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oZNÁvtENÍ
zahájení územního íízení a pozvání k ústnímu jednání

Dne t3.g.20tl podali MUDr. Ján Úrge, nar. 18.9.1959 a Hana Úrgeová, nar.25.4.1957 oba
bytem Vančurova 247/5, Olomouc zastoupeni STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o.' Střední
Novosadská 202148, olomouc |C 26847795 žádost o lydání územního rozlrodnutí o umístění
stavby vrtané studny na pozemku parc.č. 993199 v k.ú. Hněvotín.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní Íízeni.

Popis předmětu záměru:
Jeclnó se osazení vrtané studny o o 250 mm, s pažením a rcO mm, liloubky 15 m, za účelent

zřízení zdroje pitné a užitkové vody pro budoucí rodinný dům na pozemku parc.č, 933/99 v k.li.
Hněvotín. Bude osazena ve vzdólenosti 12 m (osa studny) od hrunice s parc.č. 993/100 v k.ú.

Hněvotín, ve vzddlenosti 6 m (osa studny) od ltranice s parc.ě. 993/128 v k.ú. Hněvotín u ve

vzdttlenosti 2 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993/98 v k.ú. Hněvotín.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. g) a $

84 ě. 18312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen

stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájeni úzernního řízení dotčenýrn
orgánům státní sprály a úěastníkůmÍizení'

K projednání návrhu zátoveinařizuje veřejné ústníjednání, které se bude konatv

čtvitek dne 27 .I0.20II v 9o00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětem územního Íizeni,je povinen strpět olrledání
na místě podle $ 54 odst.1 zákona ě. 50012004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a

k tomuto účelu je zpřístupnit.

Do podkladů rozhodnuti lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u stavebnílro úřadu
(lyužijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 17 hod) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íízení a připomínky veřejrrosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném jednání' jinak se k nim nepřihlíží.

Nechá-li se někteý z účastníků řizeni zastupovat, předloží 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 účastníkůmřizenídle $ 85 odst. l adotčeným
orgánůmjednotlivě; úěastníkům Íízení dle $ 85 odst' 2 se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Úěastníci územního řízení dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona :

a) žadate| MUDr. JánÚrge, nar. l8.9.1959 aHana Úrgeová, nar.25.4.1957 oba bytem Vančuroya
24715, olomouc zastoupeni STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., Střední Novosadská 202148,

olomouc IČ 26847795
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b) obec, na jejímžúzemimábytzáměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci územního Íízenidle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
b) osoby' jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkůrn může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- obec Hněvotín
- Jana Doubravská, Geislerova 358l2L, olomouc
- ZdeněkDoubravský, Dlouhá 484156, olomouc
- ondřej Čoček, Veselíčko 142
- Mgr.Martina Čoěková, Lužická 3g)l8, olomouc

Zadatel dle ust. s 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o wdání územního rozhodnutí bvla bezodkladně poté. co bvlo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavtlv nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické Yviádření záměru. Pokud žadatel uvedenou novinnost nesplní. stavební
úřad nařídí onakovaně veřeiné ústní iednání.

lng. Drahoslava Maěáková
vedoucí sta ího úřadu

Doručí se :

zástupce žadatele -
STUDI\rY Doležel a Janíček, s.r.o., Střední Novosadská202/48, Olomouc
příslušná obec _
obec Hněvotín

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

úěastníci řízení v eřejnou vyhláškou -
Uřední deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřeaní deska obecního úřadu Hněvoún + příloha



Toto oznámení je r7hlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách obecního úřadu Hněvotín, obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní thůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vywěšeni

den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

, 23 .9 .2A1. L
V1věšeno dne : .

. 10.10.2011
SeJmuto dne : .

Žaaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zasla|y zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro zóstupce žadatele: v příloze zasíláme poštovní poukózku na uhrazení spravního poplatku ve výši 1 '000,-Kč
(po uhrazení poplatku zašlete kopii stavebniímu úřadu). |,{euhrazení poplatku je dle $ 64 odsí 1 písm. b)

sprúvního řtÍdu r]ůvodem k přerušení řízení.
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