
Obecní úřad Lutíno okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 l, 7 83 49 Lutín, telefon 5859 44286; fax 5859 44286
c.j. su/l992t2011
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova. o u@lutin. cz

Dne 30.9.2011 podal Martin Dvořák, nar. 9.10.1980
územního rozhodnutí o umístění stavby kopané studny
IIněvotín.

OZNAMEI{t
zahájení územního Íízení a pozlání k ústnímu jednání

' :' ,' l I i

bytem Hněvotín 446'"- žÁdo.sÍo.v_ydán_i-._. i
na pozemku parc.č. 24813 v k.ú.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územni tizeni.

Popis předmětu záměru:
rednd se osazení kopané studny o o 1000 mm, Itloubky 8'5 m, z betonových skruží TBH 1000,
za účelem zřízení zdroje užitkové vody pro rodinný dům na pozemku parc.č. 248/3 v k.ú.
Hněvotín. Bude osazena ve vzddlenosti 3 m (osa studny) od hranice s parc.č. 248/4 v k.u
Hněvotín, ve vzdúIenosti 7 m (osa studny) od ltranice s parc,č. 248/5 v k.ú. Hněvotín ve
vzdúlenosti 40 m (osa studny) od hranice s parc.č. 1048 v k.ú, Hněvotín. Bude vyvedena 0,5 m
nad stdvající okolní terén a zakryta studničním betonovým poklopem

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písrn' g) a $
84 č. 18312006 Sb', o Územním plánování a stavebním řádu, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. l stavebního zákonazahájeni územního řízení dotčeným
orgánům státní správy a účastníkůmÍízeni'

K projednání návrhu zároveřt nařizuje veřejné ústníjedrrání' které se bude konat v

pondělí dne l4.I|.20ll v 9,00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětern územního Íízeni,je povinen strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst.l zákona č. 50012004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
k tomuto účelu je zpřístupnit'

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu
(lyužijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 _ 11 lrod) a při ústním jednání.

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

Nechá-li se někteý z účastníků řízeni zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Vzhledem k tomu, že záměr leží v uzemi, kde je vydán územní plán, je toto oznámení
doručovánovsouladus $ 87odst. 1stavebrrílio zákona účastníkům Íízenídle $ 85 odst. 1adotčenýrn
orgánům jednotlivě; účastníkům řízení dle $ 85 odst' 2 se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.



Úěastníci územního Ťízenid|e $ 85 odst. 1 stavebního zákona'.
a)Žadate| Martin Dvořák, nar. 9.10.1980 bytem Hněvotín 446
b') obec' na jejímžúzemimábýzáměr uskutečněn, obec Hněvotírr, Hněvotín 47
Uěastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
b) osoby' jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
bý územním rozhodnutím přímo dotěeno:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47
_ Marcela Dokoupilová, Na Sídlišti 29l,Lutín
- Růžena Molerová' Hněvotín 288
- Radek Sohr, Hněvotín276

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

Ing. Drahoslava M a č á k o v á
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Doručí se :

žadatel -
Martin Dvořák, Ilněvotín 446

příslušná obec -
Obec Hněvotín

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát měsÚa olomouce, odbor koncepce a rozvoje
obvodní báňský úřad Ostrava, Veleslavínova 18o Ostrava

účastníci řízení veřejnou vyhláškou -

Úřeani deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřeani deska obecního úřadu Hněvotín + příIoha



Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou lyhláškou' a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotín, Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní lhůty' 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 vyvěšeni
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního zátkona).

V1věšeno dne :
1_2.10.20LL Sejmuto dne :

28 . L0 .201-1

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

Pro zástupce žadatele: v příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení spravního poplatku ve výši 1 '000,-Kč
(po uhrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu). Neuhrazení poplatku je clle $ 64 odst. I písm. b)
sprúvního řtidu důvodem k přerušení řízení.



INVESl'OR Martin Dvořák, Hněvotín 446,783 47 Hněvotín PRO]EKTANT:
Ing. Petr FILI," a.i, &

AKCE

k.ú. Hněvotín p.č. 24813

KoPANÁ STUDNA, hl. = 8,5m , a 1,0m
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