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o změně záměru podaného žadatelem a o noých podkladech
veřejnou vyhláškou

Žadatel a stavebník Robert Javůrek, Masarykova tÍ. 884/32, olomouc podal dne 25.ll.201l u obecního
uřadu Lutín, stavebního uřadu Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

skladové haly na pozemku parc.č. 20613 v kat. tnemi Bystročice

a provedení stavby:

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

Dnem podiínrí žádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Popis předmětu změny:
Vprůběhu sloučeného řízení o umístění a povolení stavby došlo zpodnětu žadatele a stavebníka ke změně
původního zdměru, která spočívtÍ pouze v účelu využití haly. HaIa bude utčeng k uskladnění zúvěsného
n úř adí zeměděls k é mech unizace.

obecní uřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l, písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon),lyrozumívá o změně původního záměru dotčené orgány a účastníky řízení'

K projednánizáméruzároveřl nařizuje veřejné ústníjednání, které se bude konat

v pondělí 16.4.2012 v 15:00 hod

v kanceláři stavebního úřadu (olomoucká l31,2. nadzemní podlaží' dveře č. 23).

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řizeni a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny
nejpozději do konce veřejného ústního jednání ďne 16.4.2012, jnakk nim nebude přihlédnuto.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebnÍto uřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve

středu od 8'00 do 1l,30 a od12,30 do 17,00 hodin (2.nadzemnipodlaži, dveře č.23).v ostatní dnylze
nahlédnout po předešlé domluvě s úřední osobou.

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem k tomu' že předmětný záměr |eŽí v izemí, kde je vydán izemni plán, je toto oznámení doručováno
vsouladus$87odst'lstavebníhozákotaúčastnílaimúzemníhořízeníuvedenýmv$85odst.1adotčeným

orgiíLrrům (viz rozdělovník) jednotlivě a účastníkum řízení uvedených v $ 85 odst. 2 se veřejnou lyhláškou.
o.ganů* se doručuje jednotlivě. Účastníkum stavebního řízení se doručuje jednotlivě.

okruh účastnílď řízení byl stanoven takto:
A) Účastníci územního řízení dle { 85odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - doručuje se
jednotlivě :

žadutel
- Robert Javůrek, Masarykova tÍ' 884132, olomouc
příslušnd obec
- obec Bystročice
dotčené orgúny stdtní sprtÍvy:
_ Magistrát města olomouce' odb. koncepce arozvoje
- Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
- KHS olomouckého kraje
- HZS olomouckého kraje
- obecní úřad Byshočice
B) Účastníci územního řízení dle 8 85 odst. 2 stavebního zákona - doručuje se veřejnou v-vhláškou:

vlastník pozemku nebo staveb, na kteých mú být požadovaný uÍměr uskutečněn:
_ Robert Javůrek, Masarykova tÍ' 884/32, olomouc
osoby, jejich vlastnické prtÍvo nebo jiné věcné prdvo k sousedním stgvbóm či pozemkům může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či sprdvců sítí technického vybavenf :
- EcoVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58, olomouc
C) Účastníci stavebního dle s l09 stavebního zákona - doručuje se jednotlivě:

stavebník
- Robert Javůrek' Masarykova tÍ.884132, olomouc
vlgstník stavby nebo pozemku, na kterém mó být stavba provdděna a ten, kdo md k tomuto pozemku nebo
stavbě prcivo odpovídající věcnému břemenu, mohoa-li být jejich próvo nuvrhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Robert Javůrek, Masarykova tÍ.884132, olomouc
vlasÍník sousedního pozemku nebo slavby na něm:
_ ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58, olomouc

Účastníci řízení jsou v tomto případě shodní' Stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníl'ry tohoto
rozhodnutí (mimo ty, se kteými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uŽivateIé dalších okolních
pozemku a staveb v sousedství. Nawhovaná stavba svým charakterem' polohou a umístěním na pozemku' svojí
vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $

l23 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprárlněním předmět svého vlastnictví držet,
uŽívat, požívat jeho plody a uŽitLq a nakládat s ním v mezích zákota'

Žadate| dle ustanovenÍ $ 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit, aby informace o jeho záméru a o tom,
že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní
jednání, vyvěšena 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. Součástí
informace je grafické vyjádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí
opakované veřejné ústní jednání.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce obecního
úřadu Lutín a obecního a na úřední desce a elektronické úřední desce Bystročice.

13.3-2012Vyvěšeno dne
(úřední deska)

Sejmuto dne

Sejmuto dneVyu ěš eno dne : ...... 7.?.'..Q..,. 2. p. 1.2.............

(www. stránlql)

Razítko a podpis orgánu' kteqý potwzuje vyvěšení a sejmutí roáodnutí:

Doručí se::
U častníci územ n í ho řízení :
úč^trírl dk s s5 ,d'tl 

'tqýebního 
zókona doručuje se dovlastníchrukou:

- žadatele:
1. Robert Javůrek, Masarykova tÍ.884/32, olomouc
-příslušná obec:
2. obec Bystročice

účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje se veřejnou vyhláškou-
3. vyvěšeno na úřední desce obecní úřad Lutín + příloha - úřednÍ deska
4. v1věšeno na úřední desce Obecní úřad Bystročice + příloha - úřední deska
(ECOVIA Haná s.r'o., Hamerská 708l58, olomouc)

Účastníci stayebního řízení - dodejkv
5. Jiří Stránský' Urxova 4, olomouc
6. obec Bystročice
7. ECovIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58' Olomouc

Dotčené orgány státní spra,1l:
8. Magistrát města O|omouce, odb. koncepce a rozvoje
9. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
10. KHS olomouckého kraje
11. HZS olomouckého kraje
12. obecnÍ úřad Bystročice


