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ROZHODI{UTI

Výroková část:
obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), ve spoleěném územním a stavebním řizeni pÍezkoumal podle $ 84 až 9I a

$ l 09 až 1 14 stavebního zákona žádost o rydání rozhodnutí o umístění garáž pro dva osobní automobily
včetně zpevněné plochy a vsakovací nádrže na pozemku parc.č. 533 v k.ú. Ústín a'provedení stavby
garážpro dva osobní automobily a vsakovací náďrže na pozemku parc.č. 533 v k.ú. Ustín , kterou dne
12.12.2011 podal

Miroslav Střída, nar. 8.1.1970 , 783 46 Ústín 111

(dále j en'' stavebník'' ), a na základě tohoto přezkoumání :

Výrok I.
Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9 ryhlášky č:.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního Íízeni, veřej noprávn í smlour,y a izemniho opatření

rozhodnutí o umístění stavby

garáže pro dva osobní automobily včetně zpevněné pJochy a vsakovací nádrže na pozemku parc.č.
533 v k.ú. Ustín

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou
současného stavu t:zemi v měřítku katastrální mapy
požadovaným umístěním stavby, s lyznačením vazeb a
hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Stavba garáže bude o půdorysných rozměrech 8 x
Střecha bude sedlová. Výška hřebene 7,525 m.
původního rodinného domu , kteý byl odstraněn '

V podkroví budou skladové prostory.

3. Komunikaění napojení bude stávajícím sjezdem.

4. Zásobeni stavby elektrickou energii bude stávající
zásoben vodou.

přípojkou NN. objekt nebude výápěn ani

5 . Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch budou svedeny z předni části stavby do stávaj ící
kanalizace stávající kana|tzaěnipřípojkou aze dvorni části budou svedeny do vsakovacínádrže na

dešt'ovou vodu .

6. Ve dvorní části bude provedena zpevněnáplocha, která bude provedenazezámkové dlažby

dokumentace , která obsahuje ýkres
se zakreslením stavebního pozemku'

vlivů na okolí, zejména vzdá|eností od

20 m ' Bude přízemní se skladoqým podkrovím .
Bude umístěna v řadové zástavbě obce v místě

PÍízemi bude obsahovat : průjezd a vlastní garáž .

(Jkí. EnsB'
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Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci Íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podte ustanovení $ 27 odst.l
zitkona č. 500/2004 Sb. správní řád , ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,,správní řád"l

Miroslav Střída, nar. 8.1 .lg70 , 183 46 Ústín 111

Výrok II.
Podle$115stavebníhozákonaa$5a6vyhláškyč,.52612006Sb',kterouseprovádějíněkteráustanovení
stavebního zákonave věcech stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu:

garáže pro dva osobní automobily a vsakovací nádrže na pozemku parc.č. 533 v k.ú. Ústín

(dálejen ''stavba'')

Stavba obsahuje:

- Zdivo nosné i příčkovek bude z bloků PoROTHERM . Všechny překlady nad otvory v nosném
zdivu budou PoRoTrmRM 238 ,u obvodového zdiva bude mezi překlady vložená tepelná izolace.

- Všechny základové pasy Z C 16120. Střecha bude sedlová dřevěná ukotvená do železobetonoqých
věnců. Krýina keramická .

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Lavrenčík ,
CKAIT I20 1544 ; případné změny nesmí by1t provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu ty.to fázeýstavbY pro kontrolní prohlídky stavby:

al závěreč,nou kontrolní prohlídku

4. Stavba bude dokončena do 3I.I2.20l4.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou vybranqu ve výběrovém řízení, po

jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikatele / viz $ 2
odst.2 písm b./ stavebního zákona/, který bude stavbu provádět . Stavební podnikatel je
povinen zabezpečitjejí odborné vedení stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.

6. Staveniště bude organizováno v souladu s ust. 24e lyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na *ryuživání inemi ve zněni vyhlášky ě' 26912009 Sb. Bude činěno opatření na
omezeni dopadů na okolí především proti prašnosti a šíření materiálu či prachu v okolí. V případě
znečištění komunikací [4o neprodleně vyčistit' Používat stroje a zaŤizení v takovém stavu , aby
nedocházelo k úkapům či úniku ropných látek do okolí.'Provádět případně oěistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště.

7 . Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchoých vod závadnými látkami
ve smyslu $ 39 zákona č,. 2541200I /vodní zákon a jeho změnyl , zejména ropnými produkty ze
stavebních a dopravních prostředků

8. PÍirealizaci stavbybudouzajištěny stávajicipřístupy apÍijezdy kokolnímpozemkům/propěšíipro
vozid|a l a stavbám, sítím technického lybavení akpožárním zaÍízenim mj i pro potřeby záchranné



10.

11.

str. 3

služby apoŽárni techniky. Jako přístupová cesta pro požárni techniku bude sloužit stávající místní
komunikace

g. Provádění překopů, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích
bez předchozíňo povolení obecního úřadu Ústín není dovoleno ..

S odpadem, ktery vznikne během stavby, bylo nakládáno v souladu se zákonem ě. l85/2001 Sb.

o odpadech a o zméně někteých dalších zákoni, ve znění pozdějších předpisů l dá|e jen zákon o

odpadech/ a prováděcími předpisy vydanými najeho zák|adé 
' 
aby bylo zajištěno jeho odstranění ,

případně vylžití v souladu s tímto zákonem
_ doklady o způsobu odstranění nebo rry'rržití odpadu , který vmikne v rámci stavby , budou

součástí dokumentace předkládané při kolaudaci
Stavebník je povinen stavebnímu :úÍadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem

d|e $ l20 stavebního zákona . oznámeni bude podáno na předepsaném formuláři / příloha č. 4
k vyhlášce č,' 52612006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu / s přiloženými níže uvedenými doklady:
-dokumentaci skutečného provedení stavby 3x / dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení
nebo ověřené projektové dokumentace/
-popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o výýčení stavby
-geometrické zaměÍeni
-rev ize předepsaných zkoušek
-doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby

- stavební deník
- prohlášení o použitych ýrobcích / $ 156 stavebního zákona/
- protokol o předání apÍevzetípozemků dotěených rea|izaci stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízenr :

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci Íízenínaněžsevztahujerozhodnutísprávníhoorgánu/ podle ustanovení $ 27 odst.

zákona č. 500/2004Sb. , správnířád ,ve znění pozdějších předpisů l dále jen ,, správní řád"/

Miroslav Střída, nar. 8.1 .1970 , 783 46 Ústín 111

Odůvodnění:
Dne I2.l2.20I1 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby garáže pro
dva osobní automobily včetně zpevněné plochy a vsakovací nádrže na pozemku parc.č. 533 v k.ú.

Ústín.

Uvedeným dnem bylo zahájeno izemni a stavební řizení, které stavební úřad na zák|adě žádosti spojil
podle $ 78 odst- 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaném

do spisu čj. SU/ 245512011 ze dne 4.I.20l2 podle $ l40 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad opatřením ze dne 4.I.20I2 oznámil zahájeni společného územního a stavebního řízení
účastníkům Íizeni, dotěeným orgánům a veřejnosti. K projednáni žádosti souěasně nařídil ústní jednání

spojené s ohledáním na místě stavby na den 7.2.2012 ' o jehož výsledku byl sepsán protokol. Do
stanovené lhůty nebyly uplatněny námitky účastníků Íízeni ani připomínky veřejnosti.

Dále byly stavebním úřadem byly dálkoqfm přístupem opatřeny Úpisy z katastru nemovitostí a
informace o parcelách

Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst'2 stavebního

zákona. Záměr s grafickou částí byl lyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku uskutečňované

stavby. Žadatel doložil fotodokumentaci, která je přílohou protokolu .
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Stavební úřad v provedeném spoleěném územním a stavebním Íizeni pÍezkoumal předloženou žádost
zhledisek uvedených v$ 86 a ill stavebního zákona, projednal ji s úěastniky Íizeni a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo lživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy'

Záměr žadatele byl stavební úřad posoudil dle ustanovení $ 90 stavebního zákona ato:

a/ s lydanou územně plánovací dokumentací

Záměr je v souladu s územním plánem obce Ústín které sqým usnesením ze dne 1,2.5.z}l0 lydalo
Zastupitelstvo obce Ústín, formou opatření obecné povahy pod číslem jednacím wl0ll2010, kteý
nabyl účinnosti dne 28.5.2008' Uvedený pozemek je z hlediska územního plánu součástí zastavěného

izemí vploše - BI _bydlení individuální' kde hlavní využiÍíje bydlení vrodinných domech a

pozemků staveb a zařizení , které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení , jsou slučitelné
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Stavba garáŽe navazuje na jiŽ
existující zástavbu rodinných domů . Bude umístěna po demolici objektu původního rodinného
domu a bude sluěitelná s bydlením žadate|e, který bydlí v sousedním rodinném domě na pozemku
parc.č. st"p. 115 v k.ú.Ustín .

b/ s cíli a úkoly územního plánování , zejména s charakterem území, s požadavlry na ochrnu
archit ekt onic lql c h hodn ot uz e mí''

Cíle a úkoly územního plánování stanovené v $ 18 a $ 19 stavebního zákonajsou plněny především
připořízování územně plánovací dokumentace, přičemž zámér je v souladu s územním plánem obce
Ustín . V území nejsou umístěny ýznamné urbanistické ani architektonické hodnoty . Urbanistické i
architektonické řešení záměru vychází ze stávajícího stavu daného uzemi, kam je navrhované
umístění stavby . Stavba je architektonicky řešená tak, že sqým ěleněním a jednoduchou hmotou
koresponduje s okolní zástavbou rodinnými domy a nelyžaduje žádné opatření v území, nezasahuje
do rozsahu žádnébo rozhodnutí o chráněném izemi nebo ochranném pásmu ani není v uzemí , pro
které bylo rozhodnuto o stavební uzávěÍe.

c/ s požadavky tohoto zákona a jeho provóděcích prcwních předpisů ' zejména s obecnými požadavlcy na
využívání území

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na vpživáni inemi tj. ryhl.č. 50112006 Sb. ve
znění vyhl.č ' 26912009 sb'

d/ s požadavlry na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Záměr nevyŽaduje žádné nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu' Napojení na silniční
komunikaci je zajištěno stávajícím sjezdem' Stavba nebude napojena noqými přípojkami .

e/ s požadavlql zvldštních právních předpisů a se stanovislry dotčených orgánů podle mlóštních předpisů
Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byIo závazné stanovisko lydané Magistrátem města
olomouce- odborem ŽP

Stavební úřad po provedeném sloučeném územním a stavebním řízení dospělknázoru, že stavbou se

nemění poměry vizemí, je vsouladu scharakterem územi, spožadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu , s požadavky právních předpisů , se stanoviskem dotčeného orgánu podle
zvláštních právních předpisů , stavbou nebude ohrožena bezpečnost ' ochrana zdraví a živoý osob'
nebudou ohroženy sousední pozemky ani stavby .

Dále stavební úřad v provedeném společném řízeni přezkoumal předloženou žádost i z hledisek
uvedených v ustanovení s i 11 stavebního zákona. Po přezkoumání žádosti, projektové dokumentace ,

doložených podkladů, stavební úřad dospěl kzávěru , že projektová dokumentace stavby byla
vypracována oprávněnou osobou dle $ 158 odst. 1 stavebního zákona a zákona č' 36011992 Sb., o ýkonu
povolání autorizovaných architektu a o ýkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě ,ve znění pozdějších předpisů a že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
poŽadavky na stavby _ vyhl.ě. 26812009 sb.

Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve ýroku rozhodnutí, za použiti ustanovení právních předpisů ve
ýroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřej nosti :

- Nebyly vzneseny

V rámci probíhajícího sloučeného izemní a stavebního iízeni se stavební iřad zabýval vymezením
okruhu účastníků řizeni ve smyslu ustanovení $ 85 a $ l09 stavebního zákona. Při stanovení okruhu
účastníků xrycbázel z předpokládaného působení stavby přijejím provedení a následném uživáni na okolí.
Z těchto hledisek dospěl k závěru , že v daném případě toto právní postavení přísluší:
- podle $ 85 odst.1písm ď stavebníhozákona jeúčastníkem žadatel - Miroslav Střída, Ústín 11l
- podle $ 85 odst.lpísm bl obec ' najejím izemímábýpožadovaný záměr uskutečněn tj .obec

Ustín

- podle $ 85 odst. 2 stav.zákona jsou dále
-osoby 

' 
jejíchž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Ivo Chalupa, Jana Chalupová, Zdeněk Šnajder' obec Ústín

- podle $ 109 odst"l stavebního zákona
-stavebník a současně vlastník pozemku."

Miroslav Střída
-vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být ieho vlastnické próvo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno:

Ivo Chalupa, JanaChalupová, ZdeněkŠnajder, obec Ústín

Vzdálenější vlastníci sousedních nemovitostí nemohou bý žáďným způsobem tj. umístěním )
charakterem , polohou přímo dotčeni na sr."ých vlastnických čijiných věcných právech .

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání . odvolat se může úěastník Íizeni ve lhůtě do 15 dnů ode dne'
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno . odvolání se podává u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu . o
odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je
správní or gán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivy ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby ýká, nenili sám stavebním úřadem
. Stavebníkovi zašle jedno r.yhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační
údaje o povolené stavbě. Další r.yhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby,
pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechatjej tam až do dokoněení stavby, případně do lydání kolaudačního souhlasu; tozsáhlé stavby se
mohou oznaěit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst' 1 stavebního zákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěi zařízeni, nedošlo_li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
bý zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 |et ode dne, kdy nabylo právní moci.
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T*to roghodnutí muaí býú vyvěšeno pu clrrbrt t$ dnů nff úÍsrlní tlegce $becniho Úýadu Lutín g
Úlrgcníbo Éřgdu ús$n " I{oalr*dr'ruti so zvrř*jní též zprlsobem ufflsĚfiu"iíE{ dálkor{'pří$tup' Patnáctnýrn
rlrtetn po ryvěšenÍ se oznámení pol'ažuje zn' iloručené/$ 15 znktlna č' 500/?0CI4 $b' o spr{vním řízeni , ve

znění pt:rdtjřích předpisťti' Eveřajňu"ie -li se písemnost vyvěšenÍm na více ťrřoclních tlg*káotr, považ'rrie sr

zn rleri vyvěšgní den, vn kterén: }ryla pí*omnant vpv*$ena nqipozději / $ 2{J stnv.aakona/

Vy,ěšeno,lne:,,'J,Q,:..{ .:.?.9.! ?... Sa.irnuta dnel
2.4.2012

/riřední dgskg/

V;véšeno drre .. '
/www,stránÍy/

L6.3.20L2

Rá4'_{Í{q.dj;'€piiÍ''in i'ťFát$i;:k[e-- snfu"r*ut"e-"w..v.tšgís-rej!ut{_aguórÍ'éní'

i:"'.,,t,,.,'t'

obdrlÍ:
Á,ťI{nstnicl úeemnďko Fír,ent {dadcjky) dk š n5 írd#t- l stav, Etúkona / hlul,t*fl

Žadatcl a příslušná cbec:
Mir'otlnv StŤída, Uetirr l l l
Ůbec ÚstÍrr
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n, Účastníci územního řízení dle $ 85 odst.2 stav.zdkona _ vedlejší- veřejnou vyhldškou t
Ivo Chalupa' Jana Chalupová, Zdeněk Šnajder, obec Ústín

Dotčené úřady územního řízení z
Magistrát města olomouce' odbor koncepce aromoje, , Hynaisova 10,779 11 olomouc
Magistrát města olomouce- odbor ZP, Hynaisova I0,779 1l olomouc
obecní úřad Ustín

Y.Ú častníci stavebníh o řízení :
Miroslav Střída, Ústín i 11

Ivo Chalupa, Ústín 111

Jana Chalupová, Ustín l1l
Zdeněk Šnajder, Slatinice 304
obec Ustín

Dotčené úřady stavebního řízení
Magistrát města olomouce- odbor ŽP' Hynaisova l0 ,779 1l olomouc
obecní úřad Ustín


