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

oZNÁvtENÍ
o zahájení Íízení- prodloužení platnosti územního rozhodnutí lydaného pod č.j.

sÚtztsna79n009 ze dne 1t.9.2009 veřejnou lyhláškou

obecní úřad Lutín stavební úřad (dále jen stavební úřad) lydal dne ll.9'2009 pod čj.
sÚl215ll879l2009 pro žadatele Ing. Josefa Zadinu, nar.22.4.1976 a|ng. Věru Zadinovou' nar.
25.I.1976 oba bytem tř. SpojencŮ l025l27, Olomouc Územni rozlrodnutí o umístěrrí stavby
kopané studny na parc.č. 385/8 v k.ú. Hněvotín. Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci
dnem l6.10 '2009, Platnost byla stanovena 2 roky ode dne nabytí právni moci, tj. 16.10.2011.

Žadate\é Ing. Josef Zadina, nar. 22.4.1976 a Ing. Věra Zadinová, nar. 25.1.1976 oba
bytem tř. Spojenců 1025/27, Olomouc dne 20.9.20ll podali žádost na vydání rozhodnutí o
prodloužení platnosti uvedeného územního rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny na parc.č. 385/8 v k.ú. Hněvotín.

Dnem podání žádosti by|o zahájeno řizení.

Popis předmětu záměru :

Jednd se osazení kopané studny o o 1 m, Itloubky 4 m, za účelem zřízení zdroje užitkové
vody pro zdvlaltu zaltrady na pozemku parc.č. 385/8 v k.ú. Hněvotín. Bude osazena ve vzcldlenosti
7 m (osa studny)) od hranice s parc.č. 385/7 v k.ú. Hněvotín, ve vzddlenosti 35,5 m (osa studny)
od ltranice s parc.č. 385/10 v k.ú. Hněvotín (nejvzddlenější bod na severní straně pozemku). Bude
provedena z betonových skruží TBH 1000' plóšt' studny bude vyveden 0,5 m nad okolní terén.

Důvodem Žádosti je nutnost zajištěni finančních prostředků.

Ing. Josef Zadina, nar.22'4.1976 aIng. Věra Zadirrová,nar.25'l.1976 oba bytem tř. Spojerrců
27, olomouc požádali o prodloužení platnosti lydaného územního rozhodnutí o umístění stavby čj.
SU l2I5 1187912009 do 15.10.2012.

Stavební úřad obecního úřadu Lutín, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l, písrn. g)
a $ 84 č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu' ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavebni zákon), vsouladu sustanovením $ 93 odst. 3) a $ 87 odst. 1 stavebního zákona,
oznamuje zahájení řizení dotěeným orgánům Státní správy a známým účastníkům Íízení'

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íileni a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení oznámení. jinak k nim nebude
přih1édnuto'

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebnílro úřadu (využijte především rrávštěvní
dny pondělí, středa 8 _ 17 hod) .



Pokud dotěené orgány, jejichž závazné stanovisko nebylo doloženo již kžádosti na vydání
rozhodnutí o prodloužení platnosti předmětného územního rozhodnutí, nesdělí ve stanovené lhůtě
závazné stanovisko kzáměru, platí že zhlediska jím sledovaných veřejných zájmŮ spředrnětnýrn
záměrem a s vydáním rozhodnutí o prodloužení platnosti předmětného územního rozhodnutí souhlasí.

Nechá_li se někteý z úěastníků Íizení zastupovat' předloži jeho zástupce plnou moc.

Vzhledem k tomu, že záměr leži v uzemí, kde je vydán územní plán je toto oznátnení
doručováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1

stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a úěastníkům Íizení uvedeným v $ 85 odst. 2
stavebního zákona se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Úěastníci územního řízenídle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) žadate| Ing. Josef a ing. Věra Zadinovi, tř. Spojenců 27, olomouc
b) obec, na jejímž územi mábý záměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbfun ěi pozemkťrm může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- obec Hněvotín
- Ivana Puněochářová, Hněvotín 213
- Jiří Punčochář, Husova 96015, olomouc
- Jiří Krliš, Jablonského 166/103' olomouc
- Mgr. Lucie Krlišová, Dobrovského 234l22a, olomouc

Žadatel dle ustanovení Q 87 odst. 2) stavebního zákona musí zaiistit. abv informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o wdání rozhodnutí bvla bezodkladně oo doručení tohoto
oznámení. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavby nebo pozemku" na nichž se
má záměr uskutečnit a to po dobu 15 dnů ode dne doručení oznámení.

[ng. Dralroslava M a č á k o v á

Doručí se :

žadatelé -
Ing. Josef Zadinao tř. Spojencůl025l27, Olomouc
Ing. Věra Zadinov á, tř. Spoj enc ů 1025/27' olomouc
příslušná obec -
obec Hněvotín(DS)

dotěené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostřed(Ds)



účastníci Íízeni veÍejnou lyhláškou -

Úřed.'í deska Obecního úřadu Lutín
Úřední deska Obecního úřadu Hněvotín

Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou' a proto musí být v1věšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskrích 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 deslcách, považuje se za den vyvěšení
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

Sejmuto dne :

Žrúdrúme obecní úřady, aby potvrzenou
zdejšímu stavebnímu úřadu.

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlóšky zaslaly


