
Obecní úřad Lutín, okres Olomouc
stavební úřad

olomoucká 131. 783 49 Lutín' telefon 585944286; ťax 585944286

čJ. sÚlz+512012
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mai I : dmacakova.o u@lutin.cz

V Lutíně dne

oZNÁ
územního Íízení a

MENI
pozvání kzahájeni

Dne 22.3.2012
Olomouc Žádost o vydání
oplocení, zpevněné plochy

Dnem podání Žádosti bylo zahájeno územni Ťizeni.

Popis předmětu záměru:
Stuvbu sumostutně stojícího rotlinného tlontu s gurúží bude untístěnu nu pozemklt pnrc.č.

993/70 v k.ú. Hněvotín. Rodinný dům .je nuvržen o tlvou nudzemních podlažích, nepodsklepený,

v prostoru gardže u technické místnosti přízemní. Bude obsultovat lb.j. Střeclta rodinného domu

bude sec\Iovti, se sklonem střešníclt rovin 15", o mtr. výšce 7,5 m nutl okolním terénem, nud

gartÍží u technickou místností sedlovrÍ o výšce hřebene 4,65 m nud okolním terénem. Hřeben
střechy butle veclen rovnoběžně s přilehlou místní komunikuci. Půdorys rodinného domu bude

nepruvidelného tvaru o mru. rozměrech šířce ]3,63 x ]],86 m. Vzdólenost rodinnélto clonlu

bude 5 m orl hrrmice se souseclním pozemkem pnrc.č. 993/]27, ve vulrÍIenosti min' 2,1 m od
hrunice s purc.č' 993/69, ve vzcldlenosti 4 m od hrunice s purc.č. 993/71 vše v k.ú. Hněvotín.

Přípojky nu veřejný votlovod u ntl plynovod; přípojky na spluškovott u dešt'ovou konulizrtci nu jsott

.již provecleny k hrunici pozemku' Na pozemku bttdttu provetleny k rodinnému domu rozvotly votly,

plynu, dešt'ové kunulizuce s akumullční núdrží, kttnulizuce splaškové u nn. Rodinný clťtnt bude

nnpojen nu komunikaci nu purc.č. 993/127 v k.ú. Hněvotín. oplocení bude na hrunici s purc.č.

993/127 v k.ú. Hněvotín, s pilíři u podezdívkotl z betonovýclt tvárnic a plotovými výplněmi

ocelovýnti. Na hrttnici s purc.č. 993/69 u purc.č. 993/43 v k.ú. Hněvotín bude z drútěnéIto pletivu

upevněnélrc na betonových sloupcích. Výška oplocení 1,65 m. Zpevněné plochy butlou z betonové

zdmkové dIožby.

obecní ťtřad Lutín, stavební ťrřad, jako stavebníírřad přísluŠný podle $ l3 odst. 1, písm. g) a $

B4 č. 1B3/2006 Sb., o ťlzemnírn plánování a stavebnínr řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen

stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení ťrzemního řízerrí dotčenýrn

orgánťrm státrrí správy a Ítčastníkům řízení.

K projednání návrhu zároveň nařizLrje veřejné Úrstní_iednání, které se bude konat

v pondělí dne '7.5.2012 v 15'00 hocl.

se schůzkou na místě stavby.

Vlastník pozernkťr a staveb, které jsou předrněterl ťtzemního ťízeni,je povirren strpět ohledání

na místě podle $ 54 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb.' o správnínr řádu, ve znění pozdějšíclr předpisťr' a

k tomuto ÍrčelLr je zpřístupnit.



Do podkladťt rozhodnutí lze nalrlédrrout př'ede dnem ťtstního jednání u stavebního ÚrřadLr

(vyLrŽijte především návštěvní dny pondělí' středa 8-11 hod) a při ťrstnínr jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgárrťt, nárnitl<y Úrčastníkťr iízení a připornínky

být Lrplatněrly nejpozději při veřejném jednárrí, jinak se k nirn nepřihIíŽí.
veře.inosti nrusí

Nechá-li se některý z účastníků řízerrí zastupovat. předloŽí jeho zástupce plnou moc.

Vzhledenr k tomu, Že záměr leží v ťtzemí. kde je vydán úzenrní plán, je toto oznánlení

doručovánovsouladus $ 87odst. 1stavebního zákona ťrčastníkťrmř'ízenídle$ B5odst' 1adotčenýnl
orgár1ťrnr jeclnotlivě; ťrčastníkťrrn řízení dle $ 85 odst' 2 se doručujetoto oznát-t-leníveřejr-rou vyhláškoLr.

Účastníci ťtzemního iízení dle $ B5 odst. 1stavebrrího zákona :

a) Žadatel a vlastník pozenrku Ing. LibLrše KL1ová, nar. 5.1.1954, bytern Kmochova 210111,

Olomouc
b) obec, na ie.jímŽ ťrzemí má být záměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotírr 47

Účastníci ťtzemního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákorla:

b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbánl či pozemkťrnl mťtŽe

být úzerrrnírn rozhodnutím přímo dotčeno:

- obec Hněvotín. Hněvotín 47

- M iroslav Hofschneider, Mlýnská 523, SrnrŽice
- Irlg. Ivo Černý, DrrrŽební 66411, olomouc
- lng. olga Cerná, DrLrŽební 66411, olomouc
- VlastislavaNavrátilová, U Kapličky 1B, Lutín
- Čp'z DistribLrce, a.s. Děčín Teplická B74l8
- RWE Distribuční sluŽby' s.r.o., Plynárenská 499/l, Brno

Žadatel dle ustanovení Q 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o wdání územního rozhodnutí bvla bezodkladně noté. co bylo
narrzeno veřeině nřístunném místě u st
nozemku" na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou rrovinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští rrřestupku dle 8 178. odst.

1 písm.e) stavebního zákona.

Ing. Drahoslav
vedoucí sta



Doručí se :

Úrčastníci doporučeně na doručenku :

žadatel -
Ing. Libuše Kujová, Kmochova 210lIt, Olomouc
příslušnťi obec
obec Hněvotín
ťrčastníci řízení veřejrlou vyhláškoLr :

úřední deska obecního úřadu Lutín + příloha
úřední deska Obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgány státrrí správy na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje
obecní úřad Hněvotín

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 v1věšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřeiňuie-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den lyvěšení
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

, 4.4.2A12v\ veseno ol)e : .

l!

Žaaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a
stavebnímu úřadu.

Přílolra : sitr.rační výkres na podkladr'r katastrální rnapy

sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

Pro žadatele; v příloze zasílánle poštovní poukázku na uhrazení spiávního poplatku ve výši l.000,-KČ (po
uhrazení popl'atku zašlete kopii stavebnítnu úřadu).



,zFo
)LLIz

,m )o, ť
ts 'ž'

z
@
'<lzul
tr
Ó]
Y

l

i

_ :t:r .

ji' .,.-

@

řao
oz
zu
'Nt
z

T

'tl

l
rli'

I
:il.r>:Y
,:? o
:iE
irI

-U.:'í:o
irN
':i <:i: u

li
Ttl1p

i!r,l
tl

..ur.E
@

i.U
a_Ý
1:O'ď

2i,u", tt ,Nttz
ii<:itoo
juŠ
juĚ
:,J@

il;

zaz.42
'az
^:^Y
P5o ť í
Eqg e -: J
ul,,';'tu:iJr) - -žaa4+rŇ si o z ': o
ri><<UUILUzzar-'m<<ÓťÝ>Yl_.Y

li+:'.tŤnťa]:jory-:4ŤP:

a.:

i."':

i...:,

j jlJ

" -..a:ií]^_ _


