
stavební úřad
obecní úřad Lutíno okres olomouc

olomoucká 131.783 49 Lutín. teleÍbn 585944 :"ňX-5'8594428

.j. su/8s8/2012 .2012
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz

oZNÁiuENÍ
zahájení územního řízeni a pozvání k

Dne 4.4.2010 podali Ing. Ivo Černý, nar.24.12.1965 Ing. oiga Cerná, nar. 10.10.1966 oba

bytem Družební 664ll, olomouc žádost o vydání Útzemrrího rozhodnutí o unrístění stavby

kopané studny na pozemku parc.č. 993l7l v k.ú. Hněvotín.

Dnem podárrí Žádosti bylo zahájerro územní řízení.

Popis předmětu záměru:
Jeilnťt se osazení kopuné sttulny o o ]m, hloubky 6,5 m, zu ítčelem zřízení zdro.je

užitkové vocly pro potřeby zahratý na pozemku purc.č. 993/7I v k.ú. Hněvotín. Bude osu?'enu ve

vulúIenosti 3 m (osa studny) ocl hrunice s parc'č. 993/70 v k.ú. Hněvotín, ve vzddlenosÍi 16

m (osu stuclny) otl hranice s purc.č. 993/43 v k.ti. Hněvotín, ve valólenosti 15 m (osa studtty)

otl hrunice s parc.č. 993/72 v k.ú. Hněvotín o ve vuldlenosti 32 m (ostt studny) otl hrunice
s purc.č. gg3/127 v k.ú. Hněvotín. Skruž bude vyvedenu 0,5 m nucl sttivující okolní terén u zukrytu

st ud ni č ním b eto nový m p o k lop em.

obecní ťtřacl Lutín, stavebníírřad, jako stavebtlí ťrřad příslušrrý podle $ 13 odst' 1, písrn. g) a $

84 č. l83/2006 Sb., o Útzemním plárrování a stavebnírn ř"ádLr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

stavební zál<on , oznamuje podle $ 87 odst. l stavebníIro zákona zahá1ení úzernního ř'ízení dotčenýrn

orgáIlům státní správy a účastníkůmiízení.

K projednárlí návrhu zároveň nařizLrje veřejné írstní.iednání. které se bude konat v

ve středu dne 16.5.2012 v 9'00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastrrík pozemkťr a staveb, které jsou předmětenr ťtzemního Íízení,je povinen strpět případné

olrledání na místě podle $ 54 odst'1zákona č.500/2004 Sb.' o správrrír-r-r řádu, ve zrlění pozdějších

předpisťr, a k tomuto ťrčelLr je zpřístLrpnit.

Do podkladťl rozhodnutí lze nalrlédnoLrt přede dnem ťtstr-rího jednání u stavebního ťrřadr't

(vyLrŽijte především návštěvnídny pondělí, středa 8 - 17 hod) a při ťrstním jednání"

Závaznástarroviska clotčenýclr orgálrťr, nánritky účastníků řízení a připonrínky veřejr-rosti musí

být Lrplatněrly nejpozději přiveřejrrém jednání, jinak se k nim nepřihlíŽí.

Nechá-li se některý z Úrčastníkťr řízení zastupovat. předložíjeho zástupce plnou tnoc.



Vzhledern k tomu, Že záněr |eží v úzetní, kde je vydán úzenlní plán, je toto oznámení

cloručovátlovsouladus$ 87odst' 1stavebrrílrozákorla Úrčastrríkůmřízenídle$ 85odst. ladotčenýrl
orgánům jedrrotlivěl účastníkům řízenídle $ 85 odst. 2 se doručLrje toto oznánreníveřejnolr vyhláškou'

Účastníci územnílro řízení dle $ 85 odst' l stavebrrího zákona-.

a) žadatel Ing. Ivo Černý, rlar.24.12.1965 Ing. oíga Černá, nar' 10.10.1966 oba byterrr DrLrŽební

66411, Olomouc
b) obec, na.jejírnž úzenlí má být záměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účast'-'íci Útzernního řízení dle $ 85 odst' 2 stavebrrího zákona:

a) vlastník pozemku, rra kterém rná být požadovaný zát'něr uskutečněn:

lng. lvo Černý a lng. oÍga Černá, oba bytern DrLrŽební 664lI, olomouc
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbárn či pozemkům mťtže

být írzernnírn rozhodnutírn přírno dotčeno:

- Irrg. Libuše Kujová, Kmochova 210ll1, olomouc
- Vlastislava Navrátilová, U Kapličky 1B, Lutírl
- Bc. Jaroslav AmbroŽ, Hněvotírl 487
- Bc. Jana Anrbrožová. Hněvotín 481

Žadatel dle ust. 8 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bylo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavby nebo

ichž se má zám itatoaždodo ného úst
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání.
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Doručí se :

žadatel -
Ing. Ivo Černý, Družební 664lt, olomouc
Ing. olga Cerná, Družební 664lI' olomouc

příslušna obec -
Obec Hněvotín (DS)

clotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí (DS)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
obvodní báňskÝ úřad Ostrava, Veleslavínova 18, ostrava (DS)

lrtrr. Draltoslava M.a Č á ko v á

vedottc í stavebrl í|ro ťrřadLr
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Úrčastrríci řízerrí veřejnou vyhláškou -
Úř"d''i deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřední cleska obecního úřadu Hněvotín + příloha

Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou' a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotín' Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti

denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.

Zveřejňuje-li se písemnost ryvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšeni

den, ve kterém byla písemnost v1věšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

Sejrnr-rto dne: . 28...+...2P1,2

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

Pro zťtstupce žadatele; v př.íloze zasíláme poŠtovní poukózku na uhrazení správního poplatku ve výši 1.000'-Kč
(po tthrazení poplalku zašlete kopii stavebnímu tiřadu)' |,leuhrazení poplatku je dle $ 64 otlst' 1 písm. b)

sprtÍvttílto řtidu důvodem k přetušení řízení.
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INVESt()r{ lng. lvo a lng. ol'ga Cerní
Družební 66411,779 00 olornouc

PRO.lfrKl'Al'l l-:

Ing. Petr FILL. a,i.
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k.ú. Hněvotín p.č. 993171

KOPANA STUDNA, hl. = 6,5m, A 1,0m
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