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ÚznunÍ nozHoDNUTr:::i,
veřejnou vyhláškou

Žadatel Václav Kryl, nar. 26.2,|965 a Leona Kry|ová, nar. 2.4.1972, oba bytem
Břetislavova249l9a, Olomouc podali drre 3.11.2012 žádost o vydání rozhodrrutí o vyLržití úzerní
pro

změna druhu pozemku orná půda na zahradu o výměře 1254 m2

rra parc.č' 48712 (orná půda) v k.ú. Hněvotín.

obecní ťrřad Lutírr stavební ťrřad, jako stavebrrí úrřad příslušný podle $ l3 odst. 1 písm. g) a
$ 84 zákona č' i83/2006 Sb', o územnírn plánování a stavebnírn řádu, ve znění zákona č 68/2007 Sb'
(dále jen ''stavební zákon''), v územním řízení posor.rdil podle $ 80 a 90 stavebního zákona a lla
základě tohoto posouzení vydává podle $ 92 stavebního zákona a $ l0 vyhlášky č.503/2006 Sb., o
podrobnější Úrpravě ťtzemního Yízení, veřejnoprávní smlouvy a Útzemního opatření vydává

územní rozhodnutí o změně využití území

pro změna druhu pozemku orná půda na zahradu o výměře 1254 m2

na parc.č. 48712 (orná půda) v k.ú. Hněvotín,

jak je zakresleno na situačním výkresu, na podkladě katastrální mapy V niěřítkLr 1 : l000, l<terý je
soLrčástí spisové dokumentace a bude dle ust. $ 92 odst' 4 stavebrrího zákona po nabytí právrlí n-roci
ověřená zaslána žad ate l ůrn.

Pro nové vyttžití (není se stanoví tyto podrnínky :

1. Pozemek parc.č. 18712 o výměře 1254 m2 bude využíván jako zahrad'a tj. dle vyhlášky č.
2612007 Sb., ve znění lyhlášky č. 16412009 Sb., kterou se provádí zákon č.26511992 Sb., o
zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem' ve znění pozd. předpisů a



zákon č. 34411992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozd. předpisů,
k pěstování zeleniny, květin a jiných zahradních plodin, zpravidla pro vlastní potřebu, popř.
pro osázení ovocných stromů nebo ovocných keřů.

Vzlrledern k totlrlt, že rozhodnutí o znrěně vyuŽíÍí ťtzenlí stanovuje základní podrrrínky pro navrhovatté
vyLrŽití Území nestavebního charakterrr, tj. změny druhu pozetnkr'r přesahlrjícího výměrLr 300 m2, je
toto územní rozhodnutí ve smyslu ustanovení $ 76 odst. 1 stavebr-rího zákorla konečné.

Výrok o nárnitkách Útčastníkťr Yízení : nebyly Vzlleselly

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude ve Ihůtě platnosti započato s využitím území ke stanovenému účelu.
Uzemní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, byla-li realizace zíměru již zahájena.

odůvodnění:

Žaclatelé Václav Kryl, nar. 26.2,1965 a Leona Kr1,lová, rtar. 2.4'1912, oba bytern Břetislavova
249l9a, olomottc podalidne 3.11.2012 žádost o vydánírozhodnutí o vyLrŽití úzení pro zrnětlrt
druhu pozenlku orná pťrda rra zahradv o výrněře o výrněře 1254 n) na parc.č. 487/2 (orná pťrda)

v l<.ťr. Hrrěvotírr.
Dnem podání žádosti bylo zalrájeno územní Í'ízení.
Popřezkoumárlí žádosti stavebníÚtřad oznámildne 8.2.2012 zahájení územníhořízenídle

$ B7 odst. l hlavnírn Úrčastníkůrn Íízení a dotčenýIrr orgánům jednotlivě a vedlejšírn účastníkťrrrr
řízen í veřej rlou vyh láškou.

K projednání návrlru současně nařídil veřejné ústní jednání na den 12.3.2012 a stanovil
lhťrtLr pro rrplatněrrí závanlých stanovisek, námitek a př'iponlínek do 12'3.2012. o výsledkLrjednání
byl sepsán protokol.

Při veřejnérl Írstním jednání Žadate|é prolrlásili, Že provedli informační povinnost podle $ 87
odst. 2 stavebnílro zákona.

Žádost byla posorrzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákorta; stavební Úrřad flistlÍ, že
nové vyLržití itzemí je v souladu se schváleným ťtzemním plánem obce Hněvotírr. V platnérn
ťtzemním plánr"r jsou předrnětrré pozemky soirčástí návrhové plochy ,.Bv" bydlení ver-rkovského
charakteru, které je určeno pro individuální bydlení s odpovídajícímzázernítn LrŽitkových zahrad pro
vlastní potř'ebLr' VyLrŽití,hzení vylrovuje obecným poŽadavkům stanovenýnl vyhl.č' 501/2006 Sb. o
obecných poŽadavcích navyužívání Území, ve znění pozdějších předpisťr'

Žaclatelé k pozemkr-r parc.č. 48712 (orrá půda) v k.ú. Hněvotín přírno dotčeným záměretn
prokázalti vlastnické právo' coŽ stavební ťlřad v průbělrLr řízení ověřil.

Nánlitky ťrčastníkťr Íízení a připomínky veřejrrosti nebyly VZlleSeny.

Stavební ťrřad se v ránrci probíhajícího iízení zabýval téŽ otázkou vymezení okruhu účastníl<ťr

řízení ve snryslLr $$ 85 stavebního zákona' Př'itom dospěl kzávěru, že v dar-rérn případě toto právní
postavettí piíslLrŠí :

Účastníci úzernrlího řízerrí dle $ 85 odst' l stavebního zákona:
a) Žadatel Václav Kryl, nar' 26.2,1965 a Leona Krylová, nar. 2.4.19]2, oba bytem Břetislavova

24919a, Olornoirc
b) obec, na jejínŽtlzení rná být záněr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47



Účastníci ťtzemního Yízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona'.
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jirré věcné právo ksousedním stavbám či pozemkůrn mťrže

být ťrzenrním rozlrodnutím přímo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Milan Vlček, Slatinická 261,Lutín
- Václav Kryl, Břetislavova 249l9a, olomouc
- Leona Krylová, Břetislavova 249l9a, olonrouc

Stavební úřad dospěl kzávěru, Že dalšírni ťrčastníky tolroto Útzenrního Íízení, nejsou další
vlastrríci či Lrživatelé dalších rnoŽnýclr okolníclr pozemků a staveb v sousedství, neboť navrlrovaná
změtra vyuŽití pozemku se jich r-redotkr-re. Ve smyslu ustanovení $ 123 občanského zákoníkr.r je obsah
vlastnickélro práva tvořen oprávněním předmět svého vIastnictví držet, ttŽívatjeho plody a Lržitky a
nakládat s nít-n v mezícll zákona, přičemž toto útzenrní rozhodnutí o změně vyuŽití by vlastníkťrrn či
r"rŽivatelťrm dalších okolníclr pozemků v sousedství ve výkonu takovýchto oprávněrrí nebránilo. Dle
Lrst' $ 127 občanského zákorríku se vlastník věci nrusí zdržet všeho, čírn by nad nríru přirlěřenor'r
porněrťtm obtěŽovaljiného nebo čím by vážně olrroŽovalvýkon jeho vlastnických práv.

Vzhledern k tomu, Že záměr leží v uzemí, kde je vydán úzenrní plán, je toto rozhodnutí
doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebrrího zákona hlavrrím účastníkťrrn a dotčeným orgánťtm
jeclnotlivě a vedlejším účastrríkťrnr řízení se doručuje toto ťtzemní rozlrodr-rrrtí veřejnou vyhláškoLr.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí mťrže účastník řízení podat odvolání, a to ke KrajskérnLr úřadr'r

olorrroLrckého kraje se sídlern v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podánírn Lr zdejšího
stavebníl-ro ťrřadu ve lhůtě l5 dnťr ode dne jeho doručení.

Doručení veřejnou vylrláškou se provede tak, Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů
způsobenr v místě obvyklým. Posledrrí den této lhůty je dnern doručení'

odvolánírn lze napadnout výrokovoLr část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanoven í. odvolán í j err proti odůvodrrěrr í rozhodnLrtí j e nepřípustrré.

Včas podané odvolání má odkladný Úlčinek.

Irlg' Dralroslava|M a č á k o-v á

vedoucí staveÚního Úr

Doručí se :

žadatel -
Václav KryI, Břetislavova 249l9a, olomouc
Leona Krylová, Břetislavova 24919a, Olomouc

příslušná obec -
obec Hněvotín (DS)



dotčerré orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředÍ (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)

účastníci řízení veřejnou vyltldškou -

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

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou, a proto musí být lyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního
úřadu Hrrěvotín' obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti denní lhůty, po kterou je rozhodnutí
vyvěšeno na úřednÍ desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením
na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne : ..1.9.:Í.'. ?'9't.?. Sejmuto dne : '

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

Správnípoplatekvyměřenýpodlezákonač' 63412004sb., poloŽky18, odst.a) vevýši l.000,-KčbyI uhrazen
dne 14.3.2012.


