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OZNAMENI
o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného územního a stavebního

Ílzení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

veřejnou vyhláškou

Žaďate| a stavebník Robert Javůrek, Masarykova tř.884/32, Olomouc zastoupeného na základě plné moci
Jiřím Stránským, Urxova 4, Olomouc podal dne 25.11.2011 u obecního uřadu Lutín, stavebního úřadu Žádost

o lydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

skladové haly

na pozemku parc.č. 20613 v kat. uzemí Bystročice

a provedení stavby:

skladové haly

na pozemku parc.č. 206/3 (ostatní plocha) v kat. území Bystročice

Dnem podiirrí žádosti byIo zahájeno územní a stavební řízení.

Jednoduchý popis stavby:
Je navržena jednopodlažní skladovtÍ hala k uskladnění kovovilch a skleněnj,ch odpadů . Hala bude s max.
rozměry 11,1 x 35,6m a bude umísÍěng ve vzdúlenosti 8,0 m a 1,225m od hranice s pozemkem parc.č. 206/6 u
ve vzddlenosti 5,9m od hranice s pozemkem parc.č, 206/17 v k,ú. Bystročice. Zastřešení sedlovou se sklonem
1ť a výškou hřebene střechy + 6,225 od stdvající asfaltové plochy. Dešt'ovtÍ vody budou svecleny do stdvající
akumulační jímky umístěné na pozemku parc.č. 206/16 v k.ti. Bystročice. Hala bude zúsobení el elektřinou
napojením na stúvající halu parc.č, st. 194/1 v k.ú. Bystročice.
Stavba bude založena na zúkladovjch patkdch nadbetonovaných na stóvající asfultobeÍonovou desku.
Konstrukce haly je tvořena ocelovými sedlovými příhradovými vazníky uloženými na sloupech z trubek, zděnú
čúsí haly ze systému Ytong. Konstrukce střechy z ocelouj,ch příhradoujch vazníků, krytina plechovtÍ.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. l' písm. g) zákona č,. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákon:a č. 6812007 Sb. (dále jen

,'stavební zákon"), tímto lyrozumívá v souladu s $ 76 odst. 3 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znéti
zžkona č.413/2005Sb. (dále jen správní řád), účastníky Íízení o spojení předmětného územním a stavebního
řízení usnesením ze dne 2.2.2012 pod čj. sutzzlztzotl/2}l2, které se dle $ 76 odst. 3 správního řádu
poznamenává do spisu.



obecní uřad, stavební úřad ozramuje podle $ 87 odst. 1 a $ l12 odst. 1 stavebnfiro zákonazahájeni společného
Ťizeni a současně naÍizuje k projednrání žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústrrí a k projednání
žádosti o stavební povolení ústníjednání na den

12.3.2012 (pondělí) v 15:00hod

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebnÍho úřadu' olomoucká l3l',2.pod|aŽí' dveře č. 23.

JelikoŽ jsou stavebnímu úřadu dobře zrámy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení předmětné stavby, upouští stavební uřad dle $ ll2 odst' 2 stavebního zákona od ohledání věci na
místě
Dle ustanovení $ 89 odst. l stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení
a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Do poďkladů tozhodnut( tzg nahlédsout v kanc'etáři stavgbn(ho uřadu v Lutíně, olomqucká l3l, 2. PodlaŽí
(doporučujeme v}rrŽít návštěvní dny: pondělí a středa od 8,00 do l l,30 a od 12,30 do 17,00 hodin) a při ústním
jednání.

Poučení:
Žadatel dle ustanovení $ 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom,
že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní
jednání' vywěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku' na nichž se má záměr uskutečnit' a to do doby veřejného ústního jednání.
Informaceozáměruvúzemíaopodánížádostiovydáníúzemníhorozhodnutíobsahujedle$8vyhlášky
č. 503/2006 Sb.:

a) identifikační údaje o žadatel.i podle $ 37 odst.2 správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaje' zda předmět územního Íízenívyžaduje posouzenívlivu na životní prostředí
e) místo a čas veřejného ústního jednání' případně spojeného s místním šetřením,
f) upozornění, že námitky' závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci Íízení, dotčené orgány

a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží.
Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního Íízení a
jeho vazeb a účinků okolí' zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich' případně též
znázornéní vzhledu záměru.

Zúčastnili se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřej ného ústního j ednán i, zv oli si společného zmocněnce.
K závamým stanoviskům a námitkám k věci, o kteých bylo rozhodnuto při vydaní územního nebo regulačního
pliínu' se nepřihlíží. Účastník řízení ve sých námitkách uvede skutečnosti, Iďeré zakládají jeho postďvení jako
účastníka Íízeni, a důvody podání námitek, k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíŽí.
Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje V územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmtt
občanů obce.
Účastník řízení podle $ ll4 odst. 1 stavebního zžkona účastník stavebního Íizenímtňe uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě'
Nechá-li se někteý z účastnftů zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v itzemí, kde je vydán územní plán, doručuje se toto
oznámenízahájenířízenídLe $ 87 odst. 1 stavebního zákona:
A) Účastníkům územního řízení dle 8 85odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgrínům - doručuje se
jednotlivě :

|. žadatel:
_ Robert Javurek, Masarykova tř' 884132, olomouc

2. obec, na jejímž území má byt požadovaný zóměr uskutečněn:
- obec Bystročice

3. dotčené orgány státní spróvy:
- Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
- Magistrát města olomouce' odb' životního prostředí
- KHs olomouckého kraje



- HZs olomouckého kraje
- obecní uřad Bystročice

B) Účastníkům územního řízení dle d 85 odst' 2 stavebního zákona - doručuje se veřejnou vyhláškou:
)'' vlastník pozemku nebo staveb, na kteých má být požadovaý záměr uskutečněn:

- Robert Javurek' Masarykova tŤ.884132, olomouc
2. osoby, jejich vlastnické pravo nebo jiné věcné próvo k sousedním stavbám či pozemkům může být územním

rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníku či spravců sítí technického vybavení):
- EcoVIA Haná s.r,o., Hamerská 708/58, olomouc

C) Účastníci stavebního dle $ 109 stavebního zákona - doručuje se jednotlivě:
1. stavebník:

- Robert Javůrek, Masarykova tÍ.884/32, olomouc
2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém ná být stavba prováděna a ten, kdo má ktomuto pozemku nebo

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich pravo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Robert Javurek, Masarykova fi.884/32, Olomouc

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58' olomouc

Učastníci řízeni jsou v tomto případě shodní. Stavební uřad dále dospěl k závěru, Že dalšími účastnfty tohoto
roáodnutí (mimo ty' se kteými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních
pozemku a staveb v Sousedství. Navrhovaná stavba svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí
vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $
123 občanského zakoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprárměním předmět svého vlastrrictví ďrŽet,
užívat, požívat jeho plody a užitý a nakládat s ním v mezíchzákona.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v inemi, kde je vydán územní plán, doručuje se toto
oznámetí zahájeú řizeni d|e $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům územního Íízetí, vyjma žadateIe
pŤíslušné obce, veřejnou vyhláškou. ŽadateLi, příslušné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.
Učastníkům stavebního řizení je doručováno jednotlivě.

Ing. Drahoslava M a č á kov á
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení je oznamováno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu LutÍn a obecního
úřadu Bystročice a způsobem umožňujícím dálkový přístup ($25 odst. 2 správního řádu).

22.2.2012
SeJmuto one : ............



Doručí se::
Ú č astníci úz emního řízení :
účastníci dle $ 85 odst. ] stavebního zákona doručuje se dovlastníchrukou:
- zástupce žadatele:
1. Jiří Stránský' Urxova 4, olomouc
-příslušná obec:
2. obec Bystročice

účastníci dle $ 85 odst. 2 stqvebního zákona doručuje seveřejnou vyhláškou-
3. vyvěšeno na úřední desce obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska
4. vyvěšeno na úřední desce obecní úřad Bystročice + příloha _ úřední deska
(ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708l58, olomouc)

U č a s t n i c i s l av e b n í h o ř í zs rt !--:_d o-dg'j-fu.

s*Iiří st.á"rký' U.-*a 4, Olomouc
ó. obec Bystročice
7. EcovIA Haná s.r.o., Hamerská 708i58' Olomouc

Dotčené orgány státní správy:
8. Magistrát města Olomouce, odb. koncepce a rozvoje
9. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
10 KHs Olomouckého kraje
11. HZs Olomouckého kraje
12. obecní úřad Bystročice

Na vědomí:
Robert Javůrek, Masarykova tř. 884 l32, Olomouc

Pro stavebníka: v přiloze zasíldme pošÍovní pouktÍzku k uhrazení sprdvního poplatku ve výši 3.000,-Kč.

(Doklad o zaplacení poplatku předložte stavebnímu úřadu ke kontrole. Nezaplacení správního poplatku do
12.3'20l2jedůvodemkneprovedeníspravníhoúkonudle$5odst.4zákonaospróvníchpoplatcíchsnásledným
zastqvením řízení dle $ 5 odst. 4 uvedeného zákona).
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