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

oZNÁtuENÍ
zahájení územního Íízení a pozvání k ústnímu jednání

Dne 11.10.2011 podal Jiří Svoboda' nar. 15.2.1957 by-tem Rooseveltova 4IIl97, olomouc
zastoupený Romanem Pudlemo nar. I5.2.I972 bytem Dolní Zleb 20, Sternberk žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby kopané studny na pozemku parc.č. 248/9 v k.ú.
Hněvotín.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní Íizení.

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 ažitkové vody pro připravovaný rodinný dům a zahradu na pozemku
parc.č. 248/9 v k.ú- Hněvotín. Bude osazena ve vzddlenosti 1,5 m (osa studny) od ltranice s parc.č.
248/7 v k.tÍ. Hněvotín, ve vzdrilenosti 6 m (osa studny) od ltranice s parc.č. 248/5 v k.ú.
Hněvotín. Bude vyvedena 0,5 m nad stúvající 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 stavebnírn řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčenýn
orgánům státní sprály a účastníkůmřizení.

K projednání návrhu zároveň naÍtzlje veřejné ústníjedrrání, které se bude konat v

pondělí dne 14.11.2011 v 9,30 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětem územního Íízení,je povinen strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst.1 zákona č). 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 stavebního úřadu

1rýuzi;te především návštěvní dny pondělí' středa 8 - 17 hod) a při ústním jednání.

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

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



Vzhledem k tomu' že zámér leži v území, kde je vydán ízemni plán, je toto oznámení
doruěovánovsouladus $ 87odst.1 stavebního zákona účastníkůmřízenídle $ 85 odst.1 adotčeným
orgánům jednotlivě; účastníkům řízení dle $ 85 odst' 2 se doručuje toto oznámení veřejnou lylrláškou.
Účastníci územního řízenid|e $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) žadatel Jiří Svoboda) nar. 15.2'|951-bvte'o Rooseveltova 4lll97, olomouc zastoupený Romanem

Pudlem, nar' 15.2.1972býem Dolní Zleb 20, Sternberk
b) obec' na jejimŽúzemimábýzáměr uskuteěněn' obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkůrn může

bý tnemním rozhodnutím přímo dotčeno :
- WM INVEST s.r.o., Schweitzercva89135, Olomouc
- Radek Sohr, Hněvotín276
- Irena Hapalová' Mánesova l98l2l, olomouc
- Pavel Z|ámal, Samota 198, olomouc, Slavonín

Žadatel d|e 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 bylo
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 grafické wiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou novinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání.

Ing. Drahoslava ačákov
vedoucí sta ího úřadu
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Doručí se :

zástupce žadatele -
Roman Pudl, Dolní Žleb 20, Šternberk

příslušná obec -
obec Hněvotín

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

účastníci řízení veřejnou ryhláškou -
Úřeani deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úředni deska obecního úřadu Hněvotín + příloha

9 tlJIí}{



Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, 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 qvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
ZveřejňujeJi se písemnost qvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :
29.1"0.201L

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

Pro zóstupce 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 dle $ 64 odst. I písm b)
sprúvního řúdu důvodem k přerušení řízení.
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