
obecní úřad Lutíno okres Olomouc
olomoucká I3I,783

stavební úřad
49 Lutin, telefon 585944286; fax 585944286

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní Íizení.

Popis předmětu záměru:
Iednó se osazení čdsti oplocení pozemku parc.č. 993/72 v k,ú. Hněvotín, a to na hranici s parc.č.
993/73 a 993/43 v k.ú. Hněvotín. Na ltranici s parc.č. 993/73 v k.ú. Hněvotín bude oplocení
tvořeno demontovatelnými betonovými dílci systému BEVES ; do vzdúIenosti 2 m od parc.č. 993/127
bude oplocenío výšce 1,5 m, dúIev délce 14 m bude o výšce 2,5 mav délce 30,4 m bude o výšce 2
m- Na hranici s parc.č. 993/43 bude oplocení tvořeno slouplry a drútěným pletivem o výšce 1, 8 m.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. g) a $
84 č,. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu' ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebníl-ro zákonazahájení územního řízení dotčeným
orgánům státní správy a úěastrríkůmřízení'

K projednání návrhu zároveň nařizuje veřejrré ústníjednání, které se bude konat ve

útery dne 3.4.2012

se schůzkou na místě stavby.

v 14,30 hod.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětem územního Ťízení,je povinen strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst.1 zákona č,. 50012004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
k tomuto Úrčelu je zpřístupnit.

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

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řizeni a připomínky veřejrrosti musí
být uplatněny nejpozdějipřiveřejném jednání, jinak se k nim nepřihlíží'

Nechá-li se některý z účastníků Íízeni zastupovat' předloží jeho zástupce plnou moc.

Vzlrledern k tomu, že záměr leží v uzemí, kde je vydán územní plán' je toto oznámení
doručovánovsouladus $ 87odst' 1 stavebního zákona účastníkůmÍízenídle $ 85 odst.1 adotčeným
orgánům jednotlivě; účastrríkům řízení dle $ 85 odst' 2 se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Účastníci úzernního řízenid\e $ 85 odst. 1 stavebnílro zákona:
a) žadatel Bc. Jaroslav Ambrož, nar. 2.71.19]4 Bc. Jana Ambrožová, nar. 15'5.1919 oba bytem

Hněvotín 487
b) obec, na jejimž území mábýt záměr uskutečněn, obec Hněvotin, Hněvotin 47



Učastníci územního řizení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkůrn může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- Ing.Martin ÍIryzbil, Berkova 40, Horka nad Moravou
- Vlastislava Navrátilová, U Kapličky 18, Lutín

atel dle ust. E 87 odst. 2 usí zaiistiÍ
záměru a o tom. že rrodal žádost o wdání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bvlo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodnóm 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 rrviádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání.

!t L{jTííť

Doručí se :

žadatelé -
Bc. Jaroslav Ambrožo Hněvotín 487
Bc. Jana Ambrožová, Hněvotín 487

příslušnó obec -
obec Hněvotín

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje

účastníci řízení veřejnou vyhláškou -
Úředoi deska obecního úřadu Lutín + příloha
Úřeaní deska Obecního úřadu Hněvotín + příloha

í el*p'
sbí rÍ,ťt!á



Toto oznámení je lyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách obecního úřadu Hněvotín, obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní lhůty' po kterou je oznámení qvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení
den, ve kterém byla písemnost v1věšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne: . .?.7':'?.:.?'?.1? Sejmuto dne :

7*"} {$ i.ij'iiř.l
T'?ťr"ff ;ii{ &i?tsqdsig$" .5#

Zádáme obecní úřady' aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro zástupce žadatele.' v příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení spráruního poplatku ve výši ].000,-Kč
(po uhrazen.í poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu)' Neuhrazení poplaÍku je dle $ 64 octst. 1 písm. b)
spróvníIto řtidu důvodem k přerušení řízení.
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