



Komunikace bude napojena na silnici III/5709 a ukon�ena  po 165,03 m  navázáním na 
místní komunikaci lokality 72 RD U H�išt�.   

 
3. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány p�íslušnými normami  a právními p�edpisy. 
 
4. Projektová dokumentace  stavby   bude zpracována v souladu s vyhl. �. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, a to p�íslušnou oprávn�nou  osobou pro projektování   dopravních 
staveb. 

 
5. Projektová dokumentace ke stavebnímu �ízení bude zpracována v souladu s vyhláškou 

�.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbarierové užívání 
staveb. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude p�edložena k posouzení NIPI 
�R o.s. 

 
6. Z vyjád�ení �EZ Distribuce, a.s. ze dne 7.4.2011 vedeném pod  zn.  001033564373 vyplývá, 

že  p�i realizaci stavby dojde k dot�ení energetického za�ízení v majetku �EZ Distribuce, 
a.s., které je chrán�no ochranným pásmem podle § 46 zák.�. 458/2000 Sb. a technickými 
normami, zejména PNE 33 3301 a �SN EN 50423-1.  V p�ípad� podzemních energetických 
za�ízení je povinností stavebníka p�ed zapo�etím zemních prací p�t dní p�edem požádat o 
vytý�ení vlastníka vedení. V p�ípad�, že uvažovaná akce nebo �innost zasáhne do 
ochranného pásma nadzemních vedenínebo do ochranného pásma podzemních za�ízení, je 
nutné požádat vlastníka vedení o souhlas s �inností v ochranném pásmu. 

 
7. Z vyjád�ení RWE Distribu�ní služby, s.r.o, ze dne 4.4.2011 pod zn. 1191/11/153  vyplývá, že 

dojde k dot�ení NTL plynárenského za�ízení místních sítí a stavebník p�i p�íprav� stavby 
musí dodržet podmínky pro provád�ní stavební �innosti v ochranném pásmu plynárenského 
za�ízení.  Ke zm�n� stavby, která má p�ímý vliv na plynárenské za�ízení v�etn� ochranných 
pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko. 

 
 
8. P�i realizaci stavby dojde ke st�etu se sítí elektronických komunikací spole�nosti Telefónica 

O2 Czech Republic, a.s. dle vyjád�ení ze dne 8.4.2011  pod  �.j.  52952/11. Projektová 
dokumentace pro stavební �ízení musí být vypracovaná v souladu s podmínkami tohoto 
vyjád�ení.  
Sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou sou�ástí 
ve�ejné komunika�ní sít�, jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními 
p�edpisy. Ochranné pásmo podzemního komunika�ního vedení �iní 1,5 m po stranách 
krajního vedení. 
P�ed zapo�etím zemních prací zajistí stavebník vyzna�ení trasy PVSEK na terénu podle 
obdržené polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 
pracovníky, kte�í budou stavební práce provád�t. 

  
 
9. 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, Olomouc - 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. Nepozbývá však 
platnosti, pokud   bude  byla ve lh�t� platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení 
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona. 
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: 
  
Žadatel   Obec Hn�votín, Hn�votín 47 I� 298913 zastoupená   Ing. Jaroslavem Dvo�ákem, starostou  
podala dne   21.6.2011   žádost o vydání územního rozhodnutí na umíst�ní stavby Celková revitalizace  
ulice P�ed H�išt�m - Hn�votín   na parc.�.  1054  v k.ú.  Hn�votín 

   
Stavební ú�ad  oznámil dne   29.6.2011 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�  svolal ve�ejné ústní jednání, které se konalo v pátek dne     

1.8.2011 v zasedací místnosti Obecního ú�adu Hn�votín  a sou�asn� stanovil stejnou lh�tu pro 
uplatn�ní závazných stanovisek, námitek a p�ipomínek. O  výsledku jednání byl sepsán protokol.   

 
Žadatel provedl informa�ní povinnost podle § 87 odst. 2 stavebního zákona, kterou si stavební 

ú�ad na míst� ov��il. 
 
Po p�ezkoumání žádosti  stavební ú�ad zjistil, že žádost  je úplná dle požadavk� § 86 

stavebního zákona a § 3 vyhl.�. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní 
smlouvy a územního opat�ení  a byla  posouzena dle ustanovení §  90  stavebního zákona; stavební 
ú�ad  zjistil, že   umíst�ní stavby je v souladu se souborem zm�n �. II územního plánu  obce Hn�votín , 
schváleného usnesením zastupitelstva obce Hn�votín dne 16.11.2002, jehož závazná �ást byla vydaná 
Obecn� závaznou vyhláškou Obce Hn�votín �. 1/2003 dne 15.4.2003 a zm�n�ného zm�nou �. I ÚPO 
Hn�votín, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Hn�votín dne 14.12.2006 Obecn� závaznou 
vyhláškou �. 5/2006.  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, s vyhláškou �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, s vyhláškou �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby a je v souladu s požadavky na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky 
zvláštních právních p�edpis� a s ochranou práv a právem chrán�ných zájm� ú�astník� �ízení.  Stavební 
ú�ad má k dispozici všechna pot�ebná závazná stanoviska dot�ených orgán�,  na základ�  kterých mohl 
vydat p�edm�tné územní rozhodnutí, p�i�emž neshledal žádný právní d�vod �i p�ekážky, a to nejen ze 
strany n�kterého s dot�ených orgán� spolup�sobících v tomto správním �ízení, ale ani sv�j, pro které 
by p�edm�tnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl. 

Stavebník k pozemku  p�ímo dot�eným stavbou  jednak  prokázal vlastnické  právo. Tuto 
skute�nost stavební ú�ad ov��il v pr�b�hu  �ízení. 

Žádost byla  doložena dokumentací pro územní �ízení zpracovanou  Ing. Boženou Labancovou  
autorizovaným    inženýrem  pro  dopravní stavby, dále závaznými stanovisky dot�ených orgán� 
ve�ejné správy,   požadavky vlastník�    technických sítí, které byly zkoordinovány a zahrnuty do 
podmínek tohoto rozhodnutí. 



K žádosti bylo doloženo : 
- vyjád�ení Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne  8.4.2011 pod �.j.   52952/11  - dojde 

k dot�ení,   
- stanovisko  RWE Distribu�ní služby, s.r.o. ze dne 4.4.2011  zn. 1191/11/153 a ze dne 

2.2.2010, zn. 359/10/153  – dojde k dot�ení, 
- stanovisko �EZ Distribuce a.s. ze dne   7.4.2011 pod zn.  001033564373 – dojde k dot�ení, 
- stanovisko �EZ ICT Servises, a.s. ze dne 8.2.2010, zn. 10/0221, 
- závazné stanovisko  Magistrátu m�sta Olomouce , odboru stavebního, odd. státní správy na 

úseku pozemních komunikací ze dne  18.8.2011 �.j.  SMOl/OPK/79/3021/2011/Kr, 
 

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  Obec Hn�votín, Hn�votín 47, I� 298913 zastoupená Ing. Jaroslavem Dvo�ákem, starostou, 
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: 
 a)   vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný zám�r uskute�n�n: 
       -    Obec Hn�votín 
       -    RWE Distribu�ní služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
       -    �EZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, D��ín/ 

- Telefónica O2 Czech Republic,  a.s.  Za Brumlovkou 266/2, Praha 
 
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: 
Obec Hn�votín;  Správa silnic Olomouckého kraje, Olomouc; Milan Horyl, Hn�votín; Ing. Jan Zajíc, Hn�votín; 
So�a Zajícová, Hn�votín; Pavel P�ikryl, Hn�votín; Kv�ta P�ikrylová, Hn�votín; Dušan Mádl, Hn�votín; Kate�ina 
Mádlová, Hn�votín; Ing. Tomáš Dostál, Hn�votín; Jarmila Dostálová, Hn�votín; Ing. Marie Janáková, Olomouc; 
David P�ikryl, Olomouc; Robert Gerald Cohl, Olomouc; Jana Cohlová, Hn�votín; Samková Zde�ka; Zbyn�k 
Samek, Olomouc; Marcela Samková, Olomouc; Alois Kreuzer;  Anna Kreuzerová.     
  
 

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   ú�astník�m   �ízení  dle § 85 odst. 
1stavebního zákona   a dot�eným orgán�m jednotliv� a   ú�astník�m �ízení dle § 85 odst. 2 stavebního 
zákona 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. 
  

 
 

 Ing. Drahoslava M a � á k o v á 
vedoucí stavebního ú�adu 

  
 



Doru�í se : 
  
žadatel - 
Obec Hn�votín, Hn�votín 47 
p�íslušná obec – 
Obec Hn�votín  
 
Ú�astníci �ízení   ve�ejnou vyhláškou - vyv�šeno na: 
Ú�ední deska Obecního ú�adu Lutín + p�íloha 
Ú�ední deska  Obecního ú�adu   Hn�votín + p�íloha  
   
 
dot�ené orgány státní správy na doru�enku: 
Magistrát m�sta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje 
Magistrát m�sta Olomouce, odb. ŽP 
Magistrát m�sta Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací 
 
 

    
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�ední desce Obecního 
ú�adu Lutín a ú�ední desce Obecního ú�adu   Hn�votín. 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 14.7.2011. 


