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RoZHoD1\UTÍ
prodloužení platnosti územního rozhodnutí lydaného pod č.j. sÚlzrslrs7gl200g ze dne

ll.9 .2009 veřej nou lyhláškou

Výroková část:

obecní úřad Lutín stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písnr' g) zákorra
č,. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou
dne 20.9.2011 podali

Ing. Josef Zadinao nar. 22.4.1976 a Ing. Yěra Zadinová, nar. 25.I.1976 oba bytem tř. Spojenců
1025127, Olomouc

(dále jen ''stavebník''), podle $ 93 odst. 3 stavebnílro zákona

prodlužuje

do 15.10.2012 platnost územního rozhodnutí o umístění stavby, které vydal stavební úřad obecnílro
úřadu v Lutíně dne ll,9.2009 pod ěj. sÚtzt5l181gl200g na stavbu

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

(dále jen ''stavba'') na pozemku.

Účastníci řízení $ 27 odst' 1) zák.č.500 12007 sb., na rĚŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Josef Zadina, nar.22.4.t976' bytem tř. Spojenců Í025/27, olomouc

Ing. Věra Zadinovát, nar, 25.1.197 6, bytem tř. Spojenců 102sl27, Olomouc

odůvodnění:

Vydané územni rozhodnutí platí ve smyslu $ 93 odst. 1 stavebního 4ákona dva roky ode dne' kdy nabylo
právní moci, tj. do 16.10.201 1. Před uplyrrutím této llrůty požádali Ing. Josef Zadina a Ing' Věra
Zadinová oba bytem tř. Spojerrců l025l27, olonrouc jako žadatelé, o prodloužení jeho platnosti do
15.I0.z0I2. Důvodem žádosti je zatím neúspěšné zajištění firrarrčního kýí.

Stavební iňad oznámil zahájení řízerrí dotčeným orgánům , účastníkům řízení a veřejnosti a
upozornil je v souladu s $ 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závaznýcl^t stanovisek,
námitek a připomínek.



Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o stavební povolení. Protože
předpoklady, zakteých bylo územní rozhodnutí lydáno, zůstalý nezměněny, zejména^zttsta1av platrrosti
resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů' stavební úřad iádo;ti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiti ustanovení právníclr
předpisů ve ýroku uvedených.

Vzhledem k tomu, že záměr leži v území, kde je vydán územní plán je toto rozhodnutí
doruěováno vsouladu s $ 92 odst' 3) stavebrrího zákona účastníkům řízení uveděným v $ 85 odst. 1

stavebního zákona a dotěeným orgánům jednotlivě a účastníkům řizení uvedeným v $ 85 odst. 2
stavebního zákona se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Úěastníci územního Íízenídle $ 85 odst. l stavebnílro zákona:
a) Žadatel Ing. Josef a Ing. Věra Zadinovi, tř. Spojenců 27' olomouc
b) obec, na jejímžúzemimábýzáměr uskutečněn, obec Hněvotín' Hněvotín 47

Účastníci územního Íizení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jirré věcné právo k sousedním stavbám či pozemkťrrn může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- obec Hněvotín
- Ivana Puněochářová, Hněvotín 213
- Jiří Punčochář, Husova 96015, olomouc
_ Jiří Krliš, Jablonského 166ll03, olomouc
_ Mgr. Lucie Krlišová, Dobrovského 234l22a, olomouc

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, a to ke Krajskérnu úřadu

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

odvolání se podává s potřebným počtern stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný poěet stejnopisů,
vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.

Doruěení veřejnou r.yhláškou se provede tak, Že je rozhodnutí r,yvěšerro po dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí' jednotliqý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané odvolání má odkladný úěinek.

Ing. Drahoslava
vedoucí stave

ková
úřadu



obdrží:
žadatelé -

Ing. Josef Zadinao tř. Spojencr& 1025/27,Olomouc
Ing. Věra Zadinová, tř. Spojenců 1025/27, Olomouc

příslušnó obec -
Obec Hněvotín (DS)

účastníci řízení veřejnou vyhláškou :

úřední deska obecního úřadu Lutín + příloha
úřední deska obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgány státní sprály na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí (DS)

Toto rozhodnutí je lyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou
lyhláškou, a proto musí být ryvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách obecního úřadu Lutín,
a Obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15-ti denní lhůty, po kterou je rozhodnutí vyvěšeno na
úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se písemnost ryvěšením na více úředních
deskách' považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20
stavebního zákona).

Vyvěšeno dne :
23.L1.201_1

Žáaárme obecní úřadyo aby potvrzenou
zdeišímu stavebnímu úřadu.

. 9.12.201_L
se.lmuto dne : .

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly


