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Výroková část:

Stavební úřad obecního úřadu Lutín, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. f) zákona č. 1831206
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 6812007 Sb. (dále jen

,,stavební zákon") ve společném územním a stavebním Íízení přezkoumal podle $ 84 až 91 a $ |09 aŽ |14
stavebního zákona žádost o vydání roňodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 31.8.201l podala

Ivona Krajíčková, nar. 24.8.1982 Tř. Svornosti 4ó, Olomouc

(dále jen stavebník"), ana základě tohoto přezkoumání:

I. Yydává podle $79odst.a$92stavebního zákotaa$9lyhláškyč'50312006 Sb.,opodrobnějšíúpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:
garáže pro osobní automobil

na pozemku parc.č. 34l196 v k.ú. Bystročice

II. a podle $ 1 15 stavebního zákona a $5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb., kÍerou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu

garáže pro osobní automobil

na pozemku parc.č. 34l/96 v k.ú. Bystročice

Jednoduchý popis stavby:
Stavba gartÍže s rozměry 4,0x7,4m o zastavěné ploše 30m2, kterd bude umístěna na pozemku parc.č, 341/96
v k.ú. Bystročice. Stavba bude založena na zdkladových pasech, obvodové zdivo z keramických bloků,
konstrukce sÍřechy dřevěnd, kryÍina plechovti, Napojení na NN bude provedeno rozšířením stúvající
elektroinstalace RD, Dešt'ové vody budou svedeny do síúvající akumulační jímkl RD.



III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba garáže bude umístěna na pozemku parc.č. 341196 vk.ú. Byshočice, tak' že zjeďné strany bude

přistavěna ke stávajícímu rodinnému domu a 1,lm od hranice s pozemkem parc'č. 341/95 v k.ú. Bystročice,
tak, jak je zakresleno v situačním ýkresu v měř. 1:150, jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace
doloŽené ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení.

2. Zastav ěnáplocha garáže bude 3 0m2.

3. Zastřešení je řešeno pultovou střechou se sklonem 4o s max. ýškou +2,800 nad terénu.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Adam Star'ý a autorizoval Ing.

Zdeněk Kroča autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb; případné změny nesmí bý provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřad, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního
deníku.

2. Stavebník oztámí stavebnímu úřadu předem termín zahájefi stavby' tázey a sídlo stavebního podnikatele,
kteý bude stavbu provádět; případné změny v těchto skutečnostech oznámi neprodleně stavebnímu úřadu.

3' Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka, na základě oznámeni záměru započít
s užíváním stavby.

4. Stavba bude dokončena do 31.12.2012
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kteý při jejím provádění zabezpeči odborné vedení

provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby bude veden stavební deník.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vylyčení musí bý

ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem (ověřený qtyčovací lykresje dokladem ke kolaudaci stavby).
7. Před započetí zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýs\ých sítí od jejich vlastnílai a

provozovatelů přímo v terénu a vjejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zýŠené opatrnosti.

8. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění (práce
emitující zl"ýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém stavu' před ýjezdem
vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné komunikace sloužící jako přístup na
staveniště)'

9. Y garáŽi musí bý umístěn práškoý hasící přístroj s hasicí schopností 183 b.

10. odpady ze stavby budou likvidovány vsouladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech. Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k ohlášení užíváni stavby.

l1. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u Vstupu na staveniště umístěn štítek ',STAVBAPOVOLENA". ktetý obdrží stavebník, jakmile toto roáodnutí nabude právní moci. Štítek musí bý chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zustaly čitelné a ponechán na místě do doby započeti
užívár'i stavby. U rozsáhlejší stavby se staveniště označi přiměřenou tabulí' na které bude uveden název
stavby, investor, dodavatel, povolení a ukončení stavby.

12. Před zahájerim stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.20ll987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizací' podle kterého je stavebník povinen oznámit
vdesetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR vBmě, Královopolská l47,Bmo
nebo oprávněné organizaci _ např. NÚP územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.
25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří, Wolfrl 16, olomouc - svuj zám& realizovat stavbu a

umožnit jim provést na dotčeném izemi záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1

zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍit dohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu.
nedojde-li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. kajského uřadu.

13. Stavebník je povinen onÁmit stavebnímu úřadu záměr započit suŽíváním stavby nejméně 30 dnů předem
dle $ 120 stavebního zákona' omámení bude podáno na předepsaném formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č.
52612006 Sb., klerou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu)
s přiloženými doklady uvedenými V tomto formuláři.

14. Kzávérečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo: protokol o vytyčení stavby, geometrický plán
zaměŤení stavby, revizní zprávu eI. zaÍizeni, prohlášení o pouŽiých výrobcích (s 15ó stavebního zákona),
doklad o likvidaci odpadů vzniklých v pruběhu stavby' kopii oznámení Archeologickému ústalu.

UČastnicl rizeni na nez se vztahuje rozhodnutí sprár,rrího orgánu poat. urt*ovení $ 27 odst. 1 zákon a 5OO|20O4

Sb. spráwí řád ve znění zákona č.413/2005Sb. (dále jen,,správní řád") je:

Ivona Krajíčková, nar.24.8.1982 Tř. Svornosti 46, olomouc



Odůvodnění:

Dne 31.8.201l podala Ivona Krajíčková (roz. Hynková), nar. 24.8.1982 Tř. Svornosti 46, olomouc žádost o
rydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby garáŽe pro osobní automobil na pozemku parc.č' 341196 v k.i.
Bystočice. Uvedeným dnem bylo zaltájeno izemní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle $ 78 odst.
l stavebního zákota v souladu s $ 140 správního řádu usnesením podle $ l40 odst. 4 správnÍro řádu.

Stavební úřad oznámil dne 31.8.20ll zahájeni společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 5.I0.201l do kanceliíře
stavebního úřadu ze kterého byl sepsán protokol. Na tomto ústním jednání byli přítomni pouze účastníciřízení,
veřejnost na veřejném ústním jednání nebyly přítomna. Při ústním jednaní stavební úřad zjistil zvyjádÍeni
stavebníků, žebyla splněna povinnost daná ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona. Záměr s grafickou částí
byl zveřejněn na veřejně přístupném místě tj. na pozemku uskutečňované stavby parc.č.341l96 v k.ú.
Bystročice. Tato skutečnost byla doloŽena fotodokumentací, kteráje přílohou protokolu.

V průběhu stavebního řízení přezkoumal předloženou Žádost o umístění a stavební povolení z hledisek
uvedených v $$79 odst' 1,90 a 111 odst. l,2 stavebníhozákona, projednalji súčastníky Íizeria sdotčenými
orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a vy'jádření. V pruběhu řízení nebyly uplatněny žádné
připomínky veřejnosti. Umístění stavby je v souladu se schváleným Územním plánem obce Bystročice, kde je
území určeno jako Br- plochy bydlení vrodinných domech. Umístění stavby vyhowje poŽadavkům stavebního
zákona a jeho prováděcím předpisům' především obecn]irn požadavkům stanoveným vyhl'č' 501/2006 Sb., o
obecných poŽadavcích na využití uzemí, ve znění pozdějších předpisů, tykající se umístění stavby rodinných
domů' Umístění na pozemku je stanoveno podmínkami tohoto roáodnutí.
PředloŽená projektová dokumentace splňuje podmínk7 vyhl. č. 26812009 sb., a obecných požadavcích na
lýstavbu a je vypracovaná v souladu s přílohou č. a lyhlášky č. 50312006 Sb. o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a přílohou č. 1 lyhlášky č. 49912006 Sb. o dokumentaci
staveb, zpracované v rozsahu odpovídajícímu druhu a ýznamu stavby, jejímu umístění' stavebně techrrickému
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby, tj. stavbě rodinného domu.

Stavební uřad se v Íízeni zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů
vymezená v $ 160 odst. stavebního zákona a zjistil zžádosti o stavební povolení, že stavba bude prováděna
stavebním podnikatelem, ktery je povinen při její realizaci zabezpečit odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím.

Stavební úřad si ověřil, že stavebník má k pozemku parc.č. 341196 v k.ú. Bystročice vlastnické právo a to
informací z katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Bystročice. Tuto skutečnost stavební úřad ověřil
v pruběhu řízení.
Stavební úřad se v rámci probíhajícího Íizeri zabýval též otázkou vymezení okruhu účastnfl<ů řizeni ve smyslu
$$ 85, l09 stavebního zákota přitom dospěl kzávěru, že v daném případě toto práwí postavení přísluší:
A) Účastníkům územního řízení dle { 85odst. ] stavebního zákona a dotčeným orgánům _ doruču-ie se
kdnotlivě:
L Žadatel:

Ivona Krajíčková, Tř. Svornosti 46, olomouc
2. obec, na jejímŽizemi má být poŽadovaný záměr uskutečněn:

- obec Bystročice
3. dotčené organy státní správy:

- Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
- Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
-' obecní úřad Bystročice

B) Učastníkům územního řízení dle f 85 odst' 2 stqyebního zókona - doručuje se veřejnou whláškou:
1. vlastník pozemku nebo staveb, na ktených mábýpožadovaný záměr uskutečněn:

- Ivona Krajíčková, Tř' Svornosti 46' olomouc
2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemlcům můŽe b;it územním

roáodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníku či správců sítí technického vybavení):
_ Ivan Havlíček, Werichova 640114, olomouc
- Ing. Aneta Havlíčková, Werichova 640114, olomouc

Účastníci stavebního dle f ]09 stdvebního zákona-doručuie se jednotlivě:
i. stavebník:

_ Ivona Krajíčková, Tř. Svornosti 46, olomouc
2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má bý stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo nawhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Ivona Hynková, Tř. Svornosti 46, olomouc



3 ' vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:

- Ivan Havlíček, Werichova640114, o]omouc

- Ing. Aneta Havlíčková, Werichova 640114, olomouc
4' vlastník stavby (technické infrastruktury), na kterém má bý stavba provedena a ten, kdo má ktomuto

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni' mohou -li bý jejich práva navrhovanou

stavbou přímo dotčena:

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto roáodnutí (mimo ty, se kterymi bylo v tomto řízení
jednáno)' nejsou vlastníci či uŽivatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Nawhovaná stavba svým

charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem

pozemku stavby' se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $ 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického

práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet' uŽívat, požívatjeho plody a uŽitky a nakládat s ním

v mezích zákota.

ZpÍedloŽení stanovisek a dalšího posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby nebudou

ohroŽeny veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

JelikoŽ stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby' a proto

rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v iuemí, kde je vydán uzemní plán, doručuje se v územním
řízení totorozhodnutívsouladus $ 92odst.3 stavebního zákona účastníkůmřízeníuvedenýmv $ 85 odst.1 a

dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkum řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje

veřejnou vyhláškou. Ve stavebním Ťízenise doručuje účastníkům řízení uvedeným v $ 109 stavebního zákona

toto rozhodnutí j ednotlivě.

Poučení:
Proti územnímu rozhodnutí a proti stavebnímu povolení můŽe účastnft podat odvolání' a to ke Krajskému
uřadu olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru shategického rozvoje kraje, podáním u zdejšího
stavebního uřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prrnrím dnem lhůty je den následující po dni
oznámení rozhodnutí. odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek proti stavebnímu povolení'
Doručení veřejnou lyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení'

odvolání se podává spotřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu akažďý
účastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na

niáklady účastníka.
odvoláním lze napadnout ýrokovou část rozhodnutí, jednotliý vyrok nebo vedlejší ustanovení. odvolání jen

proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Rozhodnutí pozbýváplatnosti,jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavbazahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabýí
právní moci tohoto rozhodnutí.

\'-' *" '17\:.8." 
,



Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu l5 dnů na úředních deskách Obecního úřadu Bystročice a
Obecního úřadu Lutín. Poslední den lSti denní lhůty' po kterou je rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce,
je dnem doručení oznámení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úřednÍch deskách, považuje se
za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

L4.10.201_L 31.1_A.2011Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :

Razítko a'poi1n!s'9rganu, kteý powrzuj e vyvěŠení a s ej mutí rozhodnutí.

.%rLť

Doručí se;:
Učasrn íc i úze m n ího ř ízen í :

-úč^t"írl ul, E s5 "d'tl stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
žadatel.'
l. lvona KrajÍčková' Tř. Svornosti 46, olomouc
2. obec Bystročice
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stqýebního zákona doručuje seveřejnou vyhláškou-
3. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska
4. obecní úřad Bystročice + příloha - úřední deska
(Ivan Havlíček, Werichova 640174, olomouc, Ing. Aneta Havlíčková, Werichova 640114, olomouc)

Účastníci stavebního řízení - clocleikv
4. Ivona Krajíčková' Tř' Svornosti 46' Olomouc
5. obec Bystročice
6. Ivan Havlíček, Werichova 640/14' olomouc
7. Ing. Aneta Havlíčková' Werichova 640114, Olomouc

Dotčené orgány státní spra:vy:
8. Magistrát města Olomouce, odb. koncepce a rozvoje
9. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
10. obecní úřad Bystročice

Spravní poplatekpodle zákona č. 634/2004 Sb byl zaplacen


