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UZEMNI ROZHODNUTI
veřejnou vyhláškou

Stavební uřad obecního uřadu v Lutíně, j ako stavební uřad příslušný podle $ 1 3 odst. 1 písm. c) a s 84 zákona
č. 18312006 Sb'' o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ''stavební zákon''), v územním řízení posoudil
podle $ 79 a 90 stavebního zákona Žádost o lydání roáodnutí o umístění stavby nebo zaÍizení (dále jen
''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne 29.11.20|2 poďali

Jan Dutka, nar.6.4.1978' U Kapličky 6' Lutín
Jiřina Kubíková, nar. 1.4.1972, U Kapličky ó' Lutín
zastoupeni na základě plné moci Ing. Milošem Lužným' Vícov 192, Plumlov

(dále jen ,,Žadatel"), anazákladě tohoto posouzení:

I. Vydává podle $$ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rodinného domu na pozemcích parc.č. 454' 3/2 v k'ú. Lutín, včetně
- vsakovací jámy na pozemku parc.ě.3/2
- přípojky vody na pozemcích parc.č. 454, st.35/2
- přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 454,28l/5'28116
- vedení NN na pozemku parc.č. 454
_ stání pro os. automobil a zpevněných ploch (vjezd, chodníky] na pozemku parc.č. 454,28115,28116
všechny uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Lutín.

(dále jen ,,stavba") na pozemcích.
Popis předmětu záměru:
Volně stojící rodinný dům o lbj. bude nepodsklepený, jednopodlažní bez obytného podkroví o zastavěné ploše l34m2,
Střechavalbová sýškou hřebene střechy + 6,635m od +0,000 (úroveň + 0,000 podlaha)' Napozemku srodínným domem
bude umístěnavsakovacíjáma na dešťové vody o objemu 6,5m3.
Zósobení rodinného domuvodou bude zajištěno napojením na stávající studnu, která se nachózí na pozemku parc.č. st. 35/] e

vedené po pozemcích parc'č' st. 35/I, 454 v k.ú. Lutín.
odvódění splaškoýchvod bude zajištěno kanalizační přípojkou napojenou na stávpjící kanalizační řad, kteý se nachózí na
před stavební parcelou.. Přípojka y délce cca 5,4m po revizní šachtu bude vedena po pozemcích parc.č. 28 ] /6, 28 ] /5, 454..

Pro zásobení rodinného domu el .energií bude vybudována nová přípojka NN. Stávající kabelové vedení NN na hranici
pozemku parc.č. 454 a 5/3 se přeruší a dovedení NN se vloží nová kabelová skříň SS200.

Ve zděném oplocení bude vybourán otvor pro ujezdovou bránu s tím, že zbytek zděného oplocení bude zachován.
Stání pro os. automobil a zpevněné ploclry ftjezd, chodníky, terasa) budou umístětly na pozemku parc.č. 454,

281/5' 281/6 v k.ú. Lutín.
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II. Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemcích parc.č. 454,3/2 v k'ú. Lutín ve vzdálenosti 6'5ó5m od
hranice sparc.č. 5l3, ve vzdálenosti 9,385m od hranice sparc.č 2 a ve vzdálenosti 7,4m od hranice
spozemkem parc.č. 28Il5 v k.ú. Lutín tak, jak je zakresleno vsituačním v'ýkresu vměř. 1 : 500, jenž je
nedílnou součástí dokumentace k územnímu řízení.

2. Stavba vsakovací jámy na dešťové vody bude umístěna na pozemku parc'č. 3l2 v k.ú. Lutín tak, jak je
zakresleno v situačním v,ýkresu v měř. 1 : 500, jenž je nedí]rrou součástí dokumentace k územnímu řízení.

3. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc.č. 454, 3/2 v k.ú.
Lutín.

4. Rodinný dům bude o lbj., nepodsklepenéhojednopodlažního bez obytného podkroví o zastavěné ploše l34m2

s valbovou sťechou s ýškou hřebene střechy +6,635 od t0,000 ( *0'000 :100'350 _vztažeto k PB pevný
bod : l00,000 - uroveň horní hrany obruby komunikace na pozemku 281'16).

5. Napojení na inŽenýrské sítě:
Napojení rodinného domu na vodu bude zajištěno napojením na stávající studnu .

Dešťové vody budou svedeny do vsakovacíjámy o objemu 6,5m3 , dešťové vody ze zpevněných vod budou
zasakovat do pozemku stavby.
Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace.
Zásobení RD plynem bude stl přípojkou plynu z nově budovaného veřejného stl pl5'novodního řadu.
Pro zásobení rodinného domu el .energií bude vybudována nová přípojka NN. Stávající kabelové vedení NN
na hranici pozemku parc.č. 454 a 5l3 se přeruší a do vedení NN se vloŽí nová kabelová skříň SS200 ve
stávajícím oplocení.

6. Komunikační napojení:
Doprarmě bude rodinný dům napojen noým sjezdem v souladu s rozhodnutím vydaným Mmol' odborem
stavebním, odd. stáhlí správy na úseku pozemních komrrnikací ze dne l8.I.2012 pod čj.
SMOL/OPIí1 9 l 525 8 /20 l l /Be'

7. Projektová dokumentace stavby rodinného domu a sjezdu bude zpracovatá oprávněnou prár,nickou nebo

s'zickouosobouvesmyslu$ 158a$159zákonač.|8312006 Sb',tj.autorizovanouosobouvoborupozemní
stavby, dle přílohy č. l k lyhlášce 49912006 Sb., o dokumentaci stavby.

8. V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno splnění ustanovení ČsN z: 0540 -Tepelná ochrana
budov včetně doložení průkazu energetické náročnosti budovy dle $ 6 zákonač' 40612000 Sb., o hospodďení
s energií v platném znění.

9. Při provádění stavby kanalizační přípojky dojde k dotčení zatizeniprovozovatelů technické infrastruktury
a k dotčení pozemků ve vlastnictví obce Lutín a olomouckého kraje a proto budou dodrženy podmínky
uvedené:
a) ve vy'jádření Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612, Praha ze dne 20.5.20Il pod

čj.77697/11
b) ve vy'jádření RWE Distribuční služby .s.r.o, Plynarenská 499/I, Brno ze dne 20.6.2011 pod čj.

2467ltt/1s3
c) vevy'jáďeníČezDistribuce,a.s., Teplická784/8, Děčín zeďne26.5.2011pod zn.00|034684226
d) q'jádření ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno ze dne 29.8.201l pod čj.

oÚl168212011lLa
e) vyjádření Správy silnic olomouckého kraje, Lipenskál20, olomouc ze dne 8.7.20ll pod zn.

oLltt103/11- 15/t\4i

10.Vrámci dalšího stupně projektové dokumentace je nutno prokázat po dobu výstavby zajištění stávajících
přístupů a příjezdů k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybaveni.akpoŽámim zaŤizenim, mj.
i pro potřeby záchranné služby apoŽámí ochrany.

11.V dokumentaci pro stavební řízení bude řešen i způsob naloŽeni s odpady, s přebýečnou či nepoužitelnou
zeminou ze stavebních výkopů, jakoho i spřípadným stavebním odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některych dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek
uŽp Čn k tomuto zákonu.

12.Na základě provedeného stanovení koncentrace radonu v podloží a propustnosti základové vrstlY v rozsahu
realizovaného radonového průzkumu hodnoceného pozemku se předmětná stavební plocha určená pro

ýstavbu nachfuí v kategorii středního radonového indexu. Proto je nutné další stupeň projektové
dokumentace zpracovat v souladu se zákonem č. I8l1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
iontujícího zářiní, ve mění pozdějších předpisů, s vyhl. Č. sol tzooz Sb., o radiační ochraně, s ČsN z:ooo t

o ochraně staveb proti pronikání radonu z podloží a s případnými navrženými protiradonov'ými opatřeními
stanovenými vhodnocení, které v1pracoval Ing' Jan Suý, opatovice l51' Vyškov a kÍeré bylo doloženo
jako součást dokumentace pro územní řízení.

13. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.20ll987 Sb', o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník povinen oznámit



vdesetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie vcd ČR vBrně, Královopolská l4'7, Bmo
nebo oprár,rrěné orgattizaci - např. NPÚ, územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám'
25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfir 16 - svůj záměr rea|izovat stavbu a umožnit jim
provést na dotčeném tzemí zácbranný archeologic[ý pruzkum. Současně ust' $ 22 odst. 1 zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uŽivateli) nemovitosti a organizaci realizující archeologický

ýzkum povinnost uzavŤít dohodu, a to ještě pŤeď zahájením archeologického ýzkumu. Pokud k dohodě
nedojde rozhodne tak příslušný krajsky úřad.

14'Vlastní sjezd dle $ 79 odst. 3 písm. n) stavebního zákona nevyŽaduje rozhodnutí o umístění stavby, ale bude
projednán v ohlášení stavby.

15.ohlášení stavby rodinného domu a sjezdu na pozemek bude provedeno v souladu s $ l04 stavebního zákona
a musí obsahovat náležitosti uvedené vustanovení $ l05 stavebnflro zákona. ohlášení uvedených staveb
bude podáno na předepsaném formuláři dle přílohy 1 k vyhlášce č. 52612006 sb.

Účastník řízení podle ustanovení $ 27 odst. I zžkona č' 50012004 Sb., správní řád, ve zněni zžkona č. 41312005
Sb' (dále správní řád")je :

Jan Dutka, nar.6.4'1978, U Kapličky 6, Lutín
Jřina Kubíková, nar. l.4.1972, U Kapličky 6' Lutín

odůvodnění:
Dne29.11.201l podal Žadatel Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedených staveb.

ProtoŽe žádosti o vydání územního roáodnutí nebyly úplné a nebyly doloŽeny všemi podklady a stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne'7 'I2.20ll vyzván k doplnění Žádosti o umístění stavby a
řízení bylo přerušeno. Žádostbyla doplněna dne 14.2.2Ol2 o této skutečnosti byl pořízen záznam do spisu.
Stavební uřad oznámil dne 21''2.2012 zahájeni územního řízení dle $ 87 stavebního zákona hlavním účastníkům
Ťízení a dotčeným orgánůmjednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
Kprojednání záměruzároveřl nařídil veřejné ústní jednání na den 28'3.2012 vkanceláři stavebního úřadu dv.č.
23 a stanovil lhůtu pro uplatnění závazrtých stanovisek' námitek a připomínek nejpozději při ústním jednání tj.
do283.2012. o výsledku jednání byl sepsán protokol'

Knávrhu Žadatel doloŽil ty'to doklady: plnou moc kzastupování, smlouva o právu provést stqvbu uzwřenou
solomouclEm krajem zastoupeným Spravou silnis olomouckého kraje ze dne 2.12.2011, smlotrya o próvu
provést strnbu uzavřenou s obcí Lutín dne 30.8.2012, vyjádření obce Lutín z hlediska ochrany ovzduší ze dne
29.8.2011 pod čj. oU/L682-2/201 l/La, vyjádření obce Lutín a ARKo TECHNOLOGY, a.s., ze dne 29.8.201] 1

pod čj. oÚ/16s2/20]I/La, vyjádření Sprny silnic olomouckého kraje ze dne 8.7.20]] pod zn. oL/11703/11-
15/Mi a dne 3.]0.2011 podzn. oL/]6697/l1-]s/CF, stanovisko Magistrátu města olomouce, odb. ŽP ze dne
27.6.20] 1 pod čj. SM)L/ŽP/í5/4896/2011/Ga,Pon,Pol , závazné stanovisko Magistrátu města olomouce, odb.
ŽP ze dne 29.8.2011 pod čj. SMouŽP/s5/6900/201]/Pon, smlouva s Čr,z Distribuce,a.s. ze dne 21.7.201l,
vyjádření o Črz Distribuce,a.s., ze dne 26.5.20I] pod zn. 001034684226, tyjádření Telefonicao2 Czech
Republic,a.s.zedne20.5.2011pod čj.77697/11,vyjádřeníRWEDistribuční,a.s'zedne 20.6.2011pod čj.
2467/l]/153, rozhodnutím Magistrdtu města olomouce, odb' stavební, odd. státní spravy na úseku pozemních
komunikací ze dne 18.1.2012 pod čj. SM)L/OPI(/79/5258/201]/Be a dokumentaci stavby.

Stavební uřad si vlastním zjištěním ověřil, že žadatel po nďízení veřejného ústního jednání splnil povinnost
danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona. Záměr byl zveřejněn na veřejně přístupném místě. Tuto
skutečnost prohlásil i zástupce žadatele na veřejném ústním jednaní do protokolu, doložil fotodokumentací o
vyvěšení.
Vlastnické právo k pozemkům na ktených mábý stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si stavební
úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí.

V souladu s ustanovením $ 8ó odst. 3 stavebního zákona doloŽil Žadatel smlouly o právu provést stavbu
s vlastníkem pozemku k nimž nemá vlastnické právo a to obce Lutín a Správy silnic olomouckého kraje.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územrrě plánovací dokumentací obce Lutín ze dne 1.9.2004 a s její
změnou č. I ze dne 26.12.2009, kde se předmětný pozemek nacházi v plochách B _ plocha pro bydlení
s funkčním vytlžItím Bv/h _ bydlení smíšené.



Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využití území stanovených vyhl. 50112006 Sb., ve znění
vyhlášky č. 26912009 Sb.' o obecných požadavcích na vyrrŽiti ,Územi a vyhl. č. 26812009 Sb., o technic\ich
požadavcích na stavby.
Dokumentace pro územní řízení předloŽená stavebnímu úřadu v rámci tohoto řízení byla vypracována Ing'
Milošem Lužným aautorizovéna Ing. Antonínem Vlčkem, Čt<AIt |200664, kteý získal oprávnění kýkonu
projektové činnosti ve ýstavbě podle zákona č. 36011992 Sb. o qýkonu povolání autorizovaných architektu a
povolání autorizovaných inženýru a technikri činných ve v)istavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví osob a zďraých životních podmínek. Jedná se o
lokalitu v části obce, určenou územním plánem obce pro býovou zástavbu, bez zájmi chráněný zákonem č.
I14ll992 Sb. o ochraně přírody akrajiny. Nebudou odstraňována Žádnázeleřl'

Závazná stanoviska dotčených orgánů, poŽadavky vlastnílď a provozovatelů inženýrs[ých sítí, ýkající se
umístění stavby byly zkoordinovány a zahmuý do podmínek tohoto rozhodnutí' Námitky účastníků řízení a
připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Stavební uřad rozhodl, j ak j e uvedeno ve v5hoku rozhodnutí, za použiti ustanovení právních předpisů ve qýroku
rozhodnutí'

Stavební úřad specifrkuje okruh účastníků řízení takto:
A) Účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 1 stavebního ziíkona a dotčeným orgánům _ jednotlivě:
l. žadatel

- Jan Dutka, U Kapličky 6, Lutín
- Jiřina Kubíková' U Kapličky 6, Lutín

2. obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
- obec Lutín

3. dotčené orgárty státní spróvy:
- Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje, Hynaisova l0, olomouc
_ Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí' Hynaisova l0' olomouc
- Magishát města olomouce, odb. stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova

10, Olomouc
- obecní uřad Lutín

B) Účastníci územního řízení dle 8 85 odst' 2 stavebního zákona - veřejnou lyhláškou:
I. vlastníci pozemků či stgveb, na kteých má být požadovaý záměr uskutečněn, není -li sóm žadatelem, nebo

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.
- obec Lutín
_ Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská l20, olomouc

2. osoby, jejichž vlastnické pravo nebo jiné věcné prá.vo k sousedním stavbám či pozemkům může být územním
rozho dnutím přímo dotčeno :
- obec Lutín
_ Býové družstvo Štotni 100, Škohí 100, Lutín
- Bohumil Sloupský, Smržická 830, Kostelec na Hané

3. spravci sítí technického tybavení, kteří jsou stavbou přímo dotčeni :
- Telefonica 02 Czech Republic, a.s. , Za Brumlovkou 26612, Praha
- RWE Dishibuční služby, s.r.o., Plynárenská 499ll, Brno
- ČBzDistribuce, a.s., Teplická 874l8,Děč:lr.
_ ARKO TECHNOLOGY, a.s', Vídeňská l08, Brno

Stavební uřad dospěl kzávěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty se kteými bylo vtomto
územním Ťízení jednáno), nejsou vlastníci či uŽivatelé dalších oko]rrích pozemků a staveb v sousedství.
Navrhovaná a tímto roáodnutím umístěná stavba sv5Ím charakterem, polohou a umístěním na pozemku , svojí
vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby' se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $
l23 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictvi držet, užívat
jeho plody a užit\<y a nakládat s ním v mezích zákona, přičemŽ toto územní roáodnutí o umístění stavby by
vlastníkům či uŽivatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve ýkonu takotných

oprávnění nebránilo.



vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve lýkonu takových
oprávnění nebránilo.

Vzhledem k tomu, že záměr Ieží v uzemí, kde je vydán uzemní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s $
92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkum a dotčeným orgánůmjednotlivě a vedlejším účastníkům řízení
se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému uřadu olomouckého
kraje odboru Strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správnflro orgánu. odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výokovou část rozhodnutí, jednotliv,ý r,',-hok nebo jeho vedlejší ustanovení. odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustné.

Patnáctym dnem po vyvěšení se rozhodnutí povaŽuje za doručené.

Stavební úřad po právní moci roáodnutí předá ověřenou dokumentaci Žadateli, případně obecnímu úřadu, jehoŽ
územního obvodu se umístění stavby ýká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu
uřadu.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zaÍizeri, nedošlo-li zpovaý věci k jejich
konzumaci.

Toto rozhodnutí musí být v1věšeno po dobu po dobu 15 dnů
způsobem umožňujícím dálkový přístup ($ 25 odst. 2 správního

Vyvěšeno dne :
1_3.4.2012 Sejmuto dne

(úřední deska)

Vyvěšeno dne:
(www. stránlql)

1-3.4 .20L2
Sejmuto dne : .,..,

na úřední desce obecního úřadu Lutín
řádu)

1 . 5 .201_2

L . s.2012

. '; ''' '.:

Žádáme obeiní uřadyi
stavebnímu uřadu..ii

o vyvěšení a sejmutí této veřejné lyhlášky zaslaly zdejšímu



Doručí se:

-účastníci dle €85 odst.] stavebního zákona doručuje sejednotlivě :

zástupce žadatel-
1. Ing. Miloš Lužný, Vícov 192' Plumlov
příslušná obec: .
2. obec Lutín, Skolní 203' Lutín

-účastníci dle f 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje seveřejnou v.vhláškou
3. v1věšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha
(Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská l20, olomouc, Býové družstvo Št<otni 100, Škohí 100, Lutín
Bohumil Sloupslg7, Smržická 830, Kostelec na Hané, Telefonica 02 Czech Republic, a.s. , Za Brumlovkou
26612, Praha. RwE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 49911, Brno, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 87418,
Děčín, ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108' Brno)

Dotčené orgáryl:( dat schránka)
4. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
5. Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje
ó. Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
7. Obecní úřad Lutín

ostabrí :

8. Jiřina Kubíková' U Kapličky ó, Lutín
9. spis

Správní poplatek podle ziíkona č 63412004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,_ Kč byl zaplacen dne
29.2.2012.


