
Obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 l, 7 83 49 Lutin, telefon 5 8 59 44286; fax 5 859 442g6
.j. su/lss/l67s/20r1

Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova. o u@lutin. cz

'*'Y l;utÍné-ďne
obee:clí ťtí:ttl Luťá:r $, d{}p#r,

ňsov'.atel

993ll02 v k.ú.
parc.č. 993lI02,

RoZHoDNUTÍ FeĚ!c: { 6

Žadatel Ivo Havlena' nar. 2g.7.tg80 bytem Mozartova
Kafkovou, Litovelská 15, olomouc podal dne 9.8.2011
umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu

rodinného domu, zpevněných ploch sjezdu, retenční náďrže na parc.č.
Hněvotín, přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace a ntl plynu na
993/t27 v k.ú. Hněvotín.

obecní úřad Lutín, stavební úřad usnesením ze dne 14' I.20Il pod ěj. sÚBlzOII, SÚl4l2O11
rozhodl v souladu s ustanovením $ 78 odst. l zákona č.18312006 Sb.' o uzemnim plánování a
stavebním řádu ve znéní pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle $ 140 ,ákona
č,.50012004 Sb., správní řád, ve zněni zák.č' 41312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojení úzernního a
stavebního Íízeni'

I. výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. g) a
84 stavebníhozákona posoudil žádost podle $$ 79 odst. 1 a 90 stavebnílro zákonaanazákladětohoto
posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o umístění stavby

rodinného domu, zpevněných ploch sjezduo retenční nádrže na parc.č. 993/Í02 v k.ú.
Hněvotín, přípojky vodyo dešťové a splaškovó kanalizace a ntl plynu na parc.č. 9g3l102,
993ll27 v k.ú. Hněvotín.

II.výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad přezkoumal Žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebnímřízenípodle $ 111 odst' l a2 stavebnílro zákona anazákladějehovýsledku rozhodl, že
stavba

rodinného domu, zpevněných ploch sjezdu, retenční nádrže na parc.č. 993/102 v k.ú.
Hněvotín, přípojky vody, dešt'ové a splaškové kanalizace a ntl plynu na parc.č. g93/I02'
993/127 v k.ú. Hněvotín.

se podle $ 1 15 stavebního zákona

povoluje.



Uspořádání stavby bude následující:

Napozemkuparc.č.gg3ltozvk.ú.Hněvotínjenavrženatriovýrodinnýdům
přízemní s obytným iodkrovím, '"poa.n"|"ný, 

s přízemním dvorním křídlem a přízemní

garáůí. Půdorys.oai,irrono domu b"a" ;;_;;;; i 'zastavěná plocha rodinného domu je 180

mr. Umístění domu l" ouo.z"rro v min. o"Jat"'rorti 5m od hianice se sousedním pozemkem

parc.č. 9g3t127,'" 
jiř'ř;;"",r.." š,i".ň v ufční části domu sedlová, hřeben nad obytnou

částí bude ve výšce 8,15 m nad upraveným t91énem-, v části garáže bude hřeben sedlové

střechy o výšce 6;';;; i"rénem. 
_ooo.rri 

křídlo na hranici s pa*rc.č. 993/103 bude přízemní

;;ň."h"" střechou o výšce 3'8 mod upraveného terénu'

Vjezd nu ooi.nl.k rodinného domu bude napojením na parc'č' 993lI27 v k'ú'

Ilněvotín. Napojení'ffi;ffiřJ;n-';;u.;iip";r."*19eirovo 
kanalizace přes retenční nádrž'

splaškové xuouti"u"", '"á"""J'r, "1r 4ů""ioo'u"on.^ 
č,i.t o.sco."ych vod bude odvedených do

podzemnÍ retencnl nádrže o rozměrect 
" o oui"'"u 3 m3-pozemku rodinného domu' Siezd z

zpevněné plochy budou na parc.č' 
^ 

gg1nož v k'ú' Hněvotín' Na pozemku bude lryčleněn

;'.;;il;'ilí!fil"i:"*g""."'ť!!:]'.t't1l;i::_*.r:udouzprostéhobetonu,podkladní

betonová deska bude lyztužena KARI Ji i, u"a" provedena izolace proti zemní vlhkosti' radonu

a tepelná. otvooio J oni,roi nosné " """""o 
zdivo uude provedeno v keramickém systému

P.R.THERM. Obvodové zdivo, *i_*o štítovou zeď gÁrátŽe 
-bud;- 

zatepleno kontaktní

termofasádoo. roÁinooé tět".o k b";;;'J;no v systémř .'5o: ":::[:uce 
stropu nad

přízemím tvořena železobetonovou monotitickou stropní deskou; v garáŽi je strop tvořen

nenosným ,ao.oxu.to*ríw* pohledem, zavěšeným na spodní přírubě dřevěných příhradových

nosníků, tvořících kor,J.ur."i'.tr."rrv,ltr"soi x.ytinu píect o'8 tašky. Strop ve ll.podlaží je

tvořen sádrokarto""w'i deskami "^'i's"íi'''i 
nu "o"'é* 

rošfu ; pozink' plechu' opatřený

tepelnou izolací. iá""";ilil"'ilň'ilř;;r,ý_ár*uoe, střelní krytina plechové tašky' Plochá

střecha bude sestáv at zže|ezob"tonooj stropní d9sky opatřené iepelnóu izolací' hydroizolací'

parozábranou, ukončena ochrannou textilii a zásypem kačírkem' okna a dveře budou

plastová, gure.^|č r.uiu ,"rrni pru.tone . osazený budou podstřešní žlaby a okapy' Budou

provedeny vnitřJ -^oay vody, -odpadů, 
plynu 

". :; Vytápění -teplovodní' 
v přízemí

rodinného domu podlahové, 
"o.oi "#šn'y;i'ii,iw 

kotel. Teplá voáa lyhřívána v zásobníkovém

ohřívači.
Budou provedeny přípojky_na hlavní řady technických sítí vodovodu, dešťovou kanalizaci přes

retenční nídrŽ.pt*xó'óu kanalizaci, ;i'pry;;;;a ; iripo;r'a nn je řešena samostatně'

Proumístěnístavbysestanovínásledujícípodmínky:

1. Stavba atriového rodinného domu, přízemníh'o'''oby'iÍlry:dk']11^-::nou'*epeného'

s přízemním d';;.l;;iidlem a priá.r'i garážíbude umístěna na parc'č' 993lI02 v k'ú'

Hněvotín; půdorys ve tvaru- l'; ,i^"'"'i"?aplocha '"ai,,'ir'o 
domule 180 m2' Stavba

rodinného domu bude umístěna n" -Jer*osti ve vzdálenosti 5 m od hranice se sousedním

pozemkem parc'č' gg3t127 v k'ú' Ilněvotín'

2.Střecharodinnéhodomubudevuličníčástisedlová,-hřebennadobytnoučástíbudeve
výšce 8,15 . nuu 

-oi;;;;.ý'r 
r"'on"ň, n-iisti garaž" t'a" hřeben sedlové střechy o výšce

6 m nad terénem. Siřecha nua a'oroi* křídleň na rr.urri.i s parc.č. 993/103 bude plochá

,ti".t ou o výšce 3,8 m od upraveného terénu'

3.Napozemkuparc.č.993t102'k.,!.Hněvotínbudoudáleumístěnyrozvodytechnických
;;;;, retenční nádrž''zpevněné plochy'



4.

5.

Přípojka ntl plynu, vody, dešt'ové a splaškové kanalizace na hlavní řády, zpevněný sjezd
budou umístěny na parc.č. 9931102, 993/127 v k.ú. Hněvotín, jak je zakresleno v situaci
v měřítku 1 : 200, jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace, doložené k řízení.

Zásobení vodou bude přípojkou z veřejného vodovodu; odvádění splaškových vod bude
přípojkou do splaškové kanalizace; odvádění dešt'ových vod bude přípojkou do dešt'ové
kanalizace, přes retenční nádrž. Napojení rodinného domu na ntl plynový řad bude ntl
plynovodní přípojkou. Rodinný dům bude napojen na distribuční sít' čnz.rrqojka nn není
součástí této stavby, je řešena samostatně provozovatelem distribuční sítě.

Na pozemku rodinného domu bude ryčleněn prostor pro umístění nádoby na domovní
odpad.

Pro povolení aužíváni stavby se stanoví následující podmínky

7, Stavba bude provedena podle projektové dokumentace' vypracované Ing. Břetislavem
Valentou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, která byla ověřena ve stavebním
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu,
případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku. Projektová
dokumentace bude po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a obecnímu úřadu
Hněvotín.

8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vyfyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
rytyčovací výkres je dokladem k závěrečné kontrolní prohlídce).

9. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení lyhlášky č.268/2009 Sb.' o
obecných technických požadavcích na qýstavbu.

10. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky fýkající se bezpečnosti práce a
technických zaíízení, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

1l. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly lystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu komunikace
sloužící jako přístup na staveniště).

12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě výběrového řízení,
který při jejím provádéní zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění stavby bude veden stavební deník.

13. Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s podmínkami smlouvy k připojení nového
odběru vydaným ČEz oi.t.ibuce, a.s. Děčín ze dne 26.5.2009 pod č. 4t2044i466.

14. Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení ntl místní
sítě, bude proto postupováno dle podmínek stanoviska 'RwE Distribuční služby s.r.o.
zejména:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné

v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude

provedeno rytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální
centrum. Zádost o lytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením.

6.



Bez rytyčení a přesného určení uložení plynárenského zaíízení nesmí být stavební
činnosti zahájeny. Vytyčení p|yn. zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

- Bude dodržena čsN zsooos, čsx 733050, TPG 70204-tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrickýcho bateriových a
motorových nářadí.

- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti poškození.

- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zzřizení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede
příslušné regionální centrum na základě podané žádosti investora v předstihu 5-ti dní.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně a podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy vše v souladu -
s CSN EN 1200-1-4, TPG 7020I,TPG 70204.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárensk ého zařizení.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. Hlavních uzávěrů
plynu na odběrném plynovém zařizení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.

- Případné zÍizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zaíízení,
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů je nutno zabezpečit
případný přejezd přes plynárenské zaÍízení uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.

15. Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané kžádosti
o užívání stavby. S odpadem' který vznikne v rámci stavby i během vlastního provozu, bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s prováděcími předpisy
lrydanými na jeho zá|<|adé, aby bylo zajištěno jejich odstranění, případně využití v souladu
s tímto zákonem. Pokud při realizaci stavby vzniknou nebezpečné odpady, upozorňujeme,
že nakládat s nebezpečnými odpady |ze pouze na základě souhlasu s nebezpečnými odpady
dle výše uvedeného zákona, který na zál<ladé písemné žádosti rydá věcně a místně příslušný
orgán veřejné sprálry. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby zabezpečuje a zodpovídá za ně
zhotovitel stavby. Za nakládání s odpady během vlastního provozu zodpovídá jeho
provozovatel. Požadujeme, aby odpady vznikající ze stavby a při provozu byly tříděny a dále
využitelné odpady byly přednostně předány k recyklaci a následnému lyužití. odpady
určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými
látkami. Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby
např. na odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zaÍízení k tomu určeném podle zákona o
odpadech. Přípojka splaškové kanalizace musí být provedena jako nepropustná, u závěrečné
prohlídky bude doložen protokol o zkoušce na nepropustnost.

1ó. K závěrečné kontrolní prohlídce bude dále doloženo:
- doklad o provozuschopnosti hasicích přístrojů
- Es certifikát shody nazařízení autonomní signalizace a detekce
- Měření radonu v pobytových místnostech



17.

18.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno
stavebního podnikatele; případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

Stavba bude dokončena do 31.10.2014.

19. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem dle s 120 stavebního zákona. oznámení bude podáno na předepsaném
formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady uvedenými v tomto
formuláři.

20. Stavebník včas oznímí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek' ktery byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- závěrečná kontrolní prohlídka k rydání souhlasu s užíváním stavby.

21. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA PovoLBNAoo. kteý obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitetné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabulío na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

22. PÍed zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.z0ll987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizacío podle kterého je
stavebnÍk v případě' že se jedná o území s archeologickými nálezy, povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd čR vBrně, Královopolská I47,Érno, svůj záměr
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci - např. Archeologické centrum
Olomouc, U Hradiska 4216, o|omouc, provést na dotčeném území záchranný archeologic\ý
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci,
uživateli) nemovitosti a organizaci rea|izující archeologický výzkum povinnost uzavřit
dohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak
učiněno prostřednictvím přísl. kraj ského úřadu.

23. Kzávěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží doklad o tom, že informoval
archeologické centrum o svém záměru.

o námitkách úěastníků řízení se rozhoduje takto :

nebyly vzneseny

odůvodnění:

Žadatel Ivo Havlen a, nar. 29.7.Ig80 bytem Mozartova 5, olomouc zastoupený Dralromírou
Kafkovou, Litovelská 15, olomouc podal dne 9.8.2011 žádost o vydání úzernního rozlrodnutí o
umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu rodinného domu, zpevněných ploch sjezdu,
retenční nádrže na parc.č. 993ll02 v k.ú. Hněvotín, přípojky vody, dešťové a splaškové
kanalizace a ntl plynu na parc.č. 9931102,993ll27 v k.ú. Hněvotín.



Stavební úřad vzhledem k tomu, že podmírrky v území jsou jednoznačné, rozhodl v souladu
sustanovení $ 78 odst' l stavebního zákona apodle $ 140 správního řádu usnesením poznamenatrétn
do spisu ze dne l0.8.2011 pod ěj. sÚl1614116'75l2O11 o spojení územního Íízení a stavebrrího
řízení.

Stavební úřad obecního úřadu Lutín opatřením ze dne 10.8.201l oznámil zahájení
společrrélro územního a stavebního řízení všem znárným úěastníkům Íízení a dotčeným orgánům a
nařídil veřejné ústní jednání na pátek12.9.2011 do zasedací místnosti obecního úřadu Hrrěvotírr,
ze kterého byl sepsaný protokol.

Veřejnost na veřejném ústním jednání nebyla přítomrra' Pochůzkou na místě stavby stavební
úřad zj istíl, že byla splněna povinnost ustanovení $ 87 odst' 2 stavebního zákona, ze kterélro l1tplývá,
Že Žadatel o r1'dání územního rozhodnutí na umístění stavby musí zajistit, aby informace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo
naÍízeno veřejné jednání' vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě na pozemku' na němž se
má záměr uskuteěnit a to až do doby veřejného ústnílro jednání.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o umístění stavby a stavební
povolenízhledisekuvedenýchv$$79odst'1,90a111odst'1a2stavebníhozákorra,projednalji
s účastníky Íízení a s dotěenými orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a vyjádření.
V průběhu řízení nebyly připomínky veřejnosti. Umístěrrí stavby je v souladu se souborem změn č. ll
územního plánu obce Hněvotín, schváleného usnesením zastupitelstva obce Hněvotín drre 9.5.2008,
jehož závazná část byla vydaná obecně závaznou vyhláškou obce Hněvotín č,.212008. Předmětrré
pozemky jsou součástí návrhové plochy ,,Bv" bydlení venkovského charakteru' které je určerro pro
individuální bydlení s odpovídajícím zázemím uŽitkových zahrad a moárostí chovu dornácílro
zvířecva pro vlastní potřebu. Umístění stavby vylrovuje požadavkům stavebnílro zákona a jelro
prováděcích předpisů, především obecným požadavkům stanoveným vyhl.č' 501l2006 Sb.,
o obecných požadavcích navyužíváni izemí, ve znění pozdějších předpisů, ýkajici se umístění staveb
rodinných domů. Umístění na pozemku je stanoveno podmínkami tohoto rozhodnutí.

Předložená projektová dokumentace splňuje podmínky vyhl. č. 26812009 sb., a obecrrých
požadavcích na výstavbu a je rypracovaná v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 50312006 Sb. o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní srnlouvy a územnílro opatření a přílohou č. 1
vyhlášky č. 49912006 Sb' o dokumentaci staveb, zpracované v rozsahu odpovídajícímu drulru a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně teclrnickému provedení, účelu lyužití, vlivu na životrrí
prostředí a době twání stavby, tj. stavbě rodinného domu. Projektová dokumentace je zpracovaná
oprávněnou osobou Ing. Břetislavem Valentou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

Stavební úřad se vřízení zabýva| i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěrra
ochrana veřejných zájmů vymezená v $ 160 odst. stavebnílro zákona a zjistil zŽádostl o stavební
povolení, že stavba bude prováděna stavebnírn podnikatelem, který je povinen při její raalizaci
zab ezp eěit odborrré vedení prováděn í stavby stavbyvedo uc írn'

Stavebník prokázal, že má k pozemku parc.č. 993ll02 v k.ú. Hněvotín' výpis z katastru
nemovitostí, listu vlastnictví č. 1'237 pro obec a katastrální ivemí Hněvotín vlastnické právo,
k pozemku parc.ě. 993lI27 vk.it. Hněvotín jirré právo, a to souhlasem vlastníka pozemku obce
Hněvotín ze dne 18.4.2011. Tuto skutečnost stavební úřad ověřil v průběhu Íízení'

Návrh je v souladu s požadavky na veřejnoLr dopravní a technickou infrastrukturu, kdy hlavní
řady dešťové a splaškové kana|izace, vodovodní a plynovodní řad, vedení nn jsou provedeny a
uvedeny do užívání. Požadavky zvláštních právních předpisů na úseku životnílro prostředí a připojení
nemovitosti na místní komunikaci jsou splněny.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízerrí zabýval téŽ otázkou vymezení okruhu účastrríků
řízeníve smyslu $$ 85 a 109 stavebnílro zákona. Přitom dospěl kzávěru, že vdaném případě toto
právní postavení přísluší :

Účastníci řízerií podle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) žadate| - Ivo Havlena' nar. 29.'7.1980 bytem Mozartova 5, olomouc zastoupený Drahomírou

Kafkovou, Litovelská 15, olomouc
b) obec na jejímžúzemímibýzámér uskutečněn - obec Hněvotín



Učastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozemků ěi staveb, na kteých mábýt zámět uskutečněn:

- Martin Palánek, gen' Píky 558/13' olomouc
- Miroslav Ponížil, Hněvotín l54
- obec Hněvotín, Hněvotín 47

b) osoby' jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- obec Hněvotín' Hněvotín 47
- Martin Palánek, gen' Píky 558/13, olomouc
_ MiroslavPoníŽil, Hněvotín 154
- RwE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499l1,Brno
- Čpz Distribuce, a.s. Děěín, Teplická 87418

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník - Ivo Havlena, nar. 29 .7 .1 980 bytem Mozartova 5, olomouc zastoupený Dralromírou
Kafkovou, Litovelská l5, olomouc

b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém mábý stavba prováděna:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrlrovanoll
stavbou přímo dotčeno:

- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Martin Palánek, gen. Píky 558lI3, olomouc
- Miroslav Ponížil, Hněvotín 154
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 49911,Brno
- ČpzDistribuce, a.s' Děčín, Teplická 87418

Z př edloŽených stanovisek :

- smlouvy o připojení RWE Distribuění služby, s.r.o.Brno ze dne 8.3.2010, č.330030118343,
- stanoviska k žádosti o připojení s ČBz Distribuce' a.s. Děčín ze dne 26.5.2009 č,. 4120449466,
- souhlas obce Hněvotín k napojení na sítě ze dne 18.4.20II
- rozhodnutí obecního úřadu Hněvotín k připojení novostavby na místní komunikaci ze dne

18.4.2011,
- vyjádření obce Hněvotín ke stavbě ze dne 18.4'20II,
- závazného stanoviskaHZS olomouckého kraje ze dne 27 ."7 .2011, č j. HSOL-3568-212011,
- závazného stanoviska Magistrátu města olomouce odb. životnílio prostředí ze dne 18.1.20llt,č'j'

SMol/ŽPl5 5 l 53 65 l2O11 /Ga, Pon'
- výsledku měření radonu
a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohrožerry veřejrré
zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožen a práva a oprávněné zájmy účastrríků Íízení'

Podmínka správců technické infrastruktury, majetkových správců či uživatelů pozernků nebo
staveb dotčených předmětnou stavbou, které se |ýkají finančních poplatků, ěi jiných finarrčních
požadavků' nejsou součástí podmínek předepsaných tímto rozlrodnutím pro realizaci stavby. Tyto
poŽadavky budou řešeny mezi stavebníkem a těmito účastníky řízení, správci technické irrfrastruktury
či majetkoými správci, uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Jelikož v průběhu spojeného územního a stavebrrího řízení stavební úřad neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tolroto rozhodnutí.

Vzhledem ktomu, že v předmětném inemí je vydán územní plári, doručuje se v územním
řízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst' 3 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $
85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě; účastrríkům řízerrí uvedenýrn v $ 85 odst' 2 stavebrrího
zákona se doruěuje veřejnou vyhláškou. Ve stavebním řízení se doručuje účastníkům řízení Lrvedeným
v $ 109 stavebního zákona toto rozhodnutí jedrrotlivě.



Poučení :
Proti územnímu rozhodnutí a proti stavebnímu povolení může účastník podat odvolání, a to

ke Krajskému úřadu olomouckého kraje se sídlern v olornouci, odboru strategického rozvoje kraje,
podáním u zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvrrírn dnern
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. odvolání proti územnímu rozhodnutí má
odkladný úěinek proti stavebnímu povolení.

Doruěení veřejnou vyhláškou se provede tak, Že je rozhodnutí r,yvěšeno po dobLr 15 drrů
způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doruěení.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu akaŽdý úěastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů,
vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout ýrokovou část rozhodnutí, jednotliý výrok nebo vedlejší
ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozlrodnutí je nepřípustné.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí bý zahájena' dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Rozhodnutí pozbyvá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude

stavba zabájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou stavebníkovi

předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že rozdělovník pro obě Íízení je jeden, stavební úřad tímto specifikuje

okruh jednotliých Íizení takto :

Učastníci územního řízení jsou uvedeni po pořad.číslem_ 1,2,3,
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. číslen _ 7,2, 4 - 7 .

Ing. Drahoslava ačáková
vedoucí sta ího ú

Doručí se :

úěastníci řízení na doruěenku :

zástupce žadatele -
1. Drahomíra Kafková, Litovelská 15, olomouc
příslušná obec _
2. obec Hněvotín (DS)
3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vywěšeno na úřední desce obecního úřadu

Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb -
Martin Palánek, gen. Píky 558/13' Olomouc
Miroslav Ponížil, Hněvotín 154
čEz Di't.ibuceo a.s. Děčín, Teplická 87418
RwE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 49911, Brno (DS)
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dotčené orgóny na doručenku:

Magistrát města olomouce, oan. Žr,ps;
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje' (DS)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

na vědomí 
"Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, Olomouc

Správní poplatek byl zaplacen podle zákonaě.63412004 Sb., položky 17 odst. 1 písm. a), |, g),
ve výši 600,_ Kč dne I7.8.2011.

Toto rozltodnutí je doručovúno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebníIto zdkona veřejnou
vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředníclt deskdch obecního úřadu Lutín
a obecního úřaduHněvotín. Poslední den 15ti denní lltůty' po kterou je rozltodnutívyvěšeno na
úřední desce, je dnem doručení. Zveřejňuje-Ii se písemnost vyvěšením na více úředních deskách,
považuje se za den vyvěšení den, ve kterém bylu písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebníIto
zdkona).

Vyvěšeno dne: . ....4?:9,?p11 Sejmuto dne : . .1'.19.:?911

,/,*'

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


