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Petr Matějů , nzr.2.ll.|976,783 42 Slatinice 382o

Sárka Matějů' nar.20.2.1979,783 42 Slatinice 382

(dále jen "žadate1") podali dne 18.11.201I žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řizeni o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušenéinemniÍízeni.

obecní úřad Lutín, stavební úřad' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona ě.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon'')' zveřejňuje podle $ 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního
rozhodnutí a současně podle $ 1a vyhlášky č). 50312006 Sb.' o podrobnější úpravě územního řízeni,
veřejnoprávní smloury a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat
výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se |ýkají ohrožení ochrany veřejného zájml,
v souladu s $ 95 odst.4 stavebního zákonado

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám' námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Úěastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín' stavební úřad, úřední dny Po a St 8 - 17).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I. Vydává podle $ '79,92 a 95 stavebního zákona a $ 9lyhláš1<y ě.50312006 Sb.' o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

vrtané studny včetně výtlačného potrubí a přípojky- vnitřního rozvodu elektr. energie na
pozemku parc.č. 439/17 v k.ú. Slatinice na Hané

(dálejen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavby.'

- Záměr řeší stavbu vrtané studny ' hloubky 2I m. Účelem umístění studny je ziskáni zdroje
uŽitkové vody pro potřeby rodinného domu a zahrady.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba studny bude umístěna na pozemku parc.č. 439lI7 ve vzdálenosti 3m od společné hranice
s pozemkem parc.ě. 435lz , ve vzdálenosti 14,5 od spoleěné hranice s pozemkem parc.ě. 439lI2 ,ve
vzdálenosti 47 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 804/ místní komunikace/ . Stavba
qýtlačného potrubí přípojka vnitřního rozvodu elektrické energie bude umístěna na pozemku parc.ě.

439lI7 to vše v k.ú. Slatinice na Hané'

Určení prostorového řešení stavby:

_ Jedná se o stavbu vrtané studny hloubkv 21 m, průměru225 m. Výlační potrubí k rodinnému domu
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bude provedeno z trub PP DNl" délky 12 m' Studna bude napojena na elektr.energii v domovním
rozvaděči . Propojení bude provedeno z 5-ti žílného kabelu CYKY -J délk]' cca 12 m .

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- ovtivnění režimu podzemní vody posuzovanou studnou se pohybuje maximálně do 13 m . Do této
vzdálenosti sežádné okolní vodní zdroje nenachází '

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územni Íizeni ' která
obsahuje qýkres souěasného stavu území v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního
pozemku' požadovaným umístěním stavby, s vyznaěením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb'

2. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímlÍízeni bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo

$izickou osobou, ve smyslu $ 158 a $ 159 zákona ó. 18312006 Sb., tj. autorizovanou osobou pro
projektování vodohospodářs[ých staveb a dle přílohy č. 1 kvyhlášce ě. 49912006 Sb. a předložena
ke stavebnímu povolení ve třech vyhotoveních.

3. Stavba studny je charakterizována dle $ 55 odst.i písm j/ zákonač,.25412001 Sb. o vodách a o
změně některych zákonů / vodní zákon/ jako vodní dílo

Stavební povolení na uvedenou stavbu bude vydávat příslušný vodoprávní úřad _ Magistrát města
olomouce , odbor ŽP a proto budou splněny podmínky uvedené ve vy'jádření Mmo-ŽP, vodoprávní
úřad ze dne 3.10.2011 čj. SMoLlŽPl55l7836l2O11lKo
-K žádosti o zahájení vodoprávníhořízení pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x l"fiisk kompletní projektové dokumentace , s veškeými doklady tj. výpis
z katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy l ne starší 2 měsícrV ' seznam úěastníků Íízení ,
q,'jádření správců inžeqýrskych sítí, q'jádření osoby s odbornou způsobilostí _ hydrogeologa ,

pravomocné '(zemni roáodnutí a souhlas příslušného stavebního úřadu podle $ 15 odst. 2 zákonaě.
18312006 o územním plánování a stavebním řádu a závazné stanovisko MZd-Ceský inspektorát lázní
a zřídel
- při umístění studny nutno respektovat vzdálenosti domovní studny od zdrojů možného znečištění
dle ČsN 7551 1S"Studny individuálního zásobování vodou ,, l tabulkazl

4. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude předložená obecnému stavebnímu úřadu
k ověření ' zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, kteý na základé Žádosti stavebníka
vydá dle $ l5 zákona č,' 18312006 Sb. příslušný souhlas.

5. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracovánatak, aby z ní vyplynulo a bylo zšejmé , že

_ S přebýečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních qýkopů, jakožto i s případným stavebním
odpadem musí bý naloŽeno ve smyslu zákona ě. 185/200l Sb' o odpadech a o změně někteých
dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů. Proto v dalším stupni projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení bude řešen i způsob naložení s těmito případnými odpady .

- K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může bý pottžitapouze nezneěištěná qýkopová
zemina
- Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou souěástí dokumentace předkládané k žádosti o
lživáni stavby. /

- Práce musí bý prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot , olejů
či provozních hmot do půdy a podzemních či povrchovych vod a aby byla zabezpeěena ochrana
přírodních léěiých zdrojů ve smyslu lázeňského zákona ě. 1641200l. Proto je nutno dodržet t5rto

zásady:

a/ na pracovišti nesmí bý skladovány ve větším množství ropné i jiné škodlivé látky

bl poúitámechanizace bude zabezpeěenazáchýnými nepropustnými vanami proti úniku ropných
látek do terénu

c/ pro případnou likvidaci úniku ropných látek bude pracoviště lybaveno sanaěními prostředky

-Koneěná hloubka studny nepřesáhne projektovanou hloubku tj. 2I m

-Maximální odebírané množství vody ze studny nepřesáhne 0,02l.s_'



6. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.Z zákona
č.20lI987 Sb., o státní památkové péěi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně,
Královopolská I47, Bmo nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, izem. odb' pracoviště
v olomouci, útvar archeologie, Horní ntrn.25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfů 16
_ svůj záměr rea|izovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném izemi zácl'tranný archeologický
pruzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)
nemovitosti a organizaci realintjicí archeologiclqý r,"ýzkum povinnost uzavÍit dohodu' a to ještě před
zahájením archeologického ýzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajslsý úřad.
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Stavební úřad specifikuje okruh úěastníků řízení takto:

a) podle $ 85 odst. 1 stavebního zákonaje úěastníkem územního řizení žadatel a obec, na jejímž
území mábý požadovaný záměr uskutečněn, což v tomto konkrétním případě jsou :

žadatel:
Petr Matějů , Slatinice 382
Mgr" Šárka Matějů' Slatinice 382

Příslušná obec:
Obec Slatinice

b) podle $ 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky Íízeni dále vlastník pozemku nebo stavby' na
kteqých má bý požadovaný záměr uskuteěněn, není-li sám žadatelem, nebo ten' kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dála osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může bý
územním rozhodnutím dotčeno, cožjsou v konkrétním případě :

osoba , jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbóm na nich může být dotčeno
Miroslav Lattenberg, Slatinice č.p. 381,
Miroslava Lattenbergová' Slatinice č.p. 381,
otakar Bezděk, Slatinice ě.p. 106,
Jarmila Slezáková, Slatinice č'p. 330'
Josef Slezák, Slatinice č.p. 330

Správci a majitelé technické infrastruktury _
RWE Distribuce a.s. Plynárenská 6,602 00 Brno
Telefonica 02 CZECH Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, 140
22 Praha4
ČBzlct Services , a.s.poskytovánísití,28 října č'p.3|23ll5z,7I0 00 ostrava l0
ARKO Technology a.s., Vídeňská č'p. 108, ól9 00 Brno 19
obec Slatinice' Slatinice ě.p. 50' 783 42 Slatinice
ČBz oistribuce a.S. Teplická 8' 405 02Děč,in2

Poučení:
Žadatelzajistí dle $ 95 odst. 3, aby byl návrh výroku bezodkladně lyvěšen na vhodném

veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po
celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záméru.



V případě nevyvěšení se žadatel dopustí přestupku dle $ 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona'
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu Íizen

|ze poďat písemně podle $ 95 odst. 4 stavebního zákona ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění
návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla b;y.t

ohroŽena ochrana veřejného zé4mu podle zvláštních právních předpisů'
Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá

za vy ďané a rnbýv á pr ávní moci.
Učastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou. dobu řízeni až do

lrydání rozhodnutí. Úěastníci mají právo vyjádřit v řizení své stanovisko' Účastnící se mohou
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnoutjejich doplnění.

Ing. Drahoslava ý ačvťko v á
vedoucí stavebníbó úřadu:f

lx{
r\*

Vyvěšeno dne: 20. 12. 201-L
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Sejnuto dne: 5. 1. 201,2

obdrží:
účastníci (dodejky)
Petr Matějů, Slatinice č.p. 382, 1 83 42 Slatinice
Sárka Matějů, Slatinice ě.p.382,783 42 Slatinice

Příslušná obec:
Obec Slatnice

Účastníci řízení (vedlejší) veřejnou vyhláškou / Miroslav Lattenberg, Miroslava Lattenbergová, otakar
Bezděk,Jarmila Slezáková, Josef Slezák RWE Distribuce a.s' Brno ,Telefonica 02 CZECH Republic a.s.,
DLSS olomouc Praha 4, Čpzlct Services , a.s.poslg4ování sítí, ostrava 10, ARKO Technology a.s.'
Brno 19, obec Slatinice, ČEZ Distribuce a.s. Děěín 2/ _ vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
Lutín + příloha a úřední desce obecního úřadu Slatinice + příloha

dotčené orgány
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova 10' olomouc
Magistrát města olomouce odbor ZP, Hynaisova 10 , olomouc
MZ ČIL,Palackého nám. č.p. 4,128 0I Praha2
obecní úřad Slatinice, č.p. 50, 783 42 Slatinice

obecní úřad Slatinice _ úřední deska
obecní úřad Lutín- úřední deska
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