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NÁvnH
v'inoru ÚznvrNÍHo RoZHoDNUTÍ

Jan Blaho, nar. 20.1.1963' 783 46 Luběnice 87'
Lenka Blahová, nar. 6.4.1962'783 46 Luběnice 87

(dále jen ''žadatel'') podal dne 2.4.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním Íízení o umístění stavby kopané studny na pozemku parc.č. 2612 _ zahrada v k.ú. Luběnice'
Uvedeným dnem bylo zahájeno zj ednodušen é územni Íizení.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č.

1BDa06 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znéní pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), zveřejňuje podle $ 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního
rozhodnutí a souěasně podle $ la vyhlášky ě. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního řizeni,
veřejnoprávní smlouly a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat
qýhrady, úěastníci námitky a veřejnost připomínky, které se ýkají ohrožení ochrany veřejného zájmu,
v souladu s $ 95 odst.4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nab|ížet do podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny Po a St 8 - 17).

p*ecovn"ř*l

;iÍfui. z't*h'

Návrh vÝroku:

Stavební úřad v návrhu ýroku:
I. Vydává podle $ 79,92 a 95 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního řizeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny na pozemku parc.č. 26/2 _ zahrada v k.ú. Luběnice

(dálejen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o kopanou studnu, která bude sloužit jako zdroj pitné a užitkové vody pro potřebu
budoucího rodinného domu a zahrady

Umístění stavby na pozemku:

- Kopaná studna bude umístěna na pozemku parc.ě. 2612 ve vzdálenosti 3 m od spoleěné hranice
s pozemkem parc.č. 29 a ve vzdálenosti 7 m od společné hranice s pozemkem parc'č. 26/3 v k.it'
Luběnice

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba kooané studnv bude hloubky 10 m , průměru 1 m
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Vymezení úzerni dotčeného vlivy stavby.

- Iímánim podzemní vody ze studny nedojde vzhledem k vysoké hodnotě transmisivity l která je
dána koeficientem filtrace a mocností kolektoru/ a vzhledem k malému množství jímané vody / 1 m
3 za denl ke znate|nému ovlivnění okolních studní a nedojde ani ke znatelnému ovlivnění
hydrogeologic\ých poměru zájmového územi. Vzdálenost od nejbližší stávající studny je min. 60
m.

Stanoví podmínky pro umístění stavby :

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územniÍizeni, tj. v situaěním

ýkresu na podkladu katastrální maPY , která je souěástí spisové dokumentace a bude dle ust. 95 odst.
5 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřenázaslánažadateli a obecnímu úřadu Luběnice .

2. Podmínky hygienické , požárni apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy .

3. Práce spočívajiciv hloubení lkopáni studní hlubších neŽ3 m, podle ustanovení $ 3 písm.i/ zákonaě'
61/1988 Sb., o hornické činnosti ' výbušninách a o státní báňské správě , ve zněni pozdějších
předpisů , jsou ěilrnosti prováděné hornickým způsobem . Vykonávat tuto činnost může pouze
organizace , která vlastní pro tuto ěinnost platné oprávnění vydané orgánem státní báňské sprály .

Bezpečné provádění těchto prací se řídí vyhl.č. 5511966 Sb. 
' 
ve znéní pozdějších předpisů.

4. Projektovaná dokumentace ,ýkajicí se provádění hloubení l kopáni / studní /je ěinnost prováděná
hornic[ým způsobem / ve smyslu ustanovení $ 20 lyhlášky č). 5511996 Sb. , ve znéní pozd. předpisů ,
může bý vypracovaná jen odborně způsobilou osobou , která je držitelem platného osvědčení ,
vydaného orgánem státní báňské správy / vhl'č. 298i2005 Sb. _ báňslcý projektant , závodní lomu
s těžbou vyšší než 500 000 tun ročně , závodní dolu/.

5. Stavba sfudny je charakterizována dle ustanovení $ 55 zákonaě'z54l200l Sb. o vodách a o změně
někteých zákonů / vodní zákon/ jako vodní dílo. Stavební povolení na uvedené stavby podle $ 15
odst.1 vodniho zákona bude vydávat příslušný vodoprávní úřad _ Magistrát města olomouce , odbor
ŽP, oddělení vodního hospodářství a proto budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Mmo-
ŽP, vodoprávní úřad ze dne I9.3.2012čj. SMOL/O446L4l20I2loZPNH/Koz
-K žádosti o zahájeni vodoprávníhořizeni pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x týisk kompletní projektové dokumentace ' s veške4ými doklady tj. ýpis
z katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy l ne starší 2 měsíců/ ' seznam účastníků řízení ,
r1'jádření správců inženýrshých sítí, q'jádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologa ,

pravomocné inemni rozhodnutí a souhlas příslušného stavebního úřadu podle $ 15 odst. 2 zákona ě'
18312006 o územním plánování a stavebním řádu

- při umístění studny nutno respektovat vzdálenosti domovní sfudny od zdrojů možného znečištění
ďe ČsN 755115"Studny individuálního zásobování vodou ,, l tabllka2l

6. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízeni bude předložená obecnému stavebnímu úřadu
k ověření , zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, kteý na základě žádosti stavebníka
lydá dle $ 15 zákona ě. 18312006 Sb. příslušný souhlas.

7. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracovánatak, aby znivypýnulo a bylo zřejmé ,že
- Při qýkopových pracích, terenních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu, křížení či

nad stávajícími inŽenýrskymi sítěmi /podzemními i nadzemnimil pro uložení noqých rozvodů, bude
dodržena platná cSN 736005/prostorové uspořádání sítí technického vybaveníl a vfiěena všechna
stávajici podzemní a nadzemni zařizenL Při pracích v místě souběhu kříženi ěi nad stávajícími
podzemními sítěmi budou vykopy prováděny ruěně.

- S přebyteěnou ěi nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním
odpadem musí bý naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 S'b. o odpadech a o změně někteých
dalších zákoni , ve znění pozdějších předpisů. Proto v dalším stupni projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení bude řešen i způsob naloženi s těmito případnými odpady Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o lňivání stavby.

8. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.Z zákona
ízoi9sl Sb., o státní památkové péči, ve znéní pozdějších předpisů' podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně,
Královopolská 147, Brno nebo oprávněné IZ'ACI - NPU. územ. odb. iště
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v olomouci, útvar archeologie, Horní nám' 25 nebo Archeologické centrum olomouc' bří. Wolfir 16 -
svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném územi záchranný archeologický
pruzkum' Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péěi ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)
nemovitosti a organizaci realizující archeologicky ýzkum povinnost uzavÍit dohodu, a to ještě před
zahájenim archeologického výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

olcruh účastníků územního řízení je stanoven dle s 85 stavebního zákona.
Účastníci územního řízenídle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:

a) žadatel
Jan Blaho, Luběnice č.p. 87'
Lenka Blahová' Luběnice č.p. 87'

b) obec, na jejímž izemi má bý zámér uskutečněn,
obec Luběnice

Účastníci územního řizení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona :

a) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám či pozemkům může bý
územním rozhodnutím přímo dotěeno:

Jiří Trbušek, Luběnice 79 ,

Bronislava Trbušková, Luběnice 79
oldřich Šálek, Luběnice 46

Poučení:
Žadatel dle ust. s 95 odst. 3) stavebního zákona zaiistí. abv bvl návrh výroku včetně grafické
přílohv bezodkladně vwěšen na vhodném veřeině přístupném místě u stavbv nebo pozemku. na
nichž se má záměr uskutečnit a to po celou dobu 15 dní zveřeinění výroku. Součástí informace ie
grafické wiádření záměru. z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě
záměru a o ieho vlivu na okolí. V případě nevwěšení se žadatel dopustí přestupku d|e s 178 odst.1
písm. e/ stavebního zákona.

Do oodkladů řízení lze nahlédnout u stayebního úřadu (Ylužiite především úředních hodin pondělí.
středa od B,00 _ ]7,00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat , předloží ieho zástupce při
jednóní písemnou moc.

Pokud nebudou ve lhůtě uplatněryl výhradv, nómitlql nebo připomínlql, rozhodnutí se pokládá za
Yldané a nabývá právní moci'

Návrh výroku rozhodnutíje doručován v souladu s $ 95 odst. 2) stavebního zákona žadateli a dotčeným
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení (dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou.

Ing. Drahosl{va M aě ákov á

vedoucí stav{bníhb úřadu

\.á
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Návrh qýroku rozhodnutí musí bý zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Luběnice a současně zveřejněn způsobem umožňující dálkoqý přístup
v souladu s ustanovením $ 26 odst.1 zákonač.50012004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno dne . '6.. .4.- 20 J.2
l iÍeďni deskď
Razítko a podpis:

Vyvěšeno dne .'.
/elektronicky/
Razítko a podpis:

Sejmuto dne ...

Razítko a podpis:

Sejmuto dne ...

Razítko a podpis:

obdrží:
1.účastníci (dodejky)
l. Zadatel:
Jan Blaho' Luběnice č.p. 87, 783 46 Těšetice
Lenka Blahova, Luběnice č.p' 87, '18346 Těšetice
2..Účastníci řízení -další dotčené osoby dle $ 85 odst. 2 stavelrního zákona - veřejnou lyhláškou
Jiří Trbušek, Bronislava Trbušková, oldřich Šál"k,

3. dotčené spróvní úřady
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, IDDS
Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. památkové péče , IDDS
Magistrát města olomouce, odbor Žp, IooS
obecní úřad Luběnice, IDDS

4. Obecní úřad Lutín _ úřední deska
5. obecní úřad Luběnice - úřední deska

Na vědomí:
Správci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a.S. Děčín'
Telefonica 02 Czech republic a.s. Praha ,

RWE Distribuční služby S.r'o.' Brno,
INSTA cz a.s. olomouc, obec Luběnice
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