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UZEMI\I ROZHODNUTI
veřejnou lyhláškou

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) a $ 84
zákona ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ''stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 79 a 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby neho zaÍízení (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne

I3.9.201l podali MUDr. Jáníirge, nar. 18.9.1959 a Hana íirgeová, nar.25.4.t957 oba bytem
Vančurova 24715' Olomouc zastoupeni STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., Střední Novosadslcl
202/48, olomouc IC 26847795 a na základě tohoto posouzení rydává podle $ 19 a 92 stavebního
zákona a $ 9 ryhlášky č:.50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního Íízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

vrtané studny na pozemku parc.č. 993199 v k.ú. Hněvotín.

v tomto rozsahu:
Jedná se osazení vrtanó studny o a 250 mm, s pažením O 160 mm, hloubky 15 m, za
účelem zřízení zdroje pitné a užitkové vody pro budoucí rodinný dům na pozemku parc.č.
933/99 v k.ú. Hněvotín. Bude osazena ve vzdálenosti 12 m (osa studny) od hranice s parc.č.
993/100 v k ú. Hněvotíno ve vzdálenosti 6 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993lI28 v k.ú.
Hněvotín a ve vzdálenosti 2 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993/98 v k.ú. Hněvotín.

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na
podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 1000o která je součástí spisové dokumentace a bude
dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zas|ána žadateli a
Obecnímu úřadu Hněvotín.

2. objekt vrtané studny o a 250 mm, hloubky 15 m, bude osazen na parc.č. 993199 ve
vzdálenosti 12 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993/100 v k.ú. Hněvotíno ve vzdálenosti
6 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993ll28 v k.ú. Hněvotín a ve vzdálenosti 2 m od

hranice s parc.č. 993198 v k.ú. Hněvotín.

3. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.
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4. Stavba studny je charakterizovaná dle $ 55 odst. 1 písm. j) zátkona o vodách jako vodní
dílo, o povolení kjeho stavbě a povolení kodběru podzemních vod je nutné požádat zdejší
vodoprávní úřad (Mmol oZP,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 stavebo s veškerými doklady.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.o o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K zásypům a úpravám
terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná výkopová zemina. Doklady
o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání
stavby.

Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zátkona
č.2011987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR v Brně, Královopolská !47, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, územ.
odb. pracoviště v olomouci' útvar archeologieo Horní nám.25 nebo Archeologické centrum
olomouc, U hradiska 4216, o|omouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o

památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavřít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického
qizkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o námitkách úěastníků Ťízení: nebyly vzn€seny

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.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadate|e,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

odůvodnění:

Žadatelé MUDr' Ján Úrge, nar. 18.9.1959 a Hana Úrgeová, nar' 25.4'1957 oba bytem
Vančurova 24715, olomouc zastoupeni STUDNY Doležel a Janíěek' s.r.o', Střední Novosadská
202148, olomouc IČ 26847795 podali dne 13.9.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí na
umístění stavby vrtané studny na pozemku parc.č. 993199 v k.ú. Hněvotín.

Žádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona; stavební úřad zjistil, Že

stavba je navržena v lokalitě' která je územním plánem určena pro bytovou zástavbu, tedy je
v souladu se schváleným územním plánem obce Hněvotín. Umístění stavby vyhovuje požadavkům
stavebního zákonaajeho prováděcích předpisů, předevšírn obecným požadavkůrn stanoveným vyhl.č.
50112006 Sb., o obecných požadavcich na využívání ilzemí ve znění pozdějších předpisů a r,yhl. č.

26812009 Sb., o technických požadavcich na stavby.
Stavební úřad oznámil dne 22.9'2011 zahá.iení územního řizení dle $ 87 odst. 1 hlavním

účastníkům řizeni a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vylrláškou.
K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 27.10.2011 a stanovil lhůtrr

pro uplatněnízávazných stanovisek, námitek a připomínek do 27.10.2011. o výsledku jedrrání byl
sepsán protokol.
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Stavebník k pozemku přímo dotěenému stavbou parc'č. 933199 v k.ú. Hněvotín, list
vlastnictví č. 1 189 pro obec a katastrální tzemí Hněvotín, prokáza| vlastnické právo. Stavební úřad
toto v průběhu řízení ověřil.

Žádost byla doložena dokumentací pro územní řízení zpracovanou Ing. Daliborem Dudíkem
autorizovanýminženýrem pro vodohospodářské stavby. Dále byl doložen hydrogeologický posudek
zpracovaný oprávněnou osobou (osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie) Irrg. Janem
Terrichem' K umístění stavby bylo vydáno Magistrátem města olomouce odborem životnílro
prostředí dne 3l.8.2017 závazné stanovisko pod čj. SMOVŽP/55l6982l20|l/Ko; lyjádÍeni ČEz
Distribuce a's' ze dne 6.9.2011 pod zn. 1036503992; vyjádření Telefónica Czech Republic a.s. ze dne
9.8'2011 pod čj. 120905lll; vyjádření RWE Distribuční služby S.r.o. Ze dne 16'6.2011 pod zn.
3299ll1ll53. Na základě výše uvedených podkladů vydal stavební úřad předmětné '6zemní

rozhodnutí, když neshledal žádný právni důvod či překážky, a to nejen ze strany některého
z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním Íizení, ale ani svůj' pro kteý by předmětnou
Žádost na lydání územního rozhodnutí zamit|.

Vzhledem k tomu, Že záměr leží v 'hzemí, kde je vydán iyemni plán, je toto rozhodnutí
doruěováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona úěastníků řízení uvedeným v $ 85 odst. 1

stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2

stavebního zákona se doruěuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 1 stavebnílro zákona:
a) Žadatel MUDr. IánÚrge, nar. l8.9.1959 a Hana Úrgeová, nar.25.4.1957 oba bytem Vančurova

24715, olomouc zastoupeni STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., Střední Novosadská 202148,

olomouc tČ zesqllgs
b) obec, na jejimžúzemímábýzámér uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníciúzemního řizenídle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám ěi pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- obec Hněvotín
- Jana Doubravská, Geislerova 358l2l, olomouc
- ZdeněkDoubravský, Dlouhá 484156, olomouc
- ondřej Čoček, Veselíčko l42
- Mg'. Martina Čoěková, Lužická39ol8, olomouc

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může úěastník Íízení podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu

olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podáním u zdejšího
stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doruěení.

Doruěení veřejnou lyhláškou se provede tak, Žeje rozhodnutí ryvěšeno po dobu 15 dnů

způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doruěení.
odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlil"ý výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Drahoslava M
vedoucí stavebn

čáková



Doručí se :

zástupce žadatele -
STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o.o Střední Novosadská202/48, Olomouc

příslušná obec -
Obec Hněvotín

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát města Olomouceo odbor koncepce a rozvoje

účastníci řízení veřejnou vyhláškou -

Úřeaní deska obecního úřadu Lutín
Úřeaní deska obecního úřadu Hněvotín

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
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 l5ti denní lhůty' po kterou
je rozhodnutí vywěšeno 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 qvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne : . ''..1':'1'1.:.?.q.4.4..... Sejmuto dne : . .'1'7.'.!1:.?9.!.!....''....

/'/ /
7,L

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

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 63412004 sb', poloŽky l8, odst. a) ve ýši 1.000,-Kč byl uhrazen
dne 27.10.2011.


