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oZNÁMENÍ
o SPoJENÍ ÚznmNÍHo A STAvEBNÍHo ŘÍznNÍ, ZAHÁJENÍ spor,BčNÉrro ŘÍznNÍ a

PozvÁNÍ K vEŘEJNÉmu ÚsrxÍvru rroNÁNÍ

Miroslav Střída, nar. 8.1.1970, 783 46 Ústín 111

(dále jen ''stavebník'') dne I2.I2.20l1 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

garáňpro dva osobní automobily na pozemku parc.č.533 v k.ú. Ústín

Uvedeným dnem bylo zahájeno izemni a stavební Íizení.

Popis záměru:
o Stavba garáže bude o půdorysných rozměrech 8 x 20 m . Bude přízemní se skladovým podkrovím .

Výška hřebene 7,525 m , střecha sedlovó . Bude umístěna v řadové zástavbě obce v místě ptwodního

rodinného domu , který byl odstraněn Přízemí bude obsahovat .' průjezd a vlastní garáž .

Konstrukce stavby bude zděná.
C Komunikační napojení bude stavajícím sjezdem.

o Zásobení stavby elehrickou energii bude stávající přípojkou NN.

. Stavba nebude vytápěn(t ani zásobena vodou.

. Dešťové vody bude svedeny z přední části stavby do stavající kanalizace stallající kanalizační
přípojkou a ze dvorní části budou svedeny do vsakovacího tělesana dešťovouvodu .

l Ve dvorní části bude provedena zpevněnáplocha.

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"), spojil územní a stavební Íizení podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona

v sou1ádu s $ 140 odst. l zákona č. 50)l20o4 Sb., správní řád, ve znéni pozdějších předpisů usnesením

podle$140odst.4správníhořáduaoznamujepodle$87odst. 1a$112odst. 1stavebníhozákona
zahá1eni společného Íizeni a současně naÍizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené

s ohledánírn na místě na den

7. února 2012 (úteý) v 13.30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitl<y, popřípadě dtkazy uplatnit

nejpozději pri 
-ú.tni'o 

jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Úěastníci řízení mohou nahlížet do

poánua,i rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad' úřední dny: Po a St 8 - 17).
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č. 503/2006 Sb. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesnlní. stavební úřad nařídí onakovaně veřeiné
ústní iednání a žadatel se tak dopouští přestupku dle Q 178. odst. l písm.e) stavebního zákona.

Zúčastni-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednáni, zvolí si společného zmocněnce'

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu' se nepřihlíží. Účastník řízeni ve sqých námitkách uvede ikuteěnosti, které zakládaji
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízeni může podle $ 1l4 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci' způsobu provádění a ttžívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovidajicí věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebního zákonauložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kd,o závažným způsobem ztéžuje postup vÍizeni anebo plnění úkolů podle $ 172 odst' 1 stavebního
zákonatím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí pŤizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Při r,ymezování okruhu úěastníků spojeného územního řizeni a stavebního řízení dospěl stavební úřad
k závěru , že v daném případě toto právní postavení přísluší:

^.Učasníkům 
územního říz stníci/ 

"1. Žadatel :

Miroslav Střída, Ústín 111

2. Příslušnó obec
obec Ústín

B. Účastníkům územního řízení dle f 85 odst.2 stavebního zákona / vedlejší účastníci/

3. osoby, jejíchž vlastnické nebo jiné věcné prdvo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Ivo Chalupa, Ústín i 11

Jana Chalupová, Ústín l l1
Zdeněk Šnajder, Slatinice 304
obec Ustín

C.Ujastníkum stnební

1. Stavebník a současně vlastník pozemku:
Miroslav Střída, 783 46 Ústín 11 l

2.Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-Ii být ieho vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno:

Ivo Chalupa, Ústín l1l
Jana Chalupová' Ústín 111

Zdeněk Šnajder, Slatinice 304
obec Ústín
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Vzhledem k tomu' že záměr ležív izemí, kde je vydán územni plán , je toto oznámení doručováno
v souladu s $ 87 odst.1 stavebního zákona

- účastníkům územního řizení -žadateli a příslušné obci/ A -poř.ě.I,Zl a dotčeným orgánům
jednotlivě, vedlejším účastníkům řizení lB - poř.č. 3/, veřejnou vyhláškou

- úěastníkům stavebníhoÍizení dle $ 119 stavebního zákona /C - poř.č. l,2l a dotčeným orgánům
jednotlivě

.4, ,"'!tq /
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Ing' Drahpslava M ač áková

vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a
obecního úřadu Úsfin . oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkoqý přístup. Patnáctným
dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručenél$25 zákonaě.50012004 Sb. o správním řízeni,ve
znění pozdějších předpisil. Zveřejřtuje _li se písemnost r,yvěšením na více úředních deskách, považuje se
za den rryvěšení den' ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20 stav.zákona/

Vyvěšeno dne: ......9..:. ],.,.2.q.1.?..... Sejmuto an", ..í.Í....|....?.!.!..?.

Razítko, podpis orgánu, kteý powrzuje'vyvěšení a sejmutí oznámení.

,/,/
.r"r' /

obdrží: '7l--
A.Účastníci územníhířízení (dodejky) dle $ 85 odst. I stav. zákona / hlavní/
Žadatet a příslušná obec.'
Miroslav Střída, Ústín 1l1
obec Ústín

B. Učastníci územního řízení dle $ 85 odst.2 stav.ztíkona _ vedlejší- veřejnou vyhláškou
Ivo Chalupa, Ústín 111
Jana Chalupová, Ústín 1l l
Zdeněk Snajder, Slatinice 304
obec Ustín

Dotčené úřady územního íízení:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozxoje, , Hynaisova 10,77g 1 l olomouc
Magistrát města olomouce_ odbor ŽP, Hynaisova |0,77g 11 olomouc
obecní úřad Ustín
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B.Úč as tníci s tav e bníh o řízení :
Ivo Chaluoa. Ústín l l l
Jana Chalupová' Ustín 1 1 1

Zdeněk Snaider. Slatinice 304
Obec Ustín

str. 4

Dotčené úřady stavebního řízení
Magistrát města olomouce- odbor ŽP, Hynaisova 10 ,779 11 olomouc
obecní úřad Ustín
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LEGENDA ČAR
hronice kotostru nemovi

ry řešenó novostovbo goró

hronice komunikoce
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<--< _ deštovó kono|izoce PVC

PozNÁMM:
1. sTÁVAJlcÍ SJíZD Z HLAVNí KolVUNlUK,
2. ZPEVNĚNÁ PLoCHA Kolttú GARÁŽI VE

PLocHA BUDE ODVODNĚNÁ SPÁDEN/ c
'3; STÁVAJlcl CHODNÍK PODÉL NOVoSTAVE

4. VSAKOVACÍ TĚLESo NA DEŠŤoVoU Voi
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