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ÚznvrxÍ nozHoDNUTÍ
veřejnou vyhláškou

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad přís|ušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) a $ 84
zákonaě. 18312006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu ve zněnípozdějších předp-ist 1áatejen ''stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 79 a 90 stavebního záŘona žádoit o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kteroů dne
30.10.2011 podal Martin Dvořák, nar. 9.10.1980 bytem Hněvotín 446 a na základě tohoto
posouzení rydává pod|e $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9lyhlášky č.503l2O0ó Sb., o podrobnější
úpravě územního tízení, veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny na pozemku parc.č. 24813 v k.ú. Hněvotín.

v tomto rozsahu:
Jedná se osazení kopané studny o o 1000 mm, hloubky 8,5 m, z betonových skruží TBH
1000, za účelem zřízení zdroje užitkové vody pro rodinný dům na pozemku parc.č. 24813
v k.ú. Hněvotín. Bude osazena ve vzdálenosti 3 m (osa studny) od hranice s parc.č. 248/4
v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 7 m (osa studny) od hranice s parc.č. 24815 v k.ú. Hněvotín, ve
vzdálenosti 40 m (osa studny) od hranice s parc.č. 1048 v k.ú. Hněvotín. Bude vyvedena 0,5
m nad stávající okolní terén a zakryta studničním betonovým poklopem

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví ýto podmínky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v graÍické příloze, tj. v situačním qýkresu na
podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, která je součástí spisové dokumentace a bude
dle ust. $ 92 odst.4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřenázaslána žadatelia
obecnímu úřadu Hněvotín.

objekt vrtané studny o o 1000 mm, htoubky 8,5 mo bude osazen na parc.č.248/3
v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti 3 m (osa studny) od hranice š parc.č. 24814 v k.ú. Hněvotín,
ve vzdáIenosti 7 m (osa studny) od hranice s parc.č. 24815 v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti
40 m (osa studny) od hranice s parc.č. 1048 v k.ú. Hněvotín.

Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními přeclpisy.
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4. Stavba studny je charakterizovaná dle $ 55 odst. 1 písm. j) zákona o vodách jako vodnídílo, o povolení k j..J":{":bě a povolení k odběru poozemňich vod je nutné požaautzdejší
vodoprávní úřad (Mmol oŽP, odd. vodního hospodářství).
K žádosti o zahájení vodoprávního řízení pro stavební povolení a povolení k odběru
podzemních vod předloží investor 3 výtisky kompletní PD zpracované oprávněnou osobou
pro projektování vodohospodářských staveb, s veškerymi doklady.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K zásypům a úpravám
terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěna vytopová'zemina. Ďopady
o odstranění odpadů ze stavby budou součástí tlokumentace přeaktádáné kžádosti o užívání
stavby.

Práce spočívající v hloubení (kopání studní hlubších než 3 mo podle ustanovení $ 3 písm. i)
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, '" "něnipozdějších předpisů, jsou činnosti prováděné hornickým způsobem. Vykonávat tuto činnost
může pouze organizace, která vlastní pro tuto činnost piatné oprávňění vydané orgánem
státní báňské správy. Bezpečné provádění těchto prací se řídí lyhl.č. 55l19i6 Sb., veznění
pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace, fýkající se provádění hloubení (kopání) studní (činnost prováděná
hornickým způsobem) ve smyslu ustanovení $ 20 lyhlášky č. 55/tg96 Sb., ve znění pozd.
předpisů, může být lT/pracovaná jen odborně způsobilou osobou, která je držitelem platnotro
osvědčení vydaného orgánem státní báňské správy (vyhl. č. 29812005 sb. _ báňský
projektant, závodní lomu s těžbou vyšší než 500 000 tun ročně, závodní dolu).

Při přípravě stavby bude stavetrník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd CR v Brně, Královopolská l47, Brno nebo oprávněné organ izaci _ např. NPÚ , Ínem.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
Olomouc, U hradiska 42/6, Olomouc - svůj zátměr realizovat stavbu a umožnii jim provést
na dotčeném území zíchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 oasi. t zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohoduo a to ještě před zahájením archeologickĚho
qýzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o námitkách úěastníků řizení: nebyly vzneseny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zátkona.
Uzemní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sděIení žadate|e,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, bylaJi realizace záměru již zahájena.
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Odůvodnění:
Žadatel Martin Dvořák, nar' 9.10.1980 bytem Hněvotín 446
územního rozhodnutí na umístění stavby kopané studny
Hněvotín.

podal dne 30.10.201 1 žádost o vydárrí
na pozemku parc.č. 24813 v k.ú.

Zádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona; stavební úřad zjistil, Že
stavba je navržena v lokalitě, která je územním plánern určena pro bytovou zástavbu, tedy je
v souladu se schváleným územním plánem obce Hněvotín. Umístění stavby vyhovuje požadavkůni



stavebního zákonaajeho prováděcích předpisů, předevšírn obecným požadavkům stanoveným vyhl.č.
50112006 Sb'' oobecných požadavcích nalyužívání uzemí ve znění pozdějších předpisů a lyhl. č.
26812009 Sb., o technických požadavcichna stavby. r

Stavební úřad oznámil dne 1l.10.2011 zahájeni územního řizení dle $ 87 odst. 1 lrlavním
účastníkům řízení a dotěeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízenřveřejnou vyhláškou.

K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 14.11'2011 a stanovil lhůtu
pro uplatnění závazných stanovisek, námitek a připomíneŘ ao t+.t1'2011. o výsledku jednání byl
sepsán protokol.

Stavebník k pozemku přímo dotčenému stavbou parc.č. 24813 v k.ú. Hněvotín, list
vlastnictví ě. 645 pro obec akatasttálni izemí Hněvotín, prokázal vlastnické právo' Stavební úřad
toto v průběhu řízení ověřil.

Zádost byla doložena dokumentací pro tnemni řízení zpracovanou Ing. Petrem Fillern
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inžáýrství. Dále byl
doloŽen hydrogeologický posudek zpracovaný oprávrrěnou osobou (tsvědčení odďorné způsobilosti
v oboru hydrogeologie) Ing. Pavlem Krčem. K umístění stavby bylo lydáno Magistráiern městaolomouce odborem životního prostředí dne 14.g'2O1l zivazné stanovňko pod čj.
sMo!/ŽPl5517452l2ol1A(o; dále podul ,tu,'ovisko obvodní báňský úřad vostravě dne 17.10.2011
pod zn. sBs 32208/2011-63O/Ing.Kr; doložena byla r,yjádření ČEZ oistribuce a.S. ze dne 20.9.2011
pod zn. 1037105633;vyjádření Telefónica Czech Republic a.s' Ze dne l2.9.2011 pod čj. 139988/11;
vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. Ze dne 9'9.2011 pod zn. 5000522647' vy;áarenibÚ Hneuoiin
ze dne 8'9'2011' Na základé ýše uvedených podkladů r,ydal stavební úřáj předmětné uzemní
rozhodnutí, když neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany rrěkterého
zdotčených orgánů spolupůsobících vtomto správnímřizení, aie ani svůj, pro kteý by předmětnou
žádost na vydání územního rozhodnutí zamitl'

Vzhledem k tomu, že záměr |eŽí v'Územ! kde je vydán územni plán, je toto rozhodnutí
doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníků řízení uvedéŇ. u $ 85 odst. 1

stavebního zákona a dotčeným orgánům jedriotlivě; účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2
stavebního zákona se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou lyhláškou'

Úěastníci územního řízenídle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) žadatel Martin Dvořák, nar. 9.10.1980 bytem Hněvotín 446

!) obec, na jejimžúzemimábýtzáměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47
Učastníci územního řízenidle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
bý územním rozhodnutím přímo dotčeno:
_ obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Marcela Dokoupilová, Na Sídlišti 291,Lutín
_ Růžena Molerová, Hněvotín 288
- Radek Sohr, Hněvotín276

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může úěastrrík řízerrí podat odvolání, a to ke Krajskérnu úřadu

olomouckého kaje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podáňím u zdejšího
stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jelro doručení.

Doručení veřejnou lyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí lyvěšeno po dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozlrodnutí, jednotlily výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Drahosla
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Doručí se :

žadatel -
Martin Dvořák, Hněvotín 446

příslušná obec -
obec Hněvotín

dotěené orgány na doruěenku:
Magistrát města Olomouceo odb. životního prostředí
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje
obvodní báňský úřad ostravao Veleslavínova 18, Ostrava

účastníci řízení veřejnou vyhláškou -

Úředr'i deska obecního úřadu Lutín + přítoha
Úřeoni deska obecního úřadu Hněvotín + příloha

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zátkona
veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního
úřadu Lutín a úřední desce obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15ti denní lhůty' po kterou
je rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se

písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla
písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebnÍho zákona).

, 18.1_1.20LLv) ieseno one: ....;.... Sejmuto dne : . ..?:L?:?9!!.

Žaaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmuti
stavebnímu úřadu.

této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 63412004 Sb., položky 18, odst. a) ve rnýši 1.000,-Kč byl uhrazen.


