
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

o lomoucká I 3 I, 7 83 49 Lúín, telefon 5 8 5 9 4 428 6 ; fax^5 8 5 9 44286

i.su148212012
Vlizuje ; Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail: dmacakova. o u@lutin.cz

Dne 23.2.2012 podal Vojtěch Š.o-, nar. 24.12.1956 byterffiňěýbini
Vojtěchem Šromem, nar. 15.3,1990, bytem Hněvotín 172 žádost o lydání rozhodnutí o dělení
pozemku parc.č. ls7lI (zahrada\ v k.ú. Hněvotín' z důvodu :

darování pozemku.

Dnem podárrí žádosti by|o zahájeno územní Íízení.

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 znění pozdějších předpisů (dále jen

stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájení územního řízení dotčeným

orgánům státní správy a účastníkůmÍizeni'

K projednání návrhu zároveň nařizuje veřejné ústníjednání, které se bude konat v

úteý dne 3.4.2012 v 9'00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Do podkladů rozhodnutí |ze nahlédnout přede dnem ústního jednárrí u stavebního úřadu

(lyužijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 17 lrod) a při ústním jednání.

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

Nechá-li se některý z účastníků Íizení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Vzhledem k tomu, že záměr leži v,(nemí, kde je vydán izemní plán, je toto oznámení
doruěováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení dle $ 85 odst. 1 a
dotčeným orgárrům jednotlivě; účastníkůtn Íízení dle $ 85 odst.2 se doručujetotooznámení veřejnou

vyhláškou.

Úěastníci územního Íízeníď|e $ 85 odst. l stavebního zákona:
a) žadate| Vojtěch Šro* na.. 24.12.1956 bytem Hrrěvotírr 172 zastoupený Vojtěchem Šromem, nar.

l5.3,1990' bytem Hněvotín 172

b) obec, na jejímžízemí mábýtzáměr uskuteěněn, obec Hněvotín' Hněvotín 47

Úěastníciúzemnílro Íízenídle $ 85 odst.2 stavebního zákona:

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může

být územním rozhodnutím přímo dotěeno:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47

- Vojtěch Šrom, Hněvotín 172 (nar. 1956)

- Ing. Petr Proclrázka, Petřivalského 2745l4, Přerov



Žadatel dle ust. s 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. abv informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o wdání územního rozhodnutí bvla bezodkladně poté. co bvlo
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 wiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí orrakovaně veřeiné ústní iednání.

lng. Drahosla Mačáková
bního úřadu
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I)oručí se :

zástupce žadatele -
Vojtěch Š.om, Hněvotín 172 (nar.1990)

příslušnó obec -
Obec Hněvotín

dotěené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje

úěastníci řízení veřejnou lyhláškou -

Úřeaní deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřední deska obecního úřadu Hněvotín + příloha

Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou lyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deslcích 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 lyvěšením na více úředních deslcích, považuje se za den vyvěšeni
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne : . 28.- 2.- 2o J' 2....'... Sejmuto dne : .

Žeaármeobecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro žadatele: v příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení spravního poplatku ve ýši 500,-Kč (po

uhrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu).
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