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ROZHODl\UTI
vEŘEJNÁ vYHLÁŠKA

Výroková část:

Stavební uřad obecního úřadu Lutín, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. I zákorn č. 1831206
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)' ve znění zákota č. 681200'7 Sb. (dále jen

,,stavební zákon") ve společném územním a stavebním Íízeni pŤezkoumal podle $ 84 až 9l a $ 109 až 1I4
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby' kterou dne 9.9 '2011 podal

Milan Tomášek, IČo 154799'/8, Slatinická 262,Lutín

(dále jen stavebník"), anazákladě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle $79odst. a$92 stavebníhozákonaa$9vyhláškyč.50312006 Sb.'opodrobnějšíúpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

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

na pozemcích parc.č. 266/8,266/9'26617 v k.ú. Lutín

II. a podle $ 115 stavebního zákona a $5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb'' kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu

garáže s krytým stáním, přístupové komunikace a zpevněných ploch, vedení deštoové kanalizace

na pozemcích parc.č. 266/8, 266/9, 26617 v k.ú. Lutín

Jednoduchý popis stavby:
Stuvba garúžes krytým stúním pro osobní automobily a malé dodtÍvkové vozy s celkovými rozměry 44,3x
10,3m. Gardž s kryým stúním bude umístěna na hrunici s pozemkem parc.č. 266/7, ve vzdúlenosti 9,1m od
hranice s pozemkem parc.č. st. 224 a ve vzdáIenosÍi 9,8m od hranice s pozemkem parc.č. 268/10 v k.ú, Lutín.
Zgstřešení sedlovou a valbovou střechou s výškou hřebene střechy ve třech úrovních +4,950, +5,250 a +5'955
oď okolního terénu. Dešt'ovtí kanalizace bude veďeng po pozemcích parc.č. 266/8' 266/9 v k.ti, Lutín
PřístupovtÍ komunikace a zpevněné plochy budou provedeny na pozemcích parc.č. 268/10, 266/8, 266/9 v k.ú.
Lutín-



Gurdž s krytym stúním je nepodsklepenú, pří7emní, rozdělena příčkou na dvě čtisti. Ztiklailové pasy budou
provedeny zbetonu rř. B15, ztÍkladovlÍ deska bude vyztužena kai sítí, bade provedena izolace proti zemní
vlhkosti. Konstrukce garáží zděnú zbetonových tvarovek. Konstrukce krovu dřevěnd, kryíina zplechových
ptÍsťl systému Dektrade. Dešt'ové vody budou odvedeny do stdvající vsakovací jímky. Bude provedena nové
tozvody el. instalace rozšířením stdvajícího vedení.
Pro vjezd do gardže budou použity stúvající silniční sjezdy (ul. Slatinická a stavající parkoviště ul. Třebčínská),
na které bude navazovat novú příjezdovtÍ komunikace, PřístupovtÍ komanikace a zpevněné plochy budou
ptovedeny z betonové aÍmkové dlažby.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
l. Stavba bude umístěnanapozemcich parc.č. 26618, 26619, 266l'7 v k.ú. Lutín na hranici s pozemkem parc.č.

26617, ve vzdálenosti 9,1m od hranice spozemkem parc.č. st.224 a ve vzdálenosti 9'8m od hranice
spozemkem parc.č' 268110 vk.ú. Lutín tak, jak je zakresleno vsituačním výkresu vměř. 1:500, jenž je
nedílnou součástí projektové dokumentace doložené ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení.

2, Zastavěnáplocha garáže s kryÚm stáním bude 460m2.
3. Zastřešení sedlovou střechou se sklonem 15" a výškou hřebene střechy ve dvou urovních +4,950, +5'250 od

okolního terénu a valbovou střechou se sklonem a 40o a výškou hřebene střechy +5,955 od okolního terénu.
4. Dešťové vody budou svedeny do stávající vsakovací jímky dešťovou kanalizací vedenou po pozemcích

parc'č' 26618,26619 v k.ú. Lutín.
5. Přísfupová komunikace a zpevněné plochy budou provedeny na pozemcích parc.č. 268110, 266/8,266/9

v k.ú. Lutín.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Kasal autorizovaný

nžertýr pro pozemní stavby; případné změty nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřad, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
ktery bude stavbu provádět; případné změny v těchto skutečnostech oznámi neprodleně stavebnímu úřadu.

3. Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka, na základě oznámeni záměru započít
s užíváním stavby.

4. Stavba bude dokončena do 3l.l2.20l2.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kteý při jejím provádění zabezpečí odborné vedení

provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby bude veden stavební deník.
6' Stavebník zajistí lytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vyŤyčení musí bý

ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem (ověřený vytyčovací vykres je dokladem ke kolaudaci stavby).
7. Před započetí zemních prací je nutno zajistit v1rťyčení stávajících inženyrs(ých sítí od jejich vlastníků a

provozovatelů přímo v terénu a vjejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zýšené opatrnosti.

8. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění (práce
emitující zvyšetý hluk omezit na denní dobu, pouŽívat stroje v řádném technickém staw' před ýjezdem
vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné komunikace sloužící jako přístup na
staveniště).

9. Stavbou budou dotčeny pozemky, vedené dle $ 1 zákona č.334l1992sb. jako zemědělsloý půdní fond.
Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydán dne 24.8.2011 pod čj.
sll1]ov ŽP l 5 5 l 6820 l2O 1 l lY e.

10. Y garáŽi musí být umístěn ruční práškoý hasicí přístroj s hasicí schopností 183' B.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené:
a) v závazném stanovisku HZS olomouckého kraje ze dne l2.9.2011 pod čj. HSoL-4732-20l|l2O1l

- v případě vytápění garaže bude ve smyslu $ 9 odst. 4 vyhl. Č. zstzooast., o techniclEch podmínkóch
požární ochrany staveb, v nóvaznosti na ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zaiízení použit
tepelný spotřebič k tomuto použití schválený.

K řízení o povolení užívúní je nutno předložit:
- v případě instalace tepelného spotřebiče pro vytápění garáže doklad prokazující vhodnost tohoto

spotřebiče pro umístění v garáži (např. prohlášení o shodě, zkušební protokol' protokol o certifikaci,
apod.)

11. odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 sb' o odpadech. Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k ohlášení uŽiváni stavby.

12. Před zahájeúm stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,STAVBA
POVOLENA", kte{ obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí bý chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby započetí
užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název
stavby, investor, dodavatel, povolení a ukončení stavby.



13. Před zahájením stavby je třeba postupovat vsouladu sustanovením $ 22 odst.2 zákota č.20ll987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen oznámit
vdesetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR vBmě, Královopolská |41 ,Brno
nebo oprárměné organizaci _ např. NÚP územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeólogie, Horní nám.
25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří' Wolfii 16, olomouc - svůj záměr rea|izovat stavbu a
umožnit jim provést na dotčeném uzemí záchranný archeologický pruzkum. Současně ust. $ 22 odst. l
zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uŽivateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický ýzkum povinnost uzavŤit dohodu, a to ještě před zahájením archeologického ýzkumu.
nedojde-li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu'
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu uřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem
dle $ 120 stavebního zákona' Omámeni bude podáno na předepsaném formuláři (příloha č. 4 k lyhlášce č.
52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu)
s přiloŽenými doklady uvedenými v tomto formuláři.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavtry bude doloženo: protokol o vy'tyčení stavby, geometrický plán
zaměřeni stavby, revimi zprávu eI. zaŤizeni, prohlášení o použit'ých výrobcích (s 15ó stavebního zákona),
doklad o likvidaci odpadů vmiklých v pruběhu stavby, kopii omámení Archeologickému ústalu.

Učastníci Íízení na něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení $ 27 odst. 1 zákona 50012004
Sb. správní řád ve znění zákottač.4|3l2005sb. (dále jen,,sprár'ní řád") je:

Milan Tomášek, IČo I54',I9978, Slatinická 262,Lutín

odůvodnění:
Dne 9.9.2Otl podal I Milan Tomášek, IČo 15479978, Slatinická 262,Lutín Žádost o vydání rozhodnutí o
umístění a provedení stavby garáŽe s hryfým stáním, přístupové komunikace a zperměných ploch, vedení
dešťové kanalizace na pozemcích parc.č. 26618,26619,26617 vk.ú. Lutín. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní a stavební Íízení,které stavební uřad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona vsouladu s $ 140
sprár'rrího řádu usnesením podle $ 140 odst' 4 správního řádu.
Stavební úřad omámil dne 8.11.2011 zahájení společného územního a stavebního řízení účastnfl<ům řízení'
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednáni na |2.|2.2Ol 1 do kanceláře
stavebního úřadu ze kterého byl sepsán protokol. Na tomto ústním jednání byl přítomen pouze účastníkřízeni,
veřejnost na veřejném ústním jednaní nebyly přítomna. Při ústním jednání stavební uřad zjistit zvyjádŤetí
stavebníka, že byIa splněna povinnost daná ustanovením $ 87 odst' 2 stavebního zákona. Záměr s graf,rckou částí
byl zveřejněn na veřejně přísťupném místě tj. na pozemku uskutečňované stavby parc.č. 268115 v k.ú' Lutín.
Tato skutečnost byla doložena fotodokumentací. kteráje přílohou protokolu.

V pruběhu stavebního Ťizení pŤezkoumal předloŽenou žádost o umístění a stavební povolení z hledisek
uvedených v $$79 odst. l,90 a lll odst. 1,2 stavebnflrozákona, projednalji súčastníky Ťízenía sdotčenými
orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a vyjáďení. V průběhu Íízeni nebyly uplatněny Žádné
připomínky veřejnosti. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Lutín, kde je
pozemek součástí stabilizované plochy Bv - bydlení smíšené určené pro bydlení, občanské vybavení, ýrobní
sluŽby a řemesla bez negatiwího dopadu na Životní prostředí. Funkční regulace zde jako přípustné vpžiÍí
umoŽňuje situování odstavných a parkovacích ploch pro potřeby bydlících a obce a jako ýimečně přípustné
plochy pro dopravu v případě, že sým provozem nezatěžlje negativně okolní prostředí Umístění stavby
vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcím předpisům, především obecným poŽadavlďm
stanoveným vyhl.č. 501/2006 Sb.' o obecných požadavcích na ryuŽití uzemí, ye znění pozdějších předpisů'
ýkajici se umístění stavby rodinných domů. Umístění na pozemku je stanoveno podmínkami tohoto rozhodnutí.
Předložená projektová dokumentace splňuje podmínky lyhl. č. 26812009 sb., a obecných poŽadavcích na
výstavbu a je vypracovaná v souladu s přílohou č. 4 lyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouly a územního opatření a přílohou č. 1 lyhlášky č. 49912006 Sb. o dokumentaci
staYeb' zpracované v rozsahu odpovídajícímu druhu a ýznamu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému
provedení, účelu využití, vlivu na životni prostředí a době trvání stavby, tj' stavbě garáže..

Stavební uřad se v Íízeni zabýval i tou otázkou, zdabude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů
vymezená v $ 160 odst. stavebnflto zákota a zjistil zžádostj o stavební povolení, že stavba bude prováděna
stavebním podnikatelem' kteí.ý je povinen při její realizact zabezpečit odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím'

Stavební úřad si ověřil' že stavebník má k pozemkům parc.č. 26618,26619,26617 v k.ú. Lutín vlastnické právo
a to informací z katasbu nemovitostí pro obec a katastrální uzemí Lutín Tuto skutečnost stavební uřad ověřil
v pruběhu řízení.

14.

15.



Stavební úřad se v rámci probíhajícího Ťizetí zabýval ÍéŽ otá7kou vymezení okruhu účastníků Ťizení ve smyslu
$s 85, 109 stavebního zákona přitom dospěl k závěru, že v daném případě toto práwí postavení přísluší:
A) Účastníkům územního řízení dle € 85odst. ] stavebního zákona a dotčeným orgánům - doruču-ie se

-Íednotlivě :

I. žadatel
- Milan Tomášek, Slatinická 262,Lutín

2. obec, na jejímŽ uzemímá být 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 úřad Lutín

BI Účastníkům územního řízení dle { 85 odst. 2 stavebního zákona - doručuie se veřejnou Y',hláškou:
1' vlastník pozemku nebo staveb' na kteých má bý požadovaný záměr uskutečněn:

- Milan Tomášek, Slatinická 262,Lúín
2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být územním

rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či správců sítí technického vybavení):
- Břetislav ŽouŽelka, Třebčínská 2O1,Lutírt
- Radek Jandera, Třebčínská 25l,Lutín

Účastníci stavebního dle S ]09 stqýebního zákona-doručuje se jednotlivě:
l. stavebník:

_ Milan Tomášek, Slatinická 262,Lutít
2' vlastník stavby nebo pozemku' na kterém má bý 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' vlastnfl< sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- Břetislav ŽouŽeka,Třebčínská 201, Lutín
- Radek Jandera, Třebčínská 257,Lutín

Stavební uřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto rozhodnutí (mimo ty, se kter}'mi by|o v tomto řízení
jednáno)' nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba sým
charakterem' polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemlců, velikostí a tvarem
pozemku stavby' se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $ 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického
práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet, uŽívaÍ, požívatjeho plody a užitky a nakládat s ním
v mezích zákona'

ZpŤedloŽení stanovisek a dalšího posouzení dospěl stavební uřad k zťtvěnl, že uskutečněním stavby nebudou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprár,něné zájmy účastníků řízení.

Jelikož stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody' které by bránily povolení a provedení stavby, a proto
rozhodl způsobem uvedeným ve v.ýroku.

Vzhledem k tomu' Že předmětný záměr se umisťuje v'Územ| kde je vydán územní plán, doručuje se v územním
Íízetí toto roáodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1 a
dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkum řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního zžkorra se doručuje
veřejnou lyhláŠkou. Ve stavebním řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v $ l09 stavebního zákona
toto rozhodnutí j ednotlivě.

Poučení:
Proti územnímu roáodnutí a proti stavebnímu povolení můŽe účastník podat odvolání, a to ke Krajskému
úřadu olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje' podaním u zdejšího
stavebního uřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne ozlámení rozhodnutí; prvnímdnem lhůty je den následující po dni
oznámení rozhodnutí. odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek proti stavebnímu povolení.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je roáodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
oblyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu akaŽdý
účastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na
náklady účastníka.



odvoláním Ize napadnout ýrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustné.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci'
Rozhodnutí pozbývá platnosti' jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. D1ahoslavá, M a č á k o v á
v"e -ďou 9í 

st-3,11 bního úřadu
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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 způsobem
umožňujícím dálkový přístup ( $25 odst. 2 správního řádu). Poslední den lS_ti denní lhůty, po kterou je
rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí.

Vyvěšeno dne : ..J.Í...4 2.,.?.9.11 Sejmuto dne :

Raz,Ít_kg a oodnis organu, klerv;p0t1r^ie ryvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Doručí se::
Úč astníci úz emního říz ení :
-účastníci í dle $ 85 odst. ] stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
žadatel:
1. Milan Tomášek' Slatinická 262,Lutín
2. obec Lutín
-účastníci dle s 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje seveřeinou vyhláškou-
3. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska
(Břetislav Žouželka, Třebčínská 2O7 , Lulín, Radek Jandera, Třebčínská 25 l, Lutín )
Účastníci stqvebního řízení - dodejlE
4. Milan Tomášek, Slatinická 262'Lutín
5. obec Lutín
ó. Břetislav Žouželka,Třebčínská 201, Lutín
7. Radek Jandera, Třebčínská 251' Lutín
Dotčené orgány státní správy:
8. Magistrát města olomouce' odb. koncepce a rozvaje
9. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
l0. HZS Olomouckého kraje
l1. obecní úřad Lutín

Sprnní poplatekpodle zákona č. 634/2004 Sb byl zaplacen'
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