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oZNÁunNÍ
o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného územního a stavebního

Írzení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

veřejnou lyhláškou

Žadatela stavebník Milan Tomášek,Ičo 1547gg7\ Slatinická 262,Lutín podaldne g.g.201t u obecního
uřadu Lutín, stavebního uřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

garáže s krytým stáním, přístupové komunikace a zpevněných p|och' vedenÍ dešt'ové kanalizace

na pozemcích parc.č. 26618,266/9,266/7 v k.ú. Lutín

a provedení stavby:

garáŽe s krytým stáním, přístupové komunikace a zpevněných ploch, vedení dešťové kanalizace

napozemcích parc.č' 266/8,26619,266/7 v k.ú. Lutín

Dnem podání Žádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Jednoduchý popis stavby:
Je navržen sÍavba garúže s kryým stdním pro osobní automobily a malé dodtÍvkové vozy S celkouými
ruzměry 44,3x I0,3m. Gurúh kryam silÍním bude umístěna na hranici s pozemkem parc.č. 266/7, ve
vzdúlenosti 9,Im od hranice s pozemkem parc.č. st. 224 u ve vzdólenosti 9,8m od hranice s pozemkem parc,č.
268/10 v k.ú. Lutín. Zastřešení sedlovou a valbovou střecltou se sklonem 4ť a výškou hřebene střechy ve
třeclt úrovních +4'950' +5,250 a +5,955 od okolního terénu. Dešt'ovtÍ kanalizace bude vedena po pozemcích
parc.č. 266/8, 266/9 v k.ú, Lutín PřístupovtÍ komunikace a 4levněné plochy budou provedeny na pozemcích
parc.č. 268/10, 266/8, 266/9 v k.ú. Lutín.

Garúž s krytym stúním je nepodsklepenú, přízemní, rozdělena příčkou na dvě čústi. ZtÍkladové pasy budou
provedeny zbetonu tř. B15, ztÍkladovlÍ deska bude vyztužena kari sítí, bude provedena izolace proíi zemní
vlhkosíi. Konstrukce garáží zděnd zbeÍonovych tvarovek. KonsÍrukce krovu dřevěná, krytina zplechoujch
púsů systému DekÍrade. Dešt'ové vody budou odvedeny do stúvající vsakovací jímky. Bude provedena nové
rozvody el, instaluce rozšířením stdvajícího vedení.
Pro ujezd do gardže budou použity stdvající silniční sjezdy (ul. Slatinická a stávající parkoviště ul. Třebčínská),
na které bude navazovat novd příjezdovtÍ komunikace. PřístupovtÍ komunikace a zpevněné plochy budou
provedeny z betonové zdmkové dlažby.



obecní uřad Lutín, stavební uřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. g) zákona č' 18312006
Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona ě. 6812007 Sb. (dále jen
,,stavební zžkon"), tímto vyrozumívá v souladu s $ 76 odst. 3 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 413/2005Sb. (dále jen sprár'ní řád), účastníky řizeni o spojení předmětného územním a stavebního
řízení usnesením ze dne 14'3.2011 pod čj. sÚB92l2011' které se dle $ 76 odst. 3 správního řádu poznamenává
do spisu.

obecní úřad, stavební úřad omamuje podle $ 87 odst. 1 a $ ll2 odst. 1 stavebního zákona zahájeni společného
tízeri a současně nařizuje k projednání Žádosti o rydání územního rozhodnutí veřejné ústní a k projednání
Žádosti o stavební povolení ústní jednrání na den

l2.l.2.20l| (pondělí) v 10:00hod

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu, Olomoucká 131' 2.podlaŽí, dveÍe č..23.

Jelikož jsou stavebnímu uřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení předmětné stavby, upouští stavební úřad dle $ 1 12 odst. 2 stavebního zákona od ohledání věci na
místě
Dle ustanovení $ 89 odst. l stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastnfl<ů řízení
a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednaní, jinak se k nim nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí Ize nahlédnout vkanceliíři stavebního uřadu vlutíně, olomoucká l3l,2' PodLaži
(doporučujeme vylŽít návštěvní dny: pondělí a středa od 8,00 do 1l,30 a od 12,30 do 17,00 hodin) a při ústním
jednání.

Poučení:
Žadate| dle ustanovení $ 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit' aby informace o jeho záměru a o tom'
že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní
jednání' vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku' na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informaceozáměruvúzemíaopodánížádostiovydáníúzemníhorozhodnutíobsahujedle$8vyhlášky
č. 503/2006 Sb.:

a) identifikační údaje o žadateli podle $ 37 odst.2 správního řádu,
b) předmět územního řÍzení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaje' zda předmět územního řízenívyžaduje posouzenívlivu na životní prostředí
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
f) upozorněnío že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci Íízení, dotčené orgány

a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřih|íží.
Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního Íwení a
jeho vazeb a účinků okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též
znázornéní vzhledu záměru.

Zúčastnili se veřejného ústního jednaní více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmďení účelu
veřej ného ústního j ednán i, zv olí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskum a námitkám k věci, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního
plánu, se nepřihlíží. Účastník řízertíve sých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka Íizení, a důvody podání námitek, k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákota obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmtt
občanů obce.
Účastnik řízení podle $ 114 odst. l stavebního zákona účastník stavebního Ťizenímiže uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci' způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.
Nechá-li se někteý z účastrríků zastupovat, předloží jeho zásfupce písemnou plnou moc.
Vzhledem ktomu' že předmětný záměr se umisťuje vúzemi, kde je vydán územni pLán, doručuje se toto
oznámenizahájeni řízení dle $ 87 odst. 1 stavebního zákona'.
A) Účastníkům územního řízení dle f 85odst. 1 stavebního zókona a dotčeným orgánům_ doruč?4e se

-iednotlivě :

I. Žaďatel
- Milan Tomášek, Slatinická 262,Lutin

2. obec, na jejimŽ ízemí má bý požadovaný záměr uskutečněn:
- obec Lutín



3' dotčené orgány státní správy:
- Magistrát města olomouce, odb' koncepce a rozvoje
- Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
- HZs olomouckého kraje
- obecní uřad Lulín

BI Účastníkům územního řízení dle Š 85 odst. 2 stavebního zákona - doručuie se veřejnou Ylhláškou:
1. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých mábý požadovaný záměr uskutečněn:

- Milan Tomášek, Slatinická 262,Lutín
2. osoby, jejich vlastnické právo nebojiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním

rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníku či správců sítí technického vybavení):
- Břetislav Žolžeka'Třebčínská 201, Lutín
_ Radek Jandera' Třebčínská 251,Lutín

Účastníci stallebního dle € ]09 stavebního zákona-doručuje se iednotlivě:
1. stavebnfl<:

- Milan Tomášek, Slatinická 262,Lutín
2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém mábýt stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Milan Tomášek, Slatinická 262,Lutín

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- Břetislav ŽouŽeka, Třebčínská 2Ol, Lúín
- Radek Jandera, Třebčínská 25l,Lutin

Učastníci řízení jsou vtomto případě shodní. Stavební uřad dále dospěl kzávěru, že dalšími účastníky tohoto
rozhodnutí (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednano)' nejsou vlastníci či uŽivatelé dalších okolních
pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba sqim charakÍerem, 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, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v'ÚZemí, kde je vydán územní plán, doručuje se toto
oznámeni zahájení tízeú dle $ 87 odst. 1 stavebního zákota účastnílďm územního Ťízení, vyjma žadate\e
příslušné obce, veřejnou vyhláškou. Žadateli, příslušné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.
Učastnil<ům stavebního Ťízení je doručováno jednotlivě.

Toto oznámení je oznamováno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a Obecního
úřadu Bystročice a způsobem umožňujícím dálkový přístup ) $25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno one :.......9.:. J .t. :..?..?..l. l......'. Sejmuto dne :

25.1-1-.201-1"

šxot.xÍ aor
7&3 49 LUT'Í}.I

ŤBt"pAji ůs-94.s1s'Je

vrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:



Doručí se::
Účastníci úz emního řízení :
-účastníci í dle s 85 odst. ] stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
žadatel:
1. Milan Tomášek, Slatinická 262'Lutín
2. obec Lutín
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje seveřejnou lyhláškou-
3. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska
(Břetislav Žouželka, Třebčínská 20Í,Lutín, Radek Jandera, Třebčínská 25l, Lutín )

Účastníci stavebního řízení - dodejkv
4. Milan Tomášek, Slatinická 262,Latín
5. obec Lutín
6. Břetislav Žouže|ka, Třebčínská 201, Lutín
7. RadekJandera, TřebčÍnská 251' Lutín

Dotčené orgdny státní spróvy:
8. Magistrát města Olomouce, odb. koncepce a rozvoje
9. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
10. HZS olomouckého kraje
l1. obecní úřad Lutín

Pro stavebníka: v příloze zasíIúme poštovní pouktÍzku k uhrazení sprúvního poplatku ve výši 3.000,-Kč.

(Doklad o zaplacení poplatku předložte stwebnímu úřadu ke kontrole. Nezaplacení spravního poplatku do
12.12..2011 je důvodem kneprovedení správního úkonu dle $ 5 odst.4 zákona o spravních poplatcích
s následným zastavením řízení dle $ 5 odst. 4 uvedeného zákona).
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