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ROZHODI{UTI
rgoovaťel

Ing. Marek Brejcha, nar. t.2.l975 a Ing. Hana Brejchová, nar. { lilBra"oba''bytem'Hnbvotín l21I podali dne 25.l.20I2 žádost o vydání rozhodnutí o změně ťiŽemlilihó i"óŽlió"dňLTt'í-ó'L'fiíTšTělil*-
stavby ze dtle 12.8.2011 pod čj. SU/l31114411201l a Žádost o vydání stavebního povolení tla
stavbu

dvorního objektu _ atelieru na parc.č. st. 255, 117 v k.ú. Hněvotín

obecní úřad Lutírr, stavebrrí úřad usnesenínr ze dne 8.2.2012 pod čj. SÚl221l228l2o12
rozhodl v souladu s ustanovením $ 78 odst. l zákona č.18312006 Sb., o ťtzemním plánovárrí a
stavebnínr řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákort), podle $ 140 zákona
č'500/2004 Sb', správní řád, ve znění zák.č. 41312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojení úzerlního a
stavebr-rího iízení.

I. výrok:

Stavební Úrřad obecrrího ťlřadr"r Lutín, jako stavebrrí Úrřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písnr.
g) a $ 84 č' 18312006 Sb., o územním plánovárrí a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákorr), posoudil rrávrh podle $ 79 a $ 90 stavebrrího zákona anazákladě tohoto
posouzení rrahrazLrje podle $ 94 odst. i) stavebního zákona a $ 9 (ss l0, 1l , 12, 13) vyhlášky č.

50312006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o Útzemnínr řízerlí,
veřejnoprávr-rí smlouvě a územním opatřerrí (dále jen vyhl'č' 50312006 Sb.) shora uvedené rozllodnutí
o umístění stavby ze dne 12.8.201l pod čj. SU/l31l14411201l tímto novým

rozhodnutím o umístění stavby

dvorního objektu _ atelieru na parc.č. st.255, 117 v k.ú. Hněvotín

Popis privodrrího návrhu:

Jedrrá se osazetrí dvornílro objektu - atelierr-r o zastavěné ploše 44'B m'na pozemku rodirrriého domu
Hněvotín 24I parc'č. st. 255 a parc'č. 117 v k.ú' Hněvotín. Bude osazen na hranici s parc.č' st' 268
v k.ťr. Hrrěvotín. Pťrdorysné rozměry objektu budou 6.4 x'7 m. Střecha br-rde pLrltová o výšce hřebene
nrax' 4,03 rn nad stávajícínl terénem. objekt bude tvořen dřevěnou lloslloll l<onstrukcí s opláštěnírrr
rrehořlavými rnateriály. Střešní konstrukce bude dřevěná, střecha vegetačrlí. Součástí stavby je
ohradní zecl' o výšce 2,4 tn o délce 5,75 t-n z betollových tvárnic.. objekt bude rrapojen na stávající
rozvody elektrické energie, vody; splaškové vody br'rdou odvedeny do splaškové kanalizace: dešt'ové

vody budou svedeny do akumulační jímky o objernu 56 rn_'.

Přednět zrněny oproti pťrvodnínru rozhoclnutí:

Dvorní objekt _ ntelier bude o půdorysných rozměrech 6.4 x 6,4 m. Výšku ltřebene pultové střechy
burle 3,76 nt natl terénem. V jižní stěně atelieru budott ostzeny tři oknu. ohrudní zed' nu ltranici
pozemku bude o výšce 2 m.
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II.výrok:

obecní ťrřad LLrtíri, stavební ťrřad přezkoumal Žádost o stavební povolerrí a připojené podklady
ve stavebním řízerrí podle $ 1 1 1 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základějeho výsledku rozlrodl, že
stavba

dvorního objektu - atelieru na parc.č. st. 255, 117 v k.ú. Hněvotín

se podle $ 1 15 stavebního zákona

povoluje.

Uspořádárrí stavby bude následLrj ící:
Dvorní objekt _ atelier bude založen na základovém monolitickém betonovém pasu' na

pasu bude položena železobetonová deska, opatřena izolací proti radonu, tepe|nou a proti
vlhkosti. Konstrukce objektu bude dřevěná, svislé konstrukce tvoří jednoduché dřevěné rámy,
opláštění oboustranné sádrovláknidmi deskami Fermacell tl.12,5 mm. Izolace z mineráIní plsti,
vnější povrch konstrukce obvodového pIáště bude opláštěný dřevovláknitými deskami
nataženými omítkovým minerálním systémem. Vnitřní strana konstrukce bude obložena
sádrokartonovými deskami. Strop, který je součástí střešní konstrukce, bude jednoduchý
trámový' ve spádu střešní roviny pultové střechy, opatřen parotěsnou fólií, zateplen mineráIní
plstí. Podhled tvořen sádrokartonovými deskami. Krytina střechy asfaltové pásy. Okna budou
dřevěná zask|ená izolačním trojsklem. osazeny budou podstřešní žlaby a okapy. Budou
provedeny vnitřní rozvody vody' odpadů a nn. Vytápění elektrickými přímotopy.

Pro umístění stavby se stanoví následující podmínky :

Podmínk)' původního územního rozhodnutí. které zůstávají v původním znění :

1. Stavba dvorního objektu - ateliéru bude umístěna na pozemku parc.č. st. 255, 117 v k.ú.
Hněvotín tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na podkladu
katastráIní mapy v měřítku 1 : 500.

2. Stavba bude dřevěné konstrukce, střešní konstrukce dřevěný, střecha vegetační.

3. Dešt'ové vorly budou svedeny do akumulační jímky o objemu 56 mJ na parc.č. 117 vk.ú.
Hněvotín.

4. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.

5. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí v majetku Telefónica 02 Czech Reputrlic' a.s., proto
bude postupováno dle podmínek uvedených ve vyjádření ze'dne 25.5.20ll pod č.j. 80334/11.

6. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí v majetku ČEz ni.t.ibuce a.s., proto bude
postupováno dle podmínek uveclených ve vyjádření ze dne 7.6.2011 pod č.j. 001034923801.



7. Při přípravě a realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhlasu Magistrátu města
olomouce odboru životního prostředí dle $ 7 odst. 3 zák.č.33411992 Sb., o ochraně ZPF ze
dne 13.7.2011 pod č.j. SMoyZP1551223812011lPř pro parc.č. 117 v k.ú. Hněvotín:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích bude probíhat v maximální možné mÍře

v době vegetačního klidu,
- Stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky,
- Doba záboru nepřekročí dobu 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu'

termín zahájení prací bude upřesněn ve stavebním řízení'
- Při vlastní práci je investor povinen respektovat zásady ochrany ZPF, vyplývající z ust.

$ 8 cit. zákona,
- Síře manipulačního pruhu bude cca 1,5 m včetně výkopu, dé|ka a hloubka uložení

přípojek nepřekročí stanovené parametry uvedené v technické zprávě

8. Při přÍpravě a realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhlasu Magistrátu města
olomouce odboru životního prostředí ze dne 14.6.201l pocl č.j. sMoUŽPl4472lZ}IIlGa,
Loš,Př:
- Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané

k žádosti o užívání stavby.
- Přípojka splaškové kanalizace bude vybudovaná jako nepropustná, koznámení o

užívání stavby bude doložen doklad o zkoušce nepropustnosti.
- Před zahájením výkopoqých prací butle provedeno vytýčení stávajících inženýrských

sítí' bude respektována CSN 73 6005 při křížení a souběhu s ost. inženýrskými sítěmi.
- v ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se

souhlasem v|astníka vodovodu a kanalizace.

9. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20lI987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věcl ČR v Brně, Královopolská l47, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, územ.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeo|ogie, Horní nám.25 nebo Archeologické centrum
Olomouc, U Hradiska 4216 - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na
dotčeném území záchrznný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst.1 zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Dále se přidávají nové podmínky:

10. Dvorní objekt - atelier bude o půdorysných rozměrech 6.4 x 6,4 m. Výška hřebene pultové
střechy bude 3,76 m nad terénem. V jižní stěně atelieru budou osazeny tři okna. ohradní
zed'na hranici pozemku bude o výšce 2 m.

Pro povolení a užívání stavby se stanoví následující podmínky :

11. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované Ing. Markem
Brejchou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, která byla ověřena ve stavebním
Íízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu'
případně schválení při kontro|ní prohlídce zápisem do stavebního deníku. Projektová
dokumentace bude po nabytí právní moci ověřená zaslána žadate|i a obecnímu úřadu
Hněr otin.



12. 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).

13. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb.' o
obecných technických požadavcích na výstavbu.

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

15. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy by|y 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).

16. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě výběrového Íízení,
který při jejím provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění stavby bude veden stavební deník.

11. K závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy d|e závazného stanoviska HZS
Olomouckého kraje ze dne 9.I.20l2 pod č.j. HsoL-6959-2l20l1:
- Doklad prokazující dosaženou požární odolnost konstrukcí chráněných sádrokartony

(např. prohlášení odborné montážní firmy)
- Doklad prokazující požární odolnost sendvičových konstrukcí obvodových stěn (

protokol o klasifikaci, protokol o certifikaci, protokol o zkoušce, stavební technické
osvědčení)

- Doklad o provozuschopnosti hasícího přístroje

18. Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti
o užívání stavby. S odpadem, ktery 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 využití v souladu
s tímto zákonem. Přípojka splaškové kanalizace musí být provedena jako nepropustná, u
závěrečné prohlídky bude doložen protokol o zkoušce na nepropustnost.

19. K závěrečné kontrolní proh|ídce bude dále doloženo:
- 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 organizaci - např. NPÚ, uzem.
odb. pracoviště v Olomouci, útvar archeologie

20. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno
stavebního podnikate|e; případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnÍmu úřadu.

21. Stavba bucle dokončena do 30.72.2012.

22. StavebnÍk je povinen oznámit stavebnímu úřadu zátměr započít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem dle s 120 stavebního zákona. oznámení 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 doklady uvedenými v tomto
formuláři.



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

- závěrečná kontrolní prohlídka k vydání souhlasu s užíváním stavby.

24. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek

',STAVBA PovoLENAoo. který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
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, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

o námitkách účastrríkťr řízení se rozlrodr"rje takto :

nebyly vz,neseny

Odůvodnění :

Žadatelé Ing. Marek Brejcha, nar' 1.2.1915 a Ing. Hana Brejchová, tlar. 3,11.1974 oba bytenl
Hněvotín 241 podali dne 25'1.2012 žádost o.vydání rozhodnutí o znrěIlě ťtzernního rozhodnutío
Lrmístění stavby ze dne 12'8.2011 pod čj. SU/1311144112011 a žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu dvorního objektu - atelieru na parc'č' st. 255' 117 v k.ú. Hněvotín'

Stavební ťrřad vzhledem k tomu, že podmínky v Útzemí jsou jednoznačné, rozhodl v souladu
s ustanovetlí $ 7B odst. 1 stavebrrího zákona a podle $ l40 správrlího řádLr LlSIleSel]ím poznarnenatlétr-t

do spisLr Ze clne 8'2'2012 pod čj. sÚ1227122812012 o spojení Útzemního ťízeníastavebnílro ilzerlí.
Stavební úřad obecního úřadu Lr-rtín opatřetlínr Ze dne 9 '2.2012 oznánril zahájení

společnélro ťtzenrttího a stavebnílro ř'ízení všem znánlýnr Úrčastníkťrm iízení a dotčenýrn orgátlůIn a
nařídil veřejné ťrstní jednárrí na čtvrtek |5.3.2012 do kanceláře stavebního ÚrřadLr v Lutíně, ze
kterého byl sepsaný protokol.

Veřejnost na veřejném írstrrím jednání rreby|a přítomna. Pochůzkou v místě stavby stavební
úr'ad zjistil, žeby|a splněnapovit-tnost ustanovení $ 87 odst.2 stavebního zákona, ze kterého vyplývá,
Že Žadatel o vydárií ťtzernního rozlrodnutí na umístění stavby musí zajistit, aby infornace o jeho
zát^něru a o Íol-n, Že podal Žádost o vydání ťtzemního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo
nařízeno veřejrré jednárrí, vyvěšena na vhodném veře.jně přístr"rprrém nlístě na pozenrklt, tla něrnž se
ná záněr usl<utečnit aÍo aŽ do doby veřejrrého ťrstního jednání.

V průbělrLr iízerlí stavební ťrřad přezkounral předloŽeriou Žádost o změnu územního
rozhodnutí o umístěrrí stavby a stavební povolení zhledisek Lrvederrých v $$ 79 odst. 1,90 a ll1 odst.
1 a 2 stavebního zákona, projedrralji s účastníky ťízení a s dotčenýrni orgány a posoudil shromážděná
závazná stanoviska a vyjádření' V prťrběliLr řízerrí rrebyly připornínky veřejnosti. Urnístění stavby je
v souladu se souboreIn změn č' II ťrzemního plánLr obce Hněvotín, sclrválenélro ustleseníI-t-t

zastupitelstva obce Hněvotín dne 9.5'2008, 1ehoŽ závazná část byla vydaná obecně závaznou
vyhláškoLr obce Hrrěvotín č. 2l200B. Předmětné pozenrky jsou součástí návrlrové ploch1' ,,Bv"
bydlení venkovského charakteru, které je určeno pro individLrálrrí bydlení s odpovídajícítn zázetnírrt

užitkových zal'trad a možrrostí chovu domácího zvířectva pro vlastní potřebu. Urnístění stavby
vyhovLrje poŽadavkůrrr stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, předevšírl obecnýtn
požadavkťrrn stanovenýrn vyhl.č. 50112006 Sb., o obecrrých poŽadavcích na vyuŽívání úzení, ve

znění pozdějších předpisťr, týkající se umístění staveb rodinnýclr domťr. Umístění na pozernku je
statroveno podrn ínkarrr i tolroto rozhodnutí.



PředloŽená projektová dokumentace splňu.1e podmínky vylrl' č. 26812009 sb', a obecných
požadavcích na výstavbLr a je vypracovaná v souladu s přílohoLr č. 4 vyhlášky č. 50312006 Sb. o
podrobrrější úpravě úrzemního Yízení, veřejrroprávní snllouvy a ťrzemního opatření a přílohotr č. l
vyhlášky č. 49912006 Sb. o dokLtnrentaci staveb, zpracované v rozsalllt odpovídajícímu druhu a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickénlu provedení, účelLr vyLržití, vlivu na Životní
prostředí a době trvání stavby, tj. stavbě rodinného domu. Projektová dokunrerrtace je zpracovaná
oprávněnou osobou lng. Markem Brejclrou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

Stavební Úrřad se v řízení zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna
ochrana veřejných zájrnů vymezená v $ 160 odst. stavebního zákona a zjistil zŽádosti o stavební
povolení, Že stavba bude prováděna stavebrrím poclnikatelerrt, který je povinert při její realizaci
zab ezp ečit od born é vede n í provád ěrr í stavby stav byvedo rrc ím'

Stavebník prokázal, Že ná k pozemkLr parc.č. st. 255, l1] v k.ú. Hněvotín, výpis z l<atastrLt
nenrovitostí, listu vlastnictví č. 1135 pro obec a katastrální území Hněvotín vlastnické právo.
Tuto skLrtečnost stavebrlí ťrřad ověřil v prťrběhu Íízení'

Stavebrrí ťrřad se v rámci probíhajícího t'ízení zabýval ÍéŽ oÍázkou vymezení okruhu ťrčastníků
řízení ve smyslu $$ 85 a 109 stavebního zákona. Př'itorn dospěl kzávěru, že v daném případě toto
právní postavení příslLrší :

Účastníci Útzernnílro řízení dle $ 85 odst'1 stavebního zákona :

a) ŽadaÍel - Ing. Marek Brejclra, rlar. 1'2.1915 a Ing. Hana Brejclrová, nar.3.l|.1914 oba bytenl
Hněvotírr 24l

b) obec, na j ej í nž úzení má být poŽadovaný záměr irskutečněn - obec Hněvotín

Účastníci ítzemního řízení dle $ 85 odst' 2 stavebnílro zákorta'.
a) vlastníci pozenlkťt či staveb, na kterých má být záměr uskutečněn:

Ing' Marek Brejcha a Ing. Hana Brejclrová, oba bytern Hněvotín 24l

b) osoby, jejichž vlastrrické právo nebo jirré věcrré právo ksousedním stavbám či pozemkťrm mťtŽe
být ťrzernním rozhodnutínr přímo dotčeno:

_ Jiří Trembáč, Šternberská95l43, olomouc' Týneček
- Dagmar Kobzová, Hněvotín 245

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník (žadatel) Ing. Marek Brejcha, rlar. 1.2'l915 a Ing. Hana Bre.jchová' nar' 3'1)'1914 oba
bytern Hněvotín 24l

b) vlastníci pozernku tlebo staveb, rta kterém rná být Stavba prováděna:
Irlg. Marek Brejcha a Ing. Hana Brejchová, oba bytenl Hrrěvotírr 24l

c) vlastníci sousedních pozernků nebo staveb na nich, rnťrže_li být jejich vlastnické právo navrhovanoll
stavbou přímo dotčerro: Jiří Trembáč, Šternberská 95143, olomouc, Týneček; Dagmar l(obzová,
Hněvotín 245

Z předloŽených starrovisek :

- závazného stanoviskaHZS olornoLrckého kraje, ze dne 9,1'20l2 pod č..1. HSoL-6959-21201l
- závaznél-ro stanoviska KHS olor-r-rouckého kraje ze dne 20'1'2012 pod čj' KHsoL644l2012

a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, Že uskutečttěnínr stavby nebudou ohroŽeny veřejné
zájny ani nepř'irněřeně omezetra či ohrožena práva a oprávr-rěné záyiy účastníkťr iízení.

Podrnínka správců technické infrastruktury, nlajetkových správcri či uŽivatelťr pozer-rrků nebo
staveb dotčených předmětrroLr stavbou, které se týka.ií finančních poplatků, či jiných finančních
požadavků, rrejsou součástí podmírrek předepsaných tímto rozhodnutím pro realizaci stavby. Tyto
poŽadavky bttdou řešeny mezi stavebníkenr a těrnito účastníky řízerlí, správci teclinické infrastruktury
či rlajetltovými správci, ttzavřenítn snrluv či dohod dle příslušnýclr právních pr'edpisů.



Jelikož v prťrběhLr spojeriélro Útzemního a stavebního řízení stavební úřad neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, rozhodl způsobern uvedeným ve výroku tohoto rozhoclnutí.

Vzhledem k tomu, že v předmětnénr útzemí je vydán Útzemní plán' doručuje se v územním
řízení toto roz|rodnutí v souladu s $ 92 odst' 3 stavebnílro zákona účastriíkťrm řízení uvedeným v $
85 odst. l a dotčenýnr orgánům jednotlivě; Úrčastrríkůrn řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního
zákona se doručLrje veřejnou vyhláškou. Ve stavebnírniízení se doručuje účastníkůnl řízení r:vedeným
v $ 109 stavebníIro zákona toto rozhodIrutíjednotlivě.

Poučení :
Proti územnímu rozhodrrutí a proti stavebnínru povolení mťrŽe účastIlík podat odvolání, a to

ke KrajskémLr ťrřadu olomoLrckého kraje se sídlern v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje,
podánírl Lr zdejšílro stavebního úrřadu ve lhťrtě 15 dnťr ode dne oznámení rozhodnutí; prvnírn drren-t
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnlrtí. odvolárlí proti ťtzetnnímtl rozhoclnutí rná
odkladný Úrčirrek proti stavebnínru povolení.

Doručení veřejnou vyhláškoLr se provede tak, Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobLr l 5 dnů
zpťtsobem v nrístě obvyklým. Posledrrí den této lhůty je dnem doručení'

odvolání se podává s potřebrrýrn počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zťrstal správnírntt
orgánu a kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán tla náklady Úrčastníka.

odvolánírl lze napadnout výrokovot"t část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší
ltstanoven í. odvolárr í j en proti odůvodněn í rozliodrr Lrtí j e nepřípLrstné.

Včas podané odvolání má odkladný účirrek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliŽe do dvou let ode drre, kdy nabylo právní moci, nebude

stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povoletta" budoLr stavebníkovi

předány po nabytí právní mocitolroto rozlrodnr-rtí.
Vzhledern k tomu, že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební ťrřad tírnto specifikirje

okruh jednotlivých řízení takto :

Učastníci ťtzemního řízení jsoLr uvedeni po pořad.číslenl - 1 ,2,3, 4
Účastníci stavebního řízení jsorr uvecleni pod pořad' číslern - 1,2,5 - 6.

Ing. Drahoslava ačáková
lio ťrřaduvedoucí staveb

Doručí se :

Úrčastníci řízení na doručenku :
žadatelé -
1. Ing. Marek Brejcha, Hněvotín 241
2. Ing. Hana Brejchová, HněvotÍn 241

\ ,rt,
ť'!

',- a ,-.t,1:

příslušnú obec -
3. obec Hněvotín (DS)
1. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou _ vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu

Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha (situační výkres na podkladu katastráIní mapy)



vIasÍníci a uživatelé dotčených pozemků a stayeb

5. Jiří Trembáč, adr. doručení Hněvotín244
6. Dagmar Kobzová, Hněvotín 245

dotčené orgány rra doručenku:

Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 77gllotomouc (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova l0,,77911olomouc (DS)
HZS Olomouckého kraje (DS)
KHS olomouckého kraje, olomouc (DS)
Obecní úřad Hněvotín (DS)

na vědotní ;

Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, olornoLrc

Správní poplatek byl zaplacen podle zákonač.63412004 Sb., položky 17 odst. 1 písm. a), t), g),
ve výši 300,- Kč dne 1 .3 '2012'

Ttlto rozltodnutí je doručovdno v soulutlu s usttnovením $ 92 odst. 3 stuvebního zrÍkonu veřejnou
vyltldškou, o proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskrÍch obecního úřarlu Lutín
u obecnílto úřndu Hněvotín. Poslední den ]Sti denní lhůty, po kterou je rozltodnutí vyvěšeno nu
úřední desce, je dnem cloručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením nl více úřetlních deskúch,
povužuje se zo rlen vyvěšení tlen, ve kterém byla písemnost vyvěšenn nejpozději (s 20 stavebního
zdkonu).

VyvěŠelro drle . 22.3.20L2
Sejmuto dne: . .7.:.1.:.?.?.1.?

: : '.''.'. l

Žaaa^e obecní úřady, aby potvrzenou ltopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.


