
olomoucká 131' 783

obecní úřad Lutíno okres olomouc
stavební úřad

49 Lutin, telefon 585944286;fax 585944286

C.j. sul2202l201ll10l2 V Lutíně dne 8.2.2012
Výizuje : Ing. Drahoslava Mačáková ] '. -
e-mail: dmacákova.ou@lutin.cz . 
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zahájení územního řízení a pozr'ání k ústním1,j:,{ií": / i 
-

Dne 3.11.2011 podali Václav Kryl, nar. 26.2,1965 a Leona rryióřáňái:Ž:,t':igŤž;ó'bá'6ýtem
Břetislavova249l9a, olomouc žádost o r,ry:dání rozhodnutí o lyužití izemi

změna druhu pozemku orná půda na zahradu o výměře !254 m2

na parc.ě. 487/2 (orná půda) v k.ú. Hněvotín.

Dnem podán í žádo sti byl o zaháj eno'6zemni ř ízeni.

Popis předmětu záměru:

Iednó se o využití pozemku parc.č. 487/2 (orntí půcla) o výměře 1254 m'z v k.ú- Hněvotín na
ažitkovou zahradu. Přístup na pozemek je zveřejné ílčelové komunikace parc.č. 1140 v k.ú.
Hněvotín.

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

84 č,' l8312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územnílro řízení dotčeným
orgánům státní správy a účastníkůmÍizení.

K projednání návrliu zároveň nařizuje veřejné ústníjednárrí, které se bude konat v

pondělí dne I2.3.20I2 v 15,00 hod.

se schůzkou v zasedací místnosti obecního úřadu v Hněvotíně.

Do podkladů rozhodnutí Ize nahIédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu
(využijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 1'7 hod) a při ústním jedrrání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jirrak se k nim nepřih|íží'

Nechá-li se někteý z úěastníků Íizeni zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Vzhledem k tomu, že záměr leží v uzemi, kde je vydán izemní plán, je toto oznámení
doručováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení dle $ 85 odst. l a

dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení dle $ 85 odst. 2 se doručuje toto oznámení veřejnou
vyhláškou.
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Účastníci územnílro Íízení dle $ 85 odst. 1 stavebnílro zákona ''

a) Žadate| Václav Kryl, nar' 26.2,1965 a Leona Krylová, nar' 2'4.1972, oba bytem Břetislavova
24919a, Olomouc

b) obec, na jejímž území mábýtzáměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci územnílro řízenidle $ 85 odst' 2 stavebrrího zákona:
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Milan Vlček, Slatinická 26I,LtÍín
_ Václav Kryl, Břetislavova 249l9a, olomouc
- Leona Krylová' Břetislavova 249l9a, olomouc

Žadatel dle ust. Q 87 odst. 2 stávebního zákona musí zaiistit. aby 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 přístunném 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 opakovaně veřeiné ústní iednání.

Doručí se :

žadatel -
Václav Kryl' Břetislavova 249l9a, Olomouc
Leona Krylová, Břetislavova 249l9a, Olomouc

příslušná obec *
obec Hněvotín

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

účastníci řízení veřejnou lyhláškou -

Úředoí deska Obecního úřadu Lutín + přítoha
Úřeaní deska obecního úřadu Hněvotín + příloha
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Toto oznámení je vyhlašováno 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 vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost lyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den qwěšení
den, ve kterém byla písemnost v1věšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

, 9.2.20L2vyveseno one : .
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Žeaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro žadatele.' vpříloze zasíláme poštovní poukázku n.a uh'razení správního poplatku ve ýši l.000,-Kč (po

uhrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu)'
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