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UZEMNI ROZHODNUTI
veřejnou vyhláškou

obecní ťrřad Lutín, stavební ťrřad, jako stavební úrřad příslušný podle $ l3 odst. 1 písm. g) a s 84
zákorla č. 18312006 Sb., o územním plárlováttí a stavebnírn řádu ve znění pozdějších předpisťr (dále
jen ''stavební zákon'')' v územnírn řízení posoudil podle $ 79 a 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodIlr-rtí o r-rmístěrrí stavby nebo zaÍízení (dále jen ''rozlrodnutí o umístění stavby''), kterou dne

5.3.2012 podala JEZIRKA BANAT s.r.o.' se sídlem Nedbalova 17, Olomouc zastoupená
STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., Střední Novosadská 202148, Olomouc, lČ zesÚlgS a tta

základě tohoto posouzení vydává podle $ 19 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o
podrobnější Úrpravě ťtzemního iízení, veřejnoprávttí stnlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

vrtané studny, včetně výtlačného potrubí na pozemku parc.č. 444ll v k.ú. Hněvotín.

v tomto rozsahu:
Jedná se osazení vrtané studny o o 152 mm, hloubky 25m, za účelem zřízení zdroje
pitné a užitkové vody pro prodejnu zahradních jezírek na pozemku parc.č. 444l| v k.ú.
Hněvotín. Bude osazena ve vzdálenosti 3 m (osa studny) od budovy na parc.č. st. 349 v k.ú.
Hněvotín, ve vzdálenosti 16 m (osa studny) od budovy na parc.č. st. 426 v k.ú. Hněvotín.
Skruž bude vyvedena 0,5 m nad stávající okolní terén a zakryta studničnÍm betonovým
poklopem

Pro unrístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na
podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 1000' která je součástí spisové dokumentace a bude
dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zas|ána žadateli a
obecnímu úřadu Hněvotín.

2. objekt vrtané studny o O 152 mm, hloubky 25 m, bude osazen na parc.č. 44411v k.í.
Hněvotín ve vzdá|enosti 3 m (osa studny) od budovy parc.č. st. 349 v k.ú. Hněvotín, ve
vzdálenosti 16 m (osa studny) od budovy parc.č. st.426 v k.ú. Hněvotín.

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



1. Stavba studny je charakterizovaná dle $ 55 odst. 1 písm. j) zákona o vodách jako vodní
clílo' o povolení k jeho stavbě a povolení kodběru podzemních vod je nutné požádat zdejší
vocloprávní úřad (Mmol oZP' odd. vodního hospodářství).
K žádosti o zahájení vodoprávního Íízení pro stavební povolení a povolení k odběru
podzemních vod předloží investor 3 výtisky kompletní PD zpracované oprávněnou osobou
pro projektování vodohospodářských staveb, s veškerými doklady.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K zásypům a úpravám
terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná výkopová zemina. Doklady
o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání
stavby.

Se vznikajícÍmi odpady bud nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně někteých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími předpisy
vydanými na jeho základě. K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být
použita pouze neznečištěná výkopová zemina' Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou
součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

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 Archeo|ogickému ústavu Akademie
věd ČR v Brně, Královopolská 147, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, uzem.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
Olomouc, U hradiska 4216, olomouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na dotčeném území záchranný archeologický průzkum' Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavřít clohodu, a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o nárrritkách Úrčastníků iízení : nebyly vzneseny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti poclána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona.
Územní rozhoclnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřacl obdrží sdělení žadatele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměruo ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, byla-li rezlizace záměru již zahájena.

Oduvodněni:
Žac]atel JEZÍRKA BANAT S.r.o'' se sídlern Nedbalova l7, olornouc zastoupená STUDNY DoleŽel a

Janíček, s.r'o., Střední Novosadská202148, olomouc. IČ 26841195 podal clne 5.3'2012 žádost o
vydání ťtzenrního rozhodnutí na umístění Stavby vrtané studny, včetně výtlačného potrLrbí lla
pozernku parc.č. 44411 v k.Úr. Hněvotín.

Žádost byla posouzerra dle Lrstanovení $ 90 stavebního zákona; stavebrrí úřad zjistll, že
stavba je navrŽena v lokalitě, která je územním plánern určena. pro bytovou zástavbu, tedy je
v souladu se sclrváleným územním plánern obce Hrrěvotín. Urnístěrrí stavby vyhovLrje poŽadavkůrrl
stavebního zákona a jeho prováděcíclr předpisťr, především obecným poŽadavkůnl stanovenýrn vyhl.č.
50112006 Sb., o obecných požadavcích na vyuŽívání úzerní ve znění pozdějších předpisťr a vyhl. č.
26812009 Sb', o technických poŽadavcích na stavby.

Stavební ťrřad oznánril drre 8.3.2012. zahájení ťtzemnílro řízení dle $ 87 odst. i l-rlavnínl
írčastníl<ťrrn iízerlí a dotčeným orgánům jednotlivě a vedIejšírn ťrčastníkťrm řízerrí veře|noLr vyhláškou.

5.



K projedrrání návrlru současně rrařídil veřejné ťrstníjednání na den |2'4.2012 a stanovil llrťrtu
pro Lrplatnění závaznýclr stanovisek, námitek a připornínek do 12.4.2012' o výsledku jednání byl
sepsán protokol. V průběhu řízerrí podalo písemně podánírn ze dne 223.2012 pod čj' SÚl14112012
požadavek, aby používáním studny nebyla ohroŽena vydatnost vfiané studny ZD Hněvotín.
Z hydrogeologického posouzení vyplynulo, Že navrhovaná studna se nachází B5 nr od stávající studny;
dosah vlivrr čerpání z navrhovaIlé stLrdny činí 70 rn - tedy k ovlivnění nedojde'

Stavebník k pozemku přímo dotčetrémlt stavbou parc.č. 44411 v k'ťr. Hněvotín, list
vIastrrictví č. 48l pro obec a katastrální úzerní Hněvotín, prokázal jiné právo souhlasem vlastníka
pozernku Rírnskokatolické farrrosti Hriěvotín ze dne 2.1.2012' Stavební úřad toto v průběhu řízení
ověři l.

Žác]ost byla doložerra dokumentací pro územní Íízenízpracovanoll Ing. Daliborem Dudíkem
autorizovaným inŽerrýrem pro stavby vodníIro hospodářství a krajinného inŽenýrství' Dále byl
doloŽen hydrogeologický posudek zpracovaný oprár'něnou osobolt (osvědčení odborné způsobilosti
v oborlt hydrogeologie) Ing. Janem Terrichem. K unrístění stavby bylo vydárro Magistráten města
olomouce odborem Životnílro prostředí dne 16.2.2012 závazné stanovisko pod č j.
SMol/02B722l20I2loZPlYHlKoz; doložerra byla vyjádření Čpz oist.ibLlce a.S' ze dne 20.2.2012
pod zn. 104I'/62095; vyjádření Telefórrica Czech Republic a.s. ze dne 6.2.2012 pod čj. 20302112;
vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 6.2.2012 pod zn. 5000581174. Na základě výše
uvedených podkladů vydal stavební úřad předrnětné ťtzemní rozlrodnutí, kdyŽ neshledal Žádný právní
dťrvod či překážky, a to Itejett ze straIty některého z dotčených orgánů spolupůsobících v totnto
správním řízení, ale ani svůj, pro který by předrnětnotr Žádost na vydání územního rozhodnutí zanlítl'

Vzhledern k tonru, Že záněr leŽí v úzetní, kde je vydárr ítzemrtí plán, je toto rozlrodnutí
doručováno v souladu s $ 92 odst' 3 stavebnílro zákona Úrčastrríkťr řízení r"rvederrým v $ 85 odst. 1

stavebrrího zákona a dotčenýrn orgánťrm jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst' 2
stavebního zákona se doručuje toto útzemní rozhodnutíveřejnou vyhláškou'

Účastníci ťtzenrního iízeri dle $ 85 oclst. 1 stavebního zákona :

a) žadate| JEZÍRKA BANAT S.r.o.' Se sídlern Nedbalova 17' olomouc zastoupená STUDNY Doležel
a Jan íček. s' r. o., Středr-r í Novosadsk á 202 l 48, o lot-t-tot tc, IČ 268 41 1 9 5

b) obec, na jejírrrŽ úzení mábýtzátněr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47
Učastníci Útzemního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebriího zákona:
a) vlastník pozernku, rta kterém mábýt poŽadovaný záněr uskutečněn:

Řínrskokatolická farnost Hněvotín. Hrrěvotírr 1 02
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousednínr stavbárn či pozernkrinl nrťtŽe

být územnírn rozhodnutím přírno dotčeno:
_ Zernědělské drLržstvo Hněvotín, Hrrěvotín 90

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se může ťrčastník iízení ve lhťrtě do l5

dnťr ode dne, kdy rr-rr-r bylo rozhodnr-rtí ozIlárletlo. odvo|ání se podává u obecrrího rjrřadLr LLrtín
stavebního ťrřadu. o odvolání rozlrodrrje odbor strategického rozvoje kraje' Krajského úřadLr
olorrroLrckélro kraje.

Doručení veřejnou vyh|áškou se provede tak, Že je rozhodnLrtí vyvěšerro po dobLr l5 dnů
zpťrsobem v rnístě obvyklým. Poslední derr této lhůty je dnem oznámení.

odvolánínr lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanoven í. odvolán í jen proti odůvodněn í rozhodnutí je nepřípr-rstné'

Ing. Drahosla
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Doručí se :

zóstupce žadatele -
STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., Střední Novosadská202148, Olomouc

příslušná obec
ohec Hněvotín

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát rněsta olomouce, odbor koncepce a rozvoje

írčastníci řízení veřejnou vyhláškoLr -

Úřední deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřed.'í deska Obecního úřadu Hněvotín + příloha

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního
úřadu Lutín a úřední desce obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15ti dennÍ lhůty, po kterou
je rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-Ii se
písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla
písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne: . .!.9.:.!.:.?.9.l.?.....'.. SejrnLrto dne: . ..?.:.1.'.?.q#.
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Zádáme obecní úřady' aby potvrzenou lropii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnÍmu úřadu.

Správnípoplatekvyměřenýpodlezákonač' 63412004sb.. poloŽky l8, odst.a) vevýši l.000,-Kčbyluhrazen


