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Výroková část:

Stavební úřad obecního uřadu Lutín, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. f) zákota č. 1831206
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/200'7 Sb. (dále jen
,,stavební zákon") ve společném územním a stavebním řizeú přezkoumal podle $ 84 až 9l a $ l09 až l14
stavebního zákona Žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 25.l1.20l l podal

Robert Javůrek, Masarykova tř. 884132, Olomouc

(dále jen stavebník"), anazákIadě tohoto přezkoumiíní:

I. Vydává podle $ 79 odst. a$92 stavebního zákona a $ 9lyhlášky č.50312006 Sb., opodrobnějšíúpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

skladové haly k uskladnění závěsného nářadí zemědělské mechanizace

na pozemku parc.č. 206/3 v kat. ízemí Bystročice

II. a podle $ 115 stavebniho zákona a $5 a 6 vyhlášky č' 52612006 Sb.' kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu

skladové haly k uskladnění závěsného nářadí zemědělské mechanizace

na pozemku parc.č. 20613 v kat. uzemí Bystročice

Jednoduchý popis stavby:
jednopodlažní skladovó hala k uskladnění kovových a skleněných odpadů. Hala bude s max roztněry 11,1 x
35,6m. Zasířešení sedlovou střechou se sklonem 1ť a výškou hřebene sÍřechy + 6,225 od stávající asfultové
plochy. Dešt'ovtÍ vody budou svedeny do stdvající akumulační jímky umístěné na pozemku parc.č. 206/16
v k.ú. Bystročice. Hala bude aÍsobení el elektřinou napojením na stúvající halu parc.č. sÍ. 194/1 v k.ú.
Bystročice.
Stavba bude založena na uÍkladoých patkúch nudbetonovaných na stdvající asfaltobetonovou desku.
Konstrukce haly je tvořena oceloujmi sedlovými příhradovými vazníky uloženj,mi na sloupech z trubek, zděnd
čdst haly ze systému Ytong. Konstrukce střechy z ocelových příhradových vgzníků, krytina plechovtÍ.
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III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 206/3 v k.ú. Bystročice umístěna ve vzdálenosti 0,80 m a l,225m

od hranice s pozemkem parc.č. 206/6 a ve vzdálenosti 5,9m od hranice s pozemkem parc.č. 206/17 v k.it.
Bystročice. tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500, jenž je nedílnou součástí projektové
dokumentace doložené ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení.

2. Zastavěnáplocha skladové haly bude 365m2.
3. Zastřešení sedlovou střechou Se sklonem l5o a vrýškou hřebene střechy
4. Dešťové vody budou svedeny do stávající akumulační jímky umístěné na pozemku parc.č. 206116 vk.il.

Bystročice.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Kasal autorizovaný

nŽenýr pro pozemní stavby; případné změny nesmí být provedeny bez pÍeďchozího povolení stavebního
úřad, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku.

2. Stavebnfl< oznámí stavebnímu uřadu předem termín zahájení stavby, t'lázev a sídlo stavebního podnikatele'
ktery bude stavbu provádět; případné změny v těchto skutečnostech oznámi neprodleně stavebnímu úřadu.

3. Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka, na základě oznámení záméru započit
s uŽíváním stavby.

4. Stavba bude dokončena do 3l.l2.20l2.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kteý při jejÍm provádění zabezpečí odborné vedení

provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby bude veden stavební deník.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vyýčení musí bý

ověřeny úředně oprávněn;ým zeměměřičem (ověřený v}tyčovací ýkres je dokladem ke kolaudaci stavby).
7. Před započetí zemnich prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inŽenýs{ých sítí od jejich vlastníků a

provozovatelů přímo v terénu a vjejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zv.ýšené opatrnosti.

8. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění (práce
emifující zýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém stavu, před v'ýjezdem
vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné komunikace sloužící jako přísfup na
Staveniště).

9. V objektu budou umístěny 2 ks PHP práškové s hasicí schopností 183B a 2 ks vodní s hasicí schopností 13A.
10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku:

a) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje čj. HSOL_1l4l-2l20l2 z l2'3'2012:
- K vydání kolaudačního souhlasu doložte doklad o provozuschopnosti hasicích přístrojů.

b) Krajské hygienické stanice olomouckého kraje čj. KHSOL/264912012 z 27.2.2012 :

- Ke kolaudačnímu souhlasu předložte zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních místech,
dokladující dodržení normoých hodnot, zavazých dle $ 45 nařízení vláfu č' 36]/2007 Sb., kteým se
stanoví podmínlql ochrany zdraú při próci, v platném znění, včetně protokolů s ýsledlql měření umělého
osvětlení.

c) Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí č.j. SmoVŽP/03109'7/2\lzloZP/oHNoz
z 5.3.2012:
z hlediska nakládání s odpady:

- Požadujeme, aby s odpady, které vzniknou při realizaci stavby a jejím užívání, bylo nakládáno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o odpadech) a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě, aby bylo
zajištěno jejich odstranění, případně využití v souladu s tímto zákonem.

- Upozorňujeme, že při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito
odpady naklódat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné spravy v oblasti
odpadového hospodářství (tj. Magistrát města olomouce při produkci do 100 tun nebezpečných odpadů
za rok, Krajslql úřad olomouckeho lcraje při produkci do 100 tun nebezpečných odpadů za rok).

- Dále požadujeme, aby odpady byly tříděny (např. živice) byly přednostně předány krecyklaci a
následnému využití. odpady určené krecyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složly a nesmí být
znečiš t ěné neb ezp ečnými l átkami'

- Nevyužitelné složlql odpadů budou odstraněny prostřednictvím opralněné osoby (např. na odpovídající
skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona č o odpadech).

- K zásypům a úpravóm terénu po ukončení stavby lze použít pouze néznečištěnou ýkopovou zeminu.
- Doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rdmci stavby, budou součóstí

dokumentace předkládané k žádosti o užívóní stavby.

z hlediska vodoptúvního úřadu-
- Plochy, kde bude docházet kmanipulaci nebo skladování látek zavadných vodóm musí být zabezpečerry

v souladu s $ 39 vodního zákona proti možným únikům těchto látek do povrchoých nebo podzemních
vod.



11.

Í2.

13.

Í4.

- Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke zhoršení lwality povrchových vod nebo podzemních
vod ani k ohroženíjejichjakosti nedovoleným nakládáním se závadnými lótkami.

- Případné ohrožení jakosti podzemníchvod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města olomouce,
o dbor živ otní prostř edí.

- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,'STAVBA
POVOLENA", kteÚ obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí bý chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zustaly čite|né a ponechán na místě do doby započetí
uŽíváni stavby. U rozsáhlejší stavby se staveniště označi přiměřenou tabulí' na které bude uveden název
stavby, investor, dodavatel, povolení a ukončení stavby.
Před zahájením stavby je třeba postupovat vsouladu sustanovením $ 22 odst'2 zákona č.20ll987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizaci, podle kterého je stavebník povinen oznámit
vdesetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR vBrně, Královopolská l47,Bmo
nebo oprávněné orgatizaci _ např. NÚP územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeólogie, Horní nám.
25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří, Wolfir 16, olomouc - svůj záměr realizovat stavbu a
umožnit jim provést na dotčeném tnemí zácllranný archeologický pruzkum. Současně ust. $ 22 odst. l
zékona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci' uživateli) nemovitosti a organizaci realizujicí
archeologickyÍ vrýzkum povinnost uzayřit dohodu, a to ještě před zahájením archeologického v,ýzkumu.
nedojde-li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl' krajského úřadu.
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu uřadu záměr započit s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem
dle $ l20 stavebního zákona. ozrámení bude podáno na předepsaném formulaři (příloha č. 4 k vyhlášce č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu)
s přiloženými doklady uvedenými v tomto formuláři.
Kzávěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo: protokol o v}.tyčení stavby, geometrický plan
zaměŤení stavby, revizni zprávu eI. zařizení, prohlášení o použit'ých ýrobcích ($ 156 stavebního zákona),
doklad o likvidaci odpadů vaiklých v pruběhu stavby, kopii omámení Archeologickému ústavu.

Účastníci řízení naněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení $ 27 odst. 1 zákona 5OOl20o4
Sb. správní řád ve znění zákonač.413l2005sb. (dálejen,,správní řád")je:

Robert Javůrek, Masarykova tŤ.884132, olomouc

odůvodnění:
Dne 25.1l.20ll podal Robert Javůrek, Masarykova tř.884132, olomouc Lutín žádost o vydání rozhodnutí o
umístění a provedení stavby skladové haly na pozemku parc.č. 20613 v kat. uzemi Bystročice'
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební uřad spojil podle $ 78 odst. l
stavebního zákona v souladu s $ 140 správního řádu usnesením podle $ l40 odst. 4 správního řádu.
ProtoŽe žádosti o vydání územního rozhodnutí nebyly úplné a nebyly doloŽeny všemi podklady a stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 20J2'2012 vyzván k doplnění Žádosti o umístění stavby
a povolení stavby atizeni bylo přerušeno.

Po doložení potřebných dokladů stavební úřad oznámil dne 2'2.2012 zahájeni společného územního a
stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil
ústní jednráni na l2'3.20l2 do kanceláře stavebního uřadu ze kterého byl sepsán protokol. Na tomto ústním
jednání byli přítomni pouze účastníciÍizeni, veřejnost na veřejném ústnímjednání nebyly přítomna. Při ústním
jednaní stavebník předložil změnu původního záměru, která spočívá pouze v účelu vyllžiti haly. Hala bude
určena k uskladnění závěsného nářadí zemědělské mechanizace. Z tohoto důvodu stavební úřad dne I2.3.2ol2
vyrozuměl účastníky řízení, dotčené orgány a veřejnost o změně záměru žadatele a o nov'ých podkladech. K
projednání Žádosti současně nařídil ústní jednání na 16.4.2012 do kanceláře stavebního úřadu ze kterého byl
sepsán protokol. Na tomto ústním jednání byl přítomen pouze stavebník. Stavební úřad zjistil zvyjádření
stavebníka' žebyla splněna povinnost daná ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona. Záměr s graťrckou částí
byl zveřejněn na veřejně přístupném místě tj. na pozemku uskutečňované stavby. Tato skutečnost byla doloŽena
fotodokumentací, která je přílohou protokolu.

V pruběhu stavebního řízení stavební uřad přezkoumal předloženou Žádost o umístění a stavební povolení
z hledisek uvedených v $$79 odst. l, 90 a l l l odst. l,2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky Ťizeni a
s dotčenými orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a vy'jádření. V průběhu řízení nebyly uplatněny
žádné připomínky veřejnosti.



Umístění stavby je v souladu se schváleným tlzemnim planem obce Bystročice, kde je pozemek součástí plochy

vyroby Vz _ plochy zemědělské v'ýroby a zaŤizení. Jedná se o plochy pro zaÍízení zemědělské vy'oby (kapacitní

chov dobýka, sklady, zpracování zemědělsloých produktu apod.).

Umístění stavby vyhowje požadavkům stavebního zákota a jeho prováděcÍm předpisům, především obecným

poŽadavkum stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb., o obecnýchpoŽadavcích na v1rržití 'Územi, ve mění pozdějších

pr"dpi'ů, ýkající se umístění stavby rodinných domů. Umístění na pozemku je stanoveno podmínkami tohoto

rozhodnutí.
Předložená projektová dokumentace splňuje podmínky lyhl. č. 26812009 Sb., a obecných požadavcích na

ýstavbu a je vypracovaná v souladu s přílohou č. 4 ryhlášky č. 50312006 Sb. o podrobnější úpravě územního

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a přílohou č. l vyhlášlry č. 49912006 Sb. o dokumentaci

staveb, zpracované v rozsahu odpovídajícímu druhu a ýznamu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému

provedení' účelu vyržití, vliw na Životníprostředí a době trvání stavby, tj. stavbě skladové haly.

Stavební úřad se v řízenízabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů

vymezená v $ 160 odst. stavebního zákona a zjistilzžádosti o stavební povolení, že stavba bude prováděna

stavebním podnikatelem, kteý je povinen při její rea|izaci zabezpečit odbomé vedení provádění stavby

stavbyvedoucím.

Stavební uřad si ověřil, Že stavebník má k pozemkům parc.č. 20613 v k.ú. Bystročice vlastnické právo a to
informací z katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Bystročice. Tuto skutečnost stavební uřad ověřil
v pruběhu řízení.
Stavební uřad specifftuje účastníky řízení:
4) Účastníkům územního řízení dle $ 85odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - doručuje se
jednotlivě :

I. žadatel:
- Robert Javůrek, Masarykova tÍ.884132, olomouc

2. obec, na jejímž území mó být požadovaný záměr uskutečněn:
- obec Bystročice

3. dotčené orgány státní sprqvy:
- Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
- Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
- KHS olomouckého kraje
- HZs olomouckého kraje
- obecní úřad Bystročice

B) Účastníkům územního řízení dle 8 85 odst' 2 stavebního zákona - doručuje se veřejnou vyhláškou:
l. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých má být požadovaý zóměr uskutečněn:

- Robert Javurek, Masarykova tŤ.884132, olomouc
2. osoby, jejich vlastnické pravo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být územním

rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či spravců sítí technického vybavení):

- ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58, olomouc
C) Účastníci stavebního dle $ l09 stavebního zákona - doručuje se iednotlivě:
l. stavebník:

- Robert Javůrek, Masarykova tř.884132, olomouc
2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stcnba prováděna a ten, kdo má ktomuto pozemku nebo

stavbě pravo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich pránlo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:

- Robert Javůrek, Masarykova tÍ.884132, olomouc
3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:

- EcoVIA Haná s.r'o., Hamerská 708/58, olomouc

Stavební úřad dospěl k závěru' že dalšími účastníky tohoto rozhodnutí (mimo ty, se kterymi bylo v tomto řízení
jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Nawhovaná stavba sým
charakterem, polohou a umistěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemlď, velikostí a tvarem

pozemku stavby, se jich nedotkne' Ve smyslu ustanovení $ l23 občanského zákoníku je obsah vlastnického

práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví drŽet, uživat, požívatjeho plody a užitky a nakládat s ním

v mezích zákona.

Zpřed|oženi stanovisek a dalšího posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby nebudou

ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprár,rrěné zájmy ičastníků řízení.

Jelikož stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a proto

rozhodl způsobem uvedeným ve v'ýroku.



Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v uzemí, kde je vydán uzemni plán, doručuje se v územním
řízení totorozhodnutívsouladus $ 92odst.3 stavebního zákona účastníkůmřízeníuvedenýmv$ 85 odst.1 a
dotčeným orgánům jednotlivě; účastnílďm řízení uvedeným V $ 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje
veřejnou lyhláškou. Ve stavebním řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v $ 109 stavebniho zákona
toto roáodnutí jednotlivě.

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo roáodnutí oznámeno. odvolání se podává u stavebního uřadu obecního úřadu Lutín. o odvolání rozhoduje
odbor strategického rozvoje Krajského uřadu olomouckého kraje. odvolání proti územnímu roňodnutí má
odkladný účinek proti stavebnímu povolení.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvolání se podává spotřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu akaždý
účastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na
náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout v'-irokovou část rozhodnutí, jednotlirný v-ýrok nebo vedlejší ustanovení. odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavební povolení nenabude prármí moci.

Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliŽe do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce obecního
úřadu Lutín a na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Bystročice.

25.4.20L2
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vyvěšení a sejmutí rozhodnutí;



Doručí se::
Ú č as tníc i úz emního ř íz ení :

účastníci dle $ 85 odst. ] stavebního zákona doručuje se do ylastních rukou:
- žadatel:
1. Robert Javůreko Masarykova tÍ.884132, olomouc
-příslušná obec:
2. obec Bystročice

účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje seveřejnou lyhláškou-
3. vyvěšeno na úřední desce Obecní úřad Lutín
4. vyvěšeno na úřední desce obecní úřad Bystročice
(ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 708/58, olomouc)

Účastníci stavebního řízení - dode-ikv
5. Robert Javůrek' Masarykova tÍ,884/32, olomouc
6. obec Bystročice
7. ECovIA Haná s.r.o., Hamerslcí 708i58' olomouc

Dotčené orgány státní sprórvy:
8. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
9. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
10. KHS olomouckého kraje
11. HZs olomouckého kraje
12. obecní úřad Bystročice

Spravní poplatekpodle zákona č. 634/2004 Sb. byl zaplacen.


