
Obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286olomoucká I3I,183
c.j.su/22812012
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mai l ; dmacakova. o u@luÍin' cz

zabájeni společného územního
sÚlln7lI44Ll2O1

veřejnou vyhláškou L_*-:-::.--"' " ' '" ' ''

Ing. Marek Brejcha, nar. 1,2.1975 a Ing. Hana Brejchová, nar. 3.11.1974 oba bytem Hněvotín
241 podali dne 25.I.2012 žádost 9 vydáni rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění

stavby ze dne I2.8.2011 pod čj. SU/137lI44Il20II a žádost o lydání stavebního povolení na

stavbu

dvorního objektu - atelieru na parc.č. st. 255o 117 v k.ú. Hněvotín

I.
Popis původního rrávrhu:

Jedná se osazení dvornílro objektu - atelieru o zastavěné ploše 44,8 m'na pozemku rodinného domu
Hněvotín 24l parc'ě. st. 255 a parc.č. 117 v k.ú. Hrrěvotín. Bude osazen na hranici s parc.č. st. 268
v k'ú. Hněvotín. Půdorysné rozměry objektu budou 6,4 x 7 m. Střecha bude pultová o výšce hřeberre

max. 4,03 m nad stávajícím terénem. objekt bude tvořen dřevěnou nosnou konstrukcí s opláštěním
rrelrořlavými rnateriály. Střešní konstrukce bude dřevěná, střecha vegetační. Součástí stavby je
ohradní zed' o výšce 2,4 m o délce 5,75 m zbetonových wárnic. objekt bude napojen na stávající
rozvody elektrické energie, vody; splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace; dešťové
vody budou svedeny do akumulaění jímky o objemu 56 m3.

Předmět změny oproti původnímu rozhodnutí:

Dvorní objekt - atelier bude o půdorysnýclt rozměreclt 6.4 x 6,4 m" Výška ltřebene pultové střeclry
bude 3,76 m nad terénem. V jižní stěně atelieru budou osazeny tři okna. oltradní zeď nu ltranici
pozemku bude o výšce 2 m"

il.

Jednoduchý popis stavby:
Dvorní objekt _ atelier bude založen na základovém monolitickém betonovém pasu, na posu

bude položena železobetonovtÍ cleska, opatřena izolací proti rátlonu, tepelnou a proti vlhkosti.
Konstrukce objektu bude dřevěnú, svislé konstrukce tvoří jednoduché dřevěné rómy, opltÍštění
oboustranné sddrovlúkniÍými deskami Fermacell tl, 12,5 mm lzolace z minerúlní plsti, vnější
povrch konstrukce obvodovéllo pltiště bude oplúštěný dřevovláknitými deskami nataženými
omítkovým minerólním systémem Vnitřní strana konstrukce bude obložena sádrokartonovými
deskami. Strop, který je součtÍstí střešní konstrukce, bude jednoducltý trúmový, ve spúdu střešní
roviny pultové střechy, opatřen parotěsnou fólií, zateplen minerální plstí. Podhled tvořen
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sádrokartonovými deskami" Krytina střeclry asfaltové pásy. okna budou dřevěnú zasklená izolačním
trojsklem osazeny budou podstřešní žIaby a okapy. Budou provedeny vnitřní rozvody vody, odpadů
a nn. Vytdpění elektrickými přímotopy.

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

84 ě.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebnízákon) usnesením ze
dne 8'2.2012 pod čj. sÚl227l228l2ol2 rozhodlv souladu s ustanovením $ 78 odst. 1 stavebního
zákona a podle $ 140 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák'č. 41312005 Sb', (dále jen
správní řád) o spojení územního a stavebního Íízení'

obecní úřad Lutín, stavební úřad, oznamuje v souladu s ustanovením $ 87 odst. l; $ 94 odst.
l) a 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního Íízení o změně územního
rozlrodnutí a stavebrrílro řízení dotčerrým orgánům státrrí správy a všem známým účastníkům Íizení.

K projedrrání předložené Žádostí nařizuje stavební úřad veřejné ústní jednání, které se bude
konat

ve čtvrtek dne t5.3.20l2 ve 13'30 hod

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předrnětem úzernního tizení,je povinerr strpět olrledání
na místě podle $ 54 odst. I zákona č. 50012004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
k tomuto účelu je zpřístupnit.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íízení a připomínky veřejnosti musí
bý uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak se k riim nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze nalrlédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu
(lyužijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 17 hod) a při ústním jednání'

Neclrá-li se někteý z účastníků Íizení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Žadatel d|e ustanovení 8 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. abv informace o ieho
záměru a o tom. že nodal žádost o wdání územního rozhodnutí bvla bezodkladně poté. co lrvlo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavby nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do dobv veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesDlní. stavební
úřad nařídí orrakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští přestupku dle s 178. odst.
l písm.e) stavebního zákona.

Podle $ 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřilrlíží kzávazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při lydání územního plánu.

Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním Íízení námitky k oclrraně
zájmi obce a zájmŮ oběanů obce.

Podle $ 1l4 odst. l stavebního zákona účastrrík stavebního Íízení miže uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby rrebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlcjuvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkLr nebo stavbě.

Vzh|edem k tomu, že záměr leži v uzemí, kde je vydán územní plán, je toto oznámení
doruěováno v souladu s $ 87 odst' 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1)

stavebníl,o zákona a dotčeným orgánůrn jednotlivě a účastníkům Íízení uvedeným v $ 85 odst. 2)

stavebnílro zákona se doručuje toto oznámení veřejnou vylrláškou.



Úěastníci územnílro Íízení dle $ 85 odst.1 stavebního zákona :

a) Žadatel - Ing. Marek Brejcha, nar. 1'.2.19'75 a lng. Hana Brejchová, nar. 3.l1.1974 oba bytem
Hněvotín 241

b) obec, na jejímŽ izemí mábý požadovaný záměr uskutečněn - obec Hněvotín

Účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozernků ěi staveb' na kteých má být záměr uskutečněn:

Ing. Marek Brejclra a Ing. Hana Brejchová, oba bytem Hněvotín 241

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
bý územrrím rozhodnutím přímo dotčeno:
_ Jiří Trembáč, Šternberská 95l43, olomouc, Týrreček
- Dagmar Kobzová, Hněvotín 245

Úěastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:
a) stavebník (Žadatel) Ing. Marek Brejcha, nar' 1.2.1975 a Ing. Hana Brejclrová,

bytem Hněvotín 241
b) vlastrríci pozemku nebo staveb, na kterém má být stavba prováděrra:

Ing. Marek Brejcha a Ing. Hana Brejclrová, oba bytem Hněvotín 241

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické
stavbou přímo dotčeno: Jiří Trembáč, Sternberská 95l43, olomouc, Týneček;
Hněvotín 245

nar. 3.1 I.1914 oba

právo navrlrovanou
Dagmar Kobzová,

okruh účastníků územního Íízení je Stanoven dle $ 85 stavebního zákona a stavebního řízení
podle $ 109 stavebního zákona. Vzlrledem ktomu, že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební
úřad tímto specifikuje okruh jednotlivých řizenítakto:
Účastníci územního řízení jsou uvedeni po pořad.čís|em - 1, 2,3,4.
Účastrríci stavebnílro řízení jsou uvedeni pod pořad. Číslem - l, 2, 5,6.

Ing. Drahoslava M a č á k o v á

úěastníci řízení rra doručenku :
žadatelé -
1. Ing. Marek Brejcha, Hněvotín 241
2. Ing. Hana Brejchová, Hněvotín 24l

příslušnd obec -
3. obec Hněvotín (DS)

4. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha (situační ýkres na podkladu katastrální lnapy)



vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb -
5. Jiří Trembáč, Šternberslcí 95/43, olomouc, Týneček
6. Dagmar Kobzová, Hněvotín 245

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 77gllolomouc (DS)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10,7791| olomouc (DS)
HZS olomouckého kraje (DS)
KIIS olomouckého kraje, olomouc (DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

Toto oznámení je lylrlašoválro v souladu s ustanovením $ 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou, a proto musí bý vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
obecního úřadu Hněvotín. Poslední den l5ti derrní lliůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední
desce je dnem doručení oznámení. Zveřejňuje-li se písemnost lyvěšením na více úředních deskáclr,
považuje se za den lyvěšení den, ve kterém byla písemnost lyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního
zákona)'

L9.2.2012
Se.lmuto one : .

Žt d,Íme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhldšky zaslaly
zdejšímu stavebnímu úřadu.

Pro žadatele: v příloze zasíldme poštovní poukázku n'a uhrazení spravního poplatku ve výši 300'- Kč (po

uhrazení poplatku zašlete kopii stallebnímu úřadu).



,-- ---

l!

!1:ii

I---,

:' :

.:...--..:-!. --. ..- --- '"-'

Yr{*,i
I
i

i,"j

o

i, ' .r':1 , r 
;

t.:l
i

':
]iyÍi ilA ][:lji!lj !l]i]l]

c

a]\

o

.:

:lia:j.,

O

tiÁP0][tll ilÁ ii[i(Tri0
Z[:iÁ'l i]a]LíIlj


