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Vyřizuje : Ing' Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz

rodinného domu, zpevněných ploch sjezdu, hobby dílny, zastřešeného posezení, akumulačni
jímky dešt'ové vody, oplocení na parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín, přípojky vody, dešt'ové a
sp|aškové kanalizace a ntl plynu na parc.č. 97619,97613,1060 v k.ú. Hněvotín.

obecrrí úřad Lutín, stavební úřad r-rsrresenírl ze dne 2.2.2012 pod čj. SU/211121812012
rozhodl v souladu S Llstanovenírrr $ 78 odst. 1 zákorla č'18312006 Sb., o Útzemnírn plárlování a
stavebním řádu ve nlění pozdějších předpísů (dále jerr stavebrrí zákon)' podle $ 140 zákona
č.500/2004 Sb., správrrí řád, ve znění zák'č' 41312005 Sb'(dá|e jen správní řád) o spojení Útzenrního a
stavebního í'ízení.

I. výrok:

obecní Úrřad Lutírr, stavební úřad, jako stavební ťrřad příslušný podle $ l3 odst' l' písrn. g) a
84 stavebního zákona posoudil žádost podle $$ 79 odst. 1 a 90 stavebního zákona a lla základě tohoto
posouzení rozhodl podle $ 79 stavebrrího zákona o unlístění stavby

rodinného clomu, zpevněných ploch, hobby dílny, zastřešeného posezení, akumulační jímky
dešt'ové vody, oplocení na parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín, přípojky vody, dešt'ové a splaškové
kanalizace a ntl plynu na parc.č. 97619,97613,l060 v k.ú. Hněvotín.

II.výrok:

obecní úl'ad Lutín, stavební úřad přezkoLrmal Žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebníIn řízerlí podle $ 111 odst. l a 2 stavebního zákona a rra základě jeho výsledku rozlrodl, Že
stavba

rodinného domu, hobby dílny, zastřešeného posezení na parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín'
sjezdu na parc.č. 97619,97613 v k.ú. Hněvotín

se podle $ l 15 stavebního zákorra

obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

183 49 Lutín' telefon 585944286; fax*53594-ul286*_***
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ROZHODNUTI

Žadatelé Eva Psotková, nar. 14.5.1975 a Ing. Radovan Psotka, nar.
Hromůvka 1887, Hranice zastoupeni Radkem Hrbáčkem DiS.' Vojnice 28
Žádost o vydání Útzernního rozl-rodnutí o unrístění stavby a žádost o stavební

re{}&ve.te

]!lkÍ' ::-nak

24.7.1971 oba bytem
podali dne 24.1.2012

povoIení na stavbtt

povoluje.



Uspořádání stavby bude následuj ící:

Na pozemku parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín je navržen rodinný dům přízemní s obytným
podkrovím, nepodsklepený, s vestavěnou garáží nepravidelného půdorysu, zastavěná plocha
rodinného domu je 225,,82 m'. Nu rodinný clům navazuje kryté posezení o zastavěné pioše 24
m2 a hobby dílna o zastavěné ploše 24 m2. Umístění clomu je navrženo v min. vzclálenosti 2
m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 97618, v k.ú. Hněvotín, ve vzdá|enosti 8 m od
hranice s parc.č. 97613 v k.ú Hněvotín a ve vzdálenosti 5,14 m od hranice s parc.č. 976110 v k.ú.
Hněvotín. Střecha je nepravidelného půdorysu valbového tvaru, nad částí půdorysu jsou
provedeny ploché střechy sloužící jako terasa. Hřeben bude ve výšce 8,03 m nad upraveným
terénem, v části posezení a garáže bude střecha plochá výška 3,2 m nad terénem.

Vjezd na pozemek rodinného domu bude napojením na parc.č. 10ó0 v k.ú. Hněvotín
pře parc.č. 97619,97613 v k.ú. Hněvotín. Napojení na technické sítě bude přípojkami dešt'ové
kanalizace přes akumulační jímku, splaškové kanalizace, voclovodní, ntl plynovou a nn. Ča't
dešt'ových vod bude odvedených do podzemní retenční nádrže o objemu 6 m3 pozemku
rodinného domu. Sjezd a zpevněné plochy budou na parc.č. 97619,97613 v k.ú. Hněvotín. Na
pozemku bude vyčleněn prostor pro umístění nádoby na domovní odpad. Oplocení bude
provedeno na hranici s parc.č. 976ll,97618,97613 a976ll0 v k.ú. Hněvotín.

Rodinný dům je řešen pro l b.i. Základové pasy budou z prostého betonu, podkladní
betonová deska bude vyztužena KARI sítí; bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a
tepelná. Obvodové a vnitřní nosné a nenosné zdivo bude provedeno v keramickém systému
POROTHERM. obvodové zdivo bude zatepleno kontaktní termofasádou. Konstrukce stropu
nad přízemím tvořena železobetonovými panely. Zastřešení je navrženo ze sbíjených dřevěných
vazníků, které budou nést podhled ze sádrokartonových desek na ocelové podkonstrukci.
Krytina z pá|ené tašky TO|{DACH, glazura černá. Osazeny budou podstřešní žlaby a okapy.
Budou provedeny vnitřní rozvody vody, odpadů' plynu a nn. VytápěnÍ teplovodní, v přízemí
rodinného domu porllahové, zdroj plynový kotel.
Budou provedeny přípojky na hlavní řady technických sítí vodovodu, dešt'ovou kanalizaci přes
akumulační jímku, splaškovou kanalizaci, ntl p|ynovod; přípojka nn je řešena samostatně.
Hobby clílna a kryté posezení budou provedeny ze stejných materiálů jako rodinný dům.
Oplocení na hranicí s parc.č. 97618,97613'976110 v k.ú. Hněvotín bude provedeno o výšce 1,7 m
z betonových prolévacích tvárnic s vrchním obkladem z lícových pásků _ podezdívka a sloupky.
Výplň bude z kovářsky zpracovaných prvků. Oplocení na hranici s parc.č. 976ll v k.ú. Hněvotín
bude o výšce l,75 m, bude tvořeno poplastovaným plotovým pletivem a plotovými sloupky
osazenými do betonových patek.

Pro trInístění stavby se stanoví následLrjící podnrínky :

1. Stavba rodinného domu, přízemního s obytným podkrovím, nepodsldepeného bucle
umístěna na parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín; zastavěná plocha rodinného domu je 225,82

-'. Stavba rorlinného domu bude umístěna ve vzdálenosti ve vzdálenosti 2 m od hranice
se sousedním pozemkem parc.č. 97618 v k.ú. Hněvotín, ve vzdá|enosti 8 m od hranice
s parc.č. 97613 v k.ú Hněvotín a ve vzdálenosti 5,14 m od hranice s parc.č. 976lt0 v k.ú.
[Iněvotín .

Střecha rodinného domu bude nepravidelného půdorysu valbového tvaru, nad částí
půdorysu jsou provedeny ploché střechy s|oužící jako terasa. Hřeben bude ve výšce 8,03
m nad upraveným terénem.

Na rodinný dům bude nzvazovat kryté posezení o zastavěné ploše 24 m2 a hobby tlílna o
zastavěné ploše 24 m'. Vzdálenost od hranice s parc.č. 97618 v k.ú. Hněvotín bude 2 m.
Střecha objektu plochá o výšce 3,2 m nad terénem

)



4.

5.

6.

Na pozemku parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín budou dále umístěny rozvody technických verlení,
akumulační nádrž na dešt'ové vody, zpevněné plochy, oplocení.

Oplocení bude provedeno na hranici s parc.č. 976ll,97618,97613 a976110 v k.ú. Hněvotín.

Přípojka ntl plynu, vody, dešt'ové a splaškové kanalizace na hlavní řády, zpevněný sjezd
budou umístěny na parc.č. 9931102, 9931127 v k.ú. Hněvotín, jak je zakres|eno
v koordinační situaci v měřítku l : 200, jenž je nedíInou součástí projektové dokumentace,
doložené k řízenÍ.

Zásobení vodou bude přípojkou z veřejného vodovodu; odváděnÍ splaškových vod bude
přípojkou do splaškové kanalizace; odvádění dešt'ových vod bude přípojkou do dešt'ové
kanalizace, přes akumulační nádrž. Napojení rodinného domu na ntl plynový řacl bude ntl
plynovodní přípojkou. Rodinný dům bude napojen na distribuční sít'Čnz. rripojka nn není
součástí této stavby' je řešena samostatně provozovatelem distribuční sítě.

Na pozemku roclinného domu bude vyčleněn prostor pro umístění nádoby na domovní
oclpad. Zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby.

Pro povolení auŽívání stavby se stanoví následLrjícípodrnínky

9. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované Ing. Simonou
Cahovou' autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, která byla ověřena ve stavebním
řizení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu,
případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku. Projektová
clokumentace bucle po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a obecnímu úřadu
Hněvotín.

l0. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dolrladem k závěrečné kontrolní prohlídce).

1l. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu.

12. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, dbát na bezpečnost a ochranu zd'raví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

13. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu komunikace
sloužící jako přístup na staveniště).

14. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě výběrového Íízení,
který při jejím provádění zabezpečí odborné veclení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění stavby bude veden stavební denÍk.

15. Při realizaci stavby bude postupováno v soulaclu s podmínkami smlouvy k připojení nového
oclběru vydaným čBZ Di.t.ibuce, a.s. Děčín ze t|ne 15.2.010 pod č. 412053408'7.

16. Připojení stavby na distribuční soustavu ntl místní sítě, bude provedeno d|e poclmínek
stanoviska RWE Distribuční služby s.r.o. Brno zn. 500056731Í ze dne 4.1.2012.

7.

8.



17. Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žáclosti
o užívání stavby. S odpadem, který vznikne v rámci stavby i během vlastního provozu, bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s prováděcími předpisy
vydanými na jeho základě, aby bylo zajištěno jejich odstranění, případně lryužití vsouladu
s tímto zákonem. Přípojka splaškové kanalizace musí být provedena jako nepropustná' u
závěrečné prohlídky bude doložen protokol o zkoušce na nepropustnost.

18. K závěrečné kontrolní prohlídce bude dále doloženo:
- doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje
- Es certifikát shody nz zařízení autonomní signalizace a detekce
- prokazující dosaženou požární odolnost konstrukcí chráněných sádrokartony (např.

prohlášení odborné montážní firmy)
- ověřený vytyčovací výkres stavby
- geometrický plán hotové stavby
- dok|ad, kterým prokáže, že zaslal oznámení o záměru realizovat stavbu

Archeologickému ústavu Av čR v Brně nebo oprávněné organ izaci _ např. NPÚ, územ.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie

19. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno
stavebního podnikatele; případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

20. Stavba bude dokončena do

21. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem dle $ 120 stavebního zákona. oznámení bude podáno na předepsaném
formuláři (příIoha č. 4 k vyhlášce č. 52612806 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenÍ
stavebnÍho zákona ve věcech stavebního řádu) s přitoženými doklady uvedenými v tomto
formuláři.

22. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- závěrečná kontro|ní prohlídka k vydání souhlasu s užíváním stavby.

23. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štÍtek

''STAVBA PovoLBNA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhoclnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené ,ůrtuty
čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabulí' na které bude uveden název stavby' investor' doclavatel'
povolení a ukončení stavby.

24. Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20ll987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je
stavebník v případě, že se jedná o úzremí s archeo|ogickými nálezy, povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně, KráIovopolská l47, Brno, svůj záměr
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci _ např. Archeologické centrum
olomouc, U Hradiska 42l6,olomouc, provést na dotčeném'území záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukláclá vlastníkovi (správci,
uživateli) nemovitosti a organizaci realizující archeologický výzkum povinnost uzavřít
clohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. nedojde-Ii k tomu, bude tak
učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.



o nárnitkách ťrčastníkťr řízení se rozhoduje takto :

nebyly vzneseny

odůvodnění :

Žadatelé Eva Psotková, rtar. 14.5.1g15 a Ing. Radovatl Psotka, rtar.24'J.197l oba byteIn Hronlťtvl<a
1BB7' Hranice Zastollperri Radkem Hrbáčkem DiS', Vojnice 2B podali clne 24.1'2012 žádost o
vydání Útzernního rozlrodnutí o umístění stavby a Žádost o stavební povolení na stavbu rodinného
domu, zpevněných ploch sjezdu, hobby dílny, zastřešeného posezení, akumulační jírnky dešt'ové
vody,oplocení na parc.č. 9'7619 vk.ťr. Hněvotín, přípojkyvody,dešt'ovéasplaškovékarralizacea
rrtl plynLr na parc'č. 9]619,9]613,1060 v k.Úr' Hněvotín.

Stavební ťrřad vzhledem k totnu, že podmínky v ťrzerní jsoLr jednoznačné, rozhodl v souladu
s ltstanovení $ 7B odst' 1 stavebního zákona a podle $ l40 správního řádu ltsneseníIn poznat'nenatléIll
do spisLr ze dne 2.2'20l2 pod č'J' sÚ1211121812012 o spojení ťtzemního iízerlí astavebního řízení.

Stavební Úrřad obecního úřadLr Lutín opatřenínr Ze clne 2.2.2012 oznánlil zal-tájertí
společného útzemního a stavebního řízení všenl znánrýrn ťrčastníkůn řízertí a dotčenýrn orgánťrm a
nařídil veřejné Úrstrrí jedrrárrí rra pondělí 12.3'2012 do zasedací místnosti obecního Úrřadu Hněvotín.
ze l<terého byl sepsaný protokol.

Veřejnost r-ra veřejném ústním jednání nebyla pt'ítomna. PoclrťrzkoLr na rnístě stavby stavební
úřad zjistil, žebyla spIněna povinnost ustanovellí $ B7 odst.2 stavebrrího zákorta,ze kterélio vyplývá,
že žadatel o vydárrí Útzenlního rozhodnutí na umístění stavby musí zajistit, aby informace-o jeho
zánrěru a o totn, Že podal žádost o vydání úzenrního rozhodnutí byla bezodklaclně poté, co bylo
nařízeno veřejné jednání' vyvěšena na vhodném veř"ejně přístLrpném místě na pozenlkLi, na něnrž se
nrá zánrěr usl<utečnit aÍo až do doby veřejného ústního jednání'

V prťrbělrLr řízerrí stavební Úrřad přezkoumal př'edloŽenoLr Žádost o unrístění stavby a stavební
povolení zhledisek uvedenýclr v $$ 79 odst' l,90 a lll odst. 1 a2 stavebního zákona, projednalji
s írčastníky Íízerlí a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná závazrtá stanoviska u uý.1aar"'ri'
V prťrběhLr řízení nebyly připonrírrky veřejnosti' Umístěrrístavby je v souladtt se souboretn znlěn č. II
územního plánr"r obce Hněvotín, schváleného ltstlesetlítn ZastllpitelStVa obce Hněvotín dne 9.5.200B,
jehož závazná část byla vydaná obecně závaznou vvhláškou obce Hrrěvotítl č' 212008. Přednrětné
pozenrky jsoLr soLrčástí návrhové plochy ,,Bv" bydletlí venkovského charakteru, které je r'rrčeno pro
individLrálrrí bydlení sodpovídajícín zázenínr LrŽrtkových zahrad a rrroŽností clrovu clorlácího
zvířectva pr'o vlastrrí potřebu. Umístění stavby vyhovLrje poŽaclavkťrm stavebního zákona a jeho
prováděcích pt'edpisťt, předevšínr obecnýrrr poŽadavkťrrn stanovetrýIn vyhl.č. 50l/2006 Sb..
o obecných požadavcích navyuŽíváníúzení, ve zrrěnípozdějších předpisů, týkající se umístěnístaveb
rodinných donrťt. Urnístění na pozemku je stanoveno podrnínkami tohoto rozhoclnutí.

PředloŽená projektová dokumentace splňuje podmínky vyhl. č. 26812009 sb., a obecných
požadavcíclr na výstavbu a je vypracovaná v souladu s přílohoLr č. 4 vylrlášky č' 50312006 Sb' o
podrobnější úpravě Útzemnílro Íízení, veřejnoprávní snllouvy a územního opatření a přílohoLr č. l
vyhlášky č. 49912006 Sb. o dokLrnrentaci staveb, zpracovarté v rozsahu odpovídajíclnrr-r drr-rhu a
význanlu stavby. jejímLr umístění, stavebně technickémlt provedení, ÚrčelLr vyLrŽití, vlivLr na životní
prostředí a době trvání stavby, tj. stavbě rodinného donlu' Projektová dokunlentace je zpracovaná
oprávněnou osobou Ing. Sinlottott Calrovol-t, autorizovaným inŽenýretn pro pozemllí stavby.

Stavební ťrřad se vřízení zabýval i toLr otázkou, zda bude při prováclění stavby zajištěna
ochrana veřejnýclr zájnů vymezená v $ 160 odst' stavebního zákona a zjistil zŽáclosti o stavební
povolení, Že stavba bude prováděna stavebnírn podnikatelenr, který je povinen při její realizaci
zab ezp ečit od bo rn é vede n í provád ěrr í stavby stav byved o uc ínr.

Stavebník prol<ázal, Že ná k pozernl<u parc.č. 91619 v k.ťr' Hněvotín, výpis z katastrtt
nemovitostí' listLr vlastnictví č' 1296 pro obec a katastráIní úzení Hněvotín vlasiniclié právo,
k pozenrku parc.č. 91613 v k.ú. Hněvotín jiné právo, a to srnlouvou o právu provést stavbu s
vlastníkenl pozenrku Ilonou Niessnerovot-t. Tuto sktttečrlost stavební úřad ověřil u piť'bol1u řízení.



Návrlr je v souladu s poŽadavky na veřejnou dopravní a technickoLt infrastrukturr-r, kdy lrlavní
řady dešťové a splaškové kanalizace, vodovodrrí a plynovodní řad, vedení nn jsou provedeny a

uvedeny do Lržívání' Požadavky zvláštních právrrích předpisťr na úseku Životrrího prostředí a připojení
nenrovitosti na místní kornunikaci jsou splrrěny.

Stavebrrí úřad se v rámci probíhajícího iízerlí zabýval téŽ otázkou vymezení okruhu Úrčastníků

řízení ve smyslu $$ B5 a 109 stavebního zákona. Přitom dospěl k závěru, že v dar-rém případě toto
právní postavení přísluší :

Účastníci řízerrí podle $ 85 odst' 1 stavebního zákona:
a) žadate| - E'va Psotková, nar' 14.5.1975 a lng. Radovan Psotka, rlar' 24.J.1971 oba bytern

Hrotnťtvka l887, Hrarrice zastoupeni Radkem Hrbáčkem DiS., Vojnice 28

b) obec na jejírlž ťrzerními být záměr uskutečněn - obec Hrrěvotín

Účastníci ítzenrního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebnílro zákona'.

a) vlastníci pozernků či staveb, na kterých nrá být záněr uskutečněn:
- Ing. Radovan Psotka, nar'24.J.1971 obabytenr Hrornťtvka 1887, Hranice
- obec Hněvotín. Hněvotín 47
- llona Niessnerová, Hněvotín 400

b) osoby, jejiclrž vlastr-rické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozenrkťrnr mťtŽe

být írzemnírn rozlrodnutím přímo dotčeno:

- obec Hněvotírr, Hněvotín 47
- Jaroslav Brůžek' Přichystalova 1041l50, olonlouc
- Ing. Jana BrťrŽková, Přicliystalova 104l/50' olorlouc
- Vojtěch Srlyčka. Přerovská 444110, olonrouc
- lrena Smyčl<ová' Přerovská 444110, olotnouc
- Mg'. Lenka Macháčková, Starorněstské náměstí 1280l4a, Litovel
- Riclrard Wagner, Tři Dvory 74
- RWE Distribuční sluŽby s'r.o., Plynárenská 499/l' Brno
- CE'Z Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8

Účastníci stavebnílto řízení podle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník _ Eva Psotková, nar. 14.5'1975 a Ing. Radovan Psotka. rlar' 24.J.1971 oba bytern

Hromťtvka 1B87, Hranice zastoupeni Radkern Hrbáčkern DiS., Vojnice 28

b) vlastníci pozernku nebo staveb, tra kterém rná být stavba prováděna:

- lng. Radovan Psotka, nar.24.J '1971 oba bytern Hrotnťtvka 1887, Hranice
- obec Hněvotín, Hněvotíri 47
- Ilona Niessnerová, Hněvotín 400

c) vlastníci sousedních pozemkťr nebo staveb na tlich, mťrŽe-li být jejich vlastnické právo navrhoval]oll

stavbou přímo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hrrěvotín 47
- Jaroslav BrťrŽek, Přiclrystalova 1041l50, olomouc
- lng. Jana Brťržková, Přichystalova 1041l50, olomouc
- Vojtěch Smyčka, Přerovská 444110' olonlouc
- Irena Srnyčková' Přerovská 444l]0, olomouc
- Mgr. Lenka Maclráčková, Staroměstské nárrrěstí 1280l4a, Litovel
- Richard Wagner, Tři Dvory 74
- RwE Distribuční služby s.r.o., Plyrrárenská 499/1, Brno
- ČEz Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874lB

Z předloŽených stanovisek :

_ vyjádření RWE Distribučrrí sluŽby' s.r.o.Brno ze dne 4'1.2012 pod zn.500056731l, smlouvy o

připojení č. 330030l9795B ze 4.I '2012,
- stanoviska k Žáclosti o připojení s Čp'z Distribuce, a.s. Děčírr ze dne 21 '1 .2010 č. 41 20534081 ,



- vyjádření Telefórrica Czech Republic, a.s. kexistenci sítě ze dne 29.|l.20l1 pod čj. l81445l11 -
nedojde k dotčerrí,

- souhlas obce Hrrěvotín k rrapojení rra sítě ze dne l8.4'201 l

- rozhodnutí obecního ťrřadu Hněvotín k připojení novostavby na rnísttlí komur-rikaci ze dne

23.1 .2012,
- vyjádřerlí obce Hněvotín ke stavbě ze dne l1 .1.2012,
- závazného stanoviska HZS olornouckého kraje,
- závazrÉho stanoviska Magistrátu města olomouce odb. Životního prostředí ze dne 9.1.2012, č'j.

SMol/ŽPl5 5 l 1 O 13212011 iGa, Loš,
- výsledku měřeníradonu _nízké riziko,
a dalšího posouzení, dospěl stavební Úrřad k závěru, že rrskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné

zá1rrry ani rlepřirlěřeně omezena či ohroŽena práva a oprávněné zá1ny ťrčastníků iízení.
Podmínka správcťr teclrnické irrfrastruktury, rnajetkových správcťr či LrŽivatelťr pozemků nebo

staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků, či jiných finar-rčrrích

požadavků, nejsou součástí podmír-rek předepsanýclr tírnto rozlrodnutím pro rea|izaci stavby. Tyto
poŽaclavky budor-r řešeny mezi stavebníkem a těnrito rJrčastníky iizení, správci teclrnické infrastruktury

či nra.jetkovýrní správci, uzavřeníIn smluv či dolrod dle příslušných právních předpisů'

JelikoŽ v průběhr"r spojenélro územního a stavebního řízení stavební úřad neshledal dťrvody,

které by bránily povolerrí stavby, rozhodl zpťrsobem Lrvedenýrn ve výrokrr tohoto rozhodnutí'
Vzhledern k tomu, že v předrnětném ítzerní je vydán územní plán, dorLrčLrje se v územnít-n

ř"ízení toto rozlrodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebnílro zákona účastníkťrm řízení uvedenýnr v $

85 oclst. l a dotčeným orgánťtm jedrrotlivě; Úrčastníkům řízení r-rvedeným v $ 85 odst' 2 stavebníIlo

zákona se doručuje veřejnou vylrláškou. Ve stavebním řízení se dorLrčLrje účastníkůrn řízení uvedenýn-t

v $ 109 stavebnílro zákona toto rozhodnutí jednotlivě.

Poučení :
Proti ťrzemnímu rozhodnutí a proti stavebtlínlu povolení mťtže ťrčastník podat odvolání' a to

lte Krajskémir ťrřadLr olomoLrckéIro kraje se sídlem v olornor-rci, odboru strategického rozvoje kraje,

podáním Lr zdejšího stavebrrího úřadu ve lhůtě l5 dnťr ode dne oznámertí rozhodnutí; prvním dnern

lhůty je den následrrjící po dni oznámení rozhodtlutí. odvolání proti ťtzetnnítnu rozhodnutí rlá
odkladný ťrčirrek proti stavebnímu povolení.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede Íak, Žeje rozhodnutí vyvěšerro po dobLr 15 dnů

zpťtsobenl v místě obvyklýrn. Posledrií derr této lhůty je dnem doručení.
odvolání se podává s potřebnýrn počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zťrstal správnírntt

orgánu akaŽdý účastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li Úrčastník řízení potřebný počet stejnopisťr,

vyhotovíje správní orgán na náklady Úlčastníka.

odvolárrírn |ze napadnout výrokovou část rozhodnLrtí, jednotlivý výrok nebo vedlejší
ustanoven í. odvolání jerr proti odůvodnění rozhodnutí je rrepřípustné.

Včas podarlé odvolání má odkladný Úrčinek.

Stavba nesmí býtzahájena. dokLrd stavebnípovolení rrenabude právrrí moci.
Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy rrabylo právní moci, nebude

stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" br-rdor-r stavebníkovi

předány po nabytí právní moci tohoto rozlrodnutí.
Vzhledern k tomu, Že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební ťrřad tínrto specifikLr1e

okruh jednotlivých řízení takto :

Účastníci Útzemního řízení jsoLr uvedeni po pořad.čísleln 1,2,3,
Účastrríci stavebního řízení jsor'r uvedeni pod pořad' číslem - 1,2,4'- 12.

Ing. Drahoslav
vecloucí sta



Doručí se :

Úrčastníci řízerrí na doručenku :
zá,stupce žadatele -
1. Radek Hrbáček DiS., Vojnice 28
příslušnci obec -
2. obec Hněvotín(DS)
3. ostatní účastnÍci Íízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha

l,lastníci a uživatelé dotčených pozemkú a staveb

4. I|ona Niessnerová, Hněvotín 400
5. Jaroslav Brůžek, Přichystalova 1041/50' olomouc
6. Ing. Jana Brůžková, Přichystalova 1041/50' Olomouc
7. Vojtěch Smyčka, Přerovská 444170, Olomouc
8. Irena Smyčková, Přerovská 444l'70, Olomouc
9. Mgr. Lenka Macháčková, Staroměstské náměstí 1280l4a, Litovel
10. Richard Wagner, Tři Dvory 74

ll. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874l8(DS)
12. RwE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499lI, Brno(DS)

dotčené orgány na dorttčenku"

Magistrát města olomouce, odb. ŽP,(DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, (DS)

Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

tlct l,ědoní :
Archeologické cerrtrum olomouc, U Hradiska 4216' olornor'rc

Správní poplatek byl zap|acert podle zákonač' 63412004 Sb., položky 17 odst. 1 písm. a), f), g),

ve výši 900'- Kč dne 20'2.2012.

Toto rozltodnutí je cloručovríno v soulatlu s ustonovenín $ 92 odst. 3 stuvebníIto zókonu veřejnou
vyltltiškou, n proto musí být vyvěšeno po clobtt 15 dnů nu úředních deskóclt obecníIto ťtřrdu Lutín
n obecního tiřudu Hněvotín. Poslední den ]Sti denní lhůty, po kterou je rozltodnutí vyvěšeno nu

tiřední rlesce, je t\nem doručení. Zveřejňuje-Ii se písemnost vyvěšením nu více úředníclt deskdch,

povužuje se za tlen vyvěšení tlen, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stuvebnílto

zúkona).

, L9 .3 .20 L2vvveseno olte : . Sejmuto dne: . ..t.'.!.:.?.9.!.?.

Žaaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

stavebnímu úřadu.

*///Á--


