
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 1, 7 83 49 Lutin, telefon 5859 44286 ; fax 5859 44286

c.j. su/217t2012
Vyřizuje ; Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz

ČÉs. ď,opor.

OZNAMENI .r-rkí. amak

zahájeni společného územního tízeni
veřejnou vyhláškou

Dne 24.l.20l2 podali Eva Psotková, nar. I4,5.l975 a Ing. Radovan Psotka, nar. 24.7.Í97| oba
bytem Hromůvka 1887, Hranice zastoupeni Radkem Hrbáčkem DiS.. Vojnice 28 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení na stavbu

rodinného domu, zpevněných ploch sjezdu, hobby dílny, zastřešeného posezení, akumulační
jímky dešt'ové vody, oplocení na parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín, přípojky vody, dešt'ové a
splaškové kanalizace a ntl plynu na parc.č. 97619,976131 1060 v k.ú. Hněvotín.

Jednoduchý popis stavby:
Na pozemku parc.č. 976/9 v k.ti. Hněvotín je navržen rodinný dům přízemní s obytným

podkrovím, nepodsklepený, s vestavěnou garúží nepravidelnéIto půdorysu, zastavěnd ploclta
roclinného domu je 225,82 *'. Na rodinný rlům ncvazuje kryté posezení o zastavěné ploše 24 m2

a hobby díIna o zastavěné ploše 24 m2. Umístění domu je navrženo v min. vzdtÍlenosti 2 m od
hranice se sousedním pozemkem parc.č. 976/8' v k.ú. Hněvotín, ve vzddlenosti 8 m od hranice
s parc.č. 976/3 v k.ú Hněvotín a ve vzddlenosti 5,14 m. Střecha je nepravidelnéIto ptidorysu
valbovéIto tvaru, nad čóstí půdorysu jsou provedeny ploché střechy sloužící jako terasa. Hřeben
bude ve výšce 8,03 m nad upraveným terénem, v čdsti posezení a gardže bude střeclta plochrí
výška 3'2 m nad Íerénem-

Vjezd na pozemek rodinnélto domu bude napojením na parc.č. 1060 v k.ú. Hněvotín.
Napojení na tecltnické sítě bude přípojkami dešt'ové kanalizace přes akumulační jímku, splaškové
kaialixace, vodovodní, ntl plynovou a nn. čtist dešt'ových vod butle otlveclených do potlzemní
retenění nddrže o objemu 6 m3 pozemku rodinnéIto clomu. Sjeal a zpevněné ploclty butlou na
parc,č. 976/9, 976/3 v k,ú. Hněvotín. Na pozemku bude vyčleněn prostor pro umístění nddoby na
domovní odpad.

Rodinný dům je řešen pro 1 bj. Zdklaclové pasy budou z prostélto betonu, podkladní
betonovcÍ deska bude vyztužena KARI sítí; bude provedena izolace proti zemní vlltkosti a tepelnd.
obvodové a vnitřní nosné a nenosné zdivo bucle provedeno v keramickém systému POROTHERM.
obvodové zdivo bude zatepleno kontaktní termofusúdou. Konstrukce Stropu nad přízemím tvořenu
železobetonovými panely. Zastřešení je navrženo ze sbíjených dřevěných vax,níků, které budou nést
podhled ze sddrokartonovýclt desek na ocelové podkonstrukci. Krytina z pólené tašky TONDACH'
glazura černú. osazeny budou podstřešní žlaby a okapy. Budou provedeny vnitřní rozvorly vody,
odpadů, plynu a nn. VytrÍpění teplovodní, v přízemí rodinnélto domu podlaltové, zdroj plynový
kotel.
Butlou provedeny přípojky na hlavní řacly technických sítí vodovodu, dešt'ovou kanalizaci přes
akumulační jímku, splaškovou kanalizaci, ntl plynovod; přípojka nn je řešena samostatně.
Hobby díIna a kryté posezení budou provedeny ze stejnýclt matericÍIů jako rodinný dům.



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

s 84 č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) z moci úřední usnesením poznamenaném do spisu ze dne 2.2.zo12 pod čj. SÚ/
2|7l2l8l20l2 rozhodIvsouladu sustanovenírn $ 78 odst. l stavebního zákona apodle $ 140 zákona
č,.50012004 Sb', správní řád, ve znění zák'č' 41312005 Sb., (dále jerr správrrí řád) o spojení územnílio a
stavebního řízeni.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, oznamuje v souladu s ustanovením $ $ 87 odst. 1 a 112
odst. l stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního Yízení dotčeným orgánům
státní sprár,y a všem známýn úěastníkům Íízeni.

K projednání předložené Žádosti rrařizuje stavební úřad veřejné ústní jednání, které se bude

konat

pondělí dne 12.3.2012 ve 14,30 hod.

se schůzkou v zasedací místnosti obecního úřadu Hněvotín.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětern územního Íízení,je povinen strpět o|rledání
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 dotěených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti rnusí
bý uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí Ize nahlédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu
(využijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 _ 11 hod) a při ústnímjednání'

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

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

Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním Íízeni námitky k ochrarrě
zájmŮ obce a zájmi občanů obce.

Podle $ 1l4 odst. 1 stavebního zákona úěastriík stavebního Íízení může uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby rrebo požadavkům dotčených orgálrů, pokud je
jimi přímo dotčeno jelro vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatřerrí
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozernku nebo stavbě.

Vzlrledem k tomu, že záměr leži v izemí, kde je vydán izemní plán, je toto oznámení
doruěováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona úěastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst' 1)

stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst' 2)
stavebního zákona se doručuje toto oznámení veřejnou r,yhláškou. Účastníků stavebního řízerrí se
doruěuje jednotlivě.

Účastníci řízení podle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) žadatel - Eva Psotková, nar. 14.5'1975 a Ing. Radovan Psotka, nar. 24'7.197I oba bytern

Hromůvka 1887, Hranice zastoupeni Radkem Hrbáčkem DiS., Vojnice 28
b) obec na jejímžuzemímibýtzáměr uskutečněn * obec Hněvotín

Úěastníci územního Íízenídle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozemků či staveb, na kterýclr mábýt záměr uskutečněn:

- Ing' Radovan Psotka' nat.24.7 '1971 oba bytem Hromůvka 1887' Hranice
_ obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Ilona Niessnerová. Hrrěvotín 400



b) osoby' jejichž vlastrrické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkťrm může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Jaroslav Brůžek, Přichystalova 1041l50, olomouc
- Ing. Jana Brůžková, Přichystalova l04l150, olomouc
- Vojtěch Smyěka, Přerovská 444170, olomouc
- lrena Smyčková' Přerovská 444170, olomouc
- Mgr. Lenka Macháčková, Staroměstské náměstí I280l4a, Litovel
- Riclrard Wagner, Tři Dvory 74
- RwE Distribuění služby s.r.o., Plynárenská 499lI,Brno
- Čpz Distribuce, a.s' Děčín, Teplická874l8

Účastníci stavebnílro řízení podle $ 109 stavebrrího zákona:
c) stavebník - Eva Psotková, nar. 14.5'1975 a Ing. Radovan Psotka, nar. 24.].1971 oba bytem

Hromůvka l887, Hranice zastoupeni Radkem Hrbáčkem DiS., Vojnice 28
b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém mábýt stavba prováděna:

- Ing. Radovan Psotka, nar ' 24.'7 '19'7 l oba bytem Hromůvka 1 887, Hranice
- obec Hněvotín' Hněvotín 47
- Ilona Niessnerová, Hněvotín 400

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, rnůže-li bý jejich vlastnické právo navrlrovanou
stavbou přímo dotčeno:

- obec Hněvotítr, Hněvotín 47
- Jaroslav Brůžek, Přichystalova 104Il50, olomouc
- Ing. Jana Brůžková, Přiclrystalova 1041/50, olomouc
- Vojtěch Smyčka' Přerovská 444l'/0, olomouc
- Irena Srnyčková, Přerovská 444110, olomouc
- Mgr. Lenka Macliáčková, Staroměstské nárněstí 1280l4a' Litovel
- Richard Wagner, Tři Dvory 74
- RWE Distribuční služby s'r.o', Plynárenská 499l1,Brno
- Čpz Distribuce, a.s. Děčín' Teplická 87418

Vzhledem k tomu, že rozděIovník pro obě řízerrí je jeden, stavební úřad tímto specifikuje okruh
jednotlivých řízení takto :

Účastníci územního řízerrí jsou uvedeni po pořad'číslem - 1,2,3.
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad' Číslem - 1,2,4 - 12.

Žadatel dle ustanovení s 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. abv
informace o ieho záměru a o tom. že podal žádost o wdání územního rozhodnutí byla
bezodkladně poté. co bylo nařízeno veřeiné ústní iednání. wvěšena na vhodném veřeině
přístupném místě u stavbv nebo pozemku' na nichž se má záměr uskutečnit a to až do
dobv veřeiného ústního iednání. Součástí informace ie erafické vviádření záměru.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební úřad nařídí opakovaně veřeiné
ústní iednání a žadatel se tak dorrouští přestupku dle Q 178, odst. 1 písm.e) stavebního
zákona. Pro wvěšení informace se stanovuie pozemek parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín.

Ing. Drahoslava M a č p ko v á
vedoucí stavebního ůřadu
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Doručí se :

účastníci řízení na doručenku :
zástupce žadatele -
1. Radek Hrbáček DiS.' Vojnice 28
příslušná obec -
2. Obec Hněvotín(DS)
3. ostatní účastníci řízení veřejnou lyhláškou - lyvěšeno na úřední desce obecního úřadu

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb -
4. Ilona Niessnerová, Hněvotín 400
5. Jaroslav Brůžek, Přichystalova 1041/50, Olomouc
6. Ing. Jana Brůžková, Přichystalova l04ll50, Olomouc
7. Vojtěch Smyčka, Přerovslcí 444/70, Olomouc
8. Irena Smyčková, Přerovská 444/70, Olomouc
9. Mgr. Lenka Macháčková, Staroměstské náměstí l280l4a, Litovel
10. Bichard Wagner, Tři Dvory 74
II. CEz Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874l8(Ds)
12. RwE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/l' Brno(DS)

dotčené orgány na doručenku"
Magistrát města Olomouce, oan. Žr,ps;
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvojeo (DS)
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (DS)
obecní úřad Hněvotín/DS)

Toto ozndmení je vyltlašovdno veřejnou vyltltÍškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu ]5 dnů na
úředníclt deskách obecnílto úřadu Hněvotín, obecníIto úřadu Lutín. Poslední den 15ti denní
lltůty, po kterou je ozncÍmení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznómení. Zveřejňuje-Ii
se písemnost vyvěšením na více úředních deskdclt, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém bylu
písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebníIto zákona).

V1věšeno dne :

logffiHí U!'iÁ[i i''Lj
| *i{Ůl''Ni JÚ3
i zor <í, l.tlIť}"l
!.T*,p,: #- }T 

ťtÁ,iŽ. TE"aÁ

Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmůtí této veřejné r.yhlášky zaslaly
zdejšímu stavebnímu úřadu.

Pro žadatele: v příIoze zasíldme pošÍovní pouktÍzku na ultuzení sprdvního poplaÍku ve výši 900,-Kč (po
uhrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřudu). Neultazení poplatku je dle $ 64 odsÍ. 1 písm. b) sprdvního
řtÍdu tltivodem k přerušení řízení.
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WPMCOVAL:

RADEK HRBÁČEK Dis.
Z0DP0VĚDNÝ PRoJEKl-ANT:

lNG. slMoNA cAHoVÁ

PRoJEKroVÁ ČlNNosT VE \,^ÍSTAVBĚ

RADEK HRBÁČEK Dis.

VOJNICE 28

7B3 46 TĚŠETlcE
TEL.: 605 460 958

OBJEDNATEL:

lNG' MDoVAN A EVA PsoTKoVl, HRoMŮVKA 1887, 753 01 HRAN|oE

NÁ'EVAK.E: NoVosTAVBA RD

K.Ú. HNĚVoTíN, PARG. Č' 976/9

DATUN4

12 I 2011
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slTUAcE - ŠIRŠí vzrnny
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