
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 1, 783 49 Lutín, teleíon 585944286'. fax 585944286
c.j. su/794t20r2
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz

" V Lutíně dne 9.5.2012

{''ii-.*+r:i riřor i:j í, *'j:ír:l

oZNÁvtENÍ ?!//u
Ukl" anab

zahájeni společného územního Ťizení
veřejnou vylrláškou

a staýqbl]íhg ří

Dne 29.3.2012 podali Jaroslav Brůžek, nar. 31.8.l976 aIng. Jana Brůžková nar. 10.7.1978 oba
bytem Přichystalova l04ll50, Olomouc ŽádosÍ o lydání územního rozhodnutí o Lrrnístění stavby a o
stavební povolení na stavbu

rodinného domu, zpevněných ploch, akumulační nádrže, sjezdu, oplocení na parc.č. 97618
v k.ú. Hněvotín, přípojky vody, dešt'ové a splaškové kanalizace na parc.č. 97618,976/3, Í060
v k.ú. Hněvotín.

Jednoduchý popis stavby:
Nu pozemku parc.č. 976/8 v k.ú. Hněvotín je navržen rodinný clům v části přízemní,

v části o 2 NP., nepodsklepený, s vestuvěnou garúží nepravidelného půdorysu, zastuvěná plochu
roelinného domu je 174,6 m2. Na roclinný dům nnvaz,lje na ztÍpadní straně venkovní Íerast 0
ploše 29,4 m2. (Jmístění c\omu je nuvrženo v min. vztlúlenosÍi 2 m od hronice se sousedním
pozemkenl purc.č. 976/2' v k.ú. Hněvotín, ve vuldlenosti 8 m od hranice sparc.č. 976/3 v k.ti
Hněvotín n ve vzdólenosti 6,25 m od ltranice s purc.č. 976/9 vše v k.ú. Hněvotín. Střecha je
nepravidelného půdorysu vnlbovélto tvoru' sklon střechy 18o. Hřeben brule ve výšce 7,8 m nacl
uprcvenýnt terénem, v čústi přízemní 4,15 m nutl upraveným terénem.

Vjezd na pozemek rodinnélto domu bude napojením na parc.č. 1060 v k.ti. Hněvotín.
Napojení na tecltnické sítě bude přípojkami do spluškové kunalizace, veřejného votlovotlu u nn.
Dešt'ové vody bude odvedeny do podzemní lkumuhční nódrže o ob.jemu ]0 m3 s přepnden rlo
vsakovací jímky na purc.č. 976/8 v k.ú. Hněvotín. Sjezd n zpevněné plochy buclou nu purc.č.
976/8 v k.li. Hněvotín. oplocení bude no hrnnici s purc.č. 968/3 tvořeno podezdívkou u sloupky
s dřevěnou výplní, výškl I'6 m, v oplocení bude ujezdovrÍ brána u vstupní branka, no ostatníclt
strundclt bude tvořeno sloupky u pletivem, výška sloupků 2 m. Na pozemku bude vyčIeněn prostor
pro umístění nddoby nu clomovní odpcd.

Rodinný dům je řešen pro 1 bj. Zúkladové pusy buclou z prostého betonu, zríkludovú
desku bude ze železobetonu; bude proveclenu izoluce proti zemní vlltkosti a tepelnd n proti ratlonu.
obvodové u vnitřní nosné u nenosné zdivo bude provecleno zdivem HELUZ. obvodové zclivo bude
zntepleno fasádním systémem IsoVER EPS rÝEoFLooR ]00. Konstrukce Stropu nad přízemím
kerumickti montovunú systém Heluz-Miako. Konstrukce krovu je navržena z dřevěných vuzníků,
které budou nést podltled ze sódrokartonovýclt rlesek zavěšených nu roštu z CD proJilů. Krytittu
keromickd Bruntuc, burva černó. osazeny butlott podstřešní žhby n okapy. Buclou provedeny
vnitřní rozvotly vocly, oclpaclů u nn. Vyttipění teplovodní, zctroj tópetné čerpurllo a etektrický kotet.
Budou proverleny přípojky nu ltlavní řady tecltttickýclt sítí votlovocltt tt splcškovou kcttuligci;
přípojku nn je řešenl samostntně.



obecrrí irřad LLrtín, stavební Úrřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. l, písm. g) a

stavební zákon) z nroci úřední usnesením pozllal-nenalrém clo spisu ze clne 9.5.i012 pocl o.1' šÚl
193119412012 rozhodl v souladu s ustaIloveIlírn $ 78 odst' 1 stavebrrího zákollaa poclle $ 140 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák'č. 41312005 Sb., (dále jen správní řád) o spojení ťtzernnílro a
stavebního řízerlí.

obecrrí úřad LLrtín, stavební úřad, oznatnLrje v souladu s ustanovením $ $ 87 oclst. 1 a 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení společného ÚtzemItílro a stavebního Íízertí dotčerrým orgánůrrl
státnísprávy a všeIn známým ťrčastníkťrm řízertí.

K projednání předložené žádosti riařizuje stavební úřad veřejné ťrstní jednání, které se bLrde
konat

ve čtvrtek dne 14.6.2012 ve 8.30 hod.

se schůzkou na místě stavbv.

Vlastník pozemkťr a staveb, které jsou předrnětem ťtzenrního Íízertí,je povinen strpět ohledání
tla místě podle $ 54 odst.I zákonač. 50012004 Sb', o správnínr řádu, ve zněnípozdějších předpisů, a
k tomuto Úrčelu je zpřístupnit.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, nárnitky ťrčastníků iízení a připornínky veřejnosti rnusí
být uplatněIly nejpozději přiveřejnérn jednár-rí, jinak se k nirn nepřihlíŽí.

Do podkladťt rozlrodnutí lze nahlédnoLrt přede dnem ústního jednání u stavebního ťrřadu
(vyuŽijte předevšírn návštěvrrí dny pondělí, středa 8 - l7 hod) a při ťrstním jednání.

Nechá-li se některý z účastníkťr řízení zastttpovat, předloŽí jeho zástupce plnou moc'

Podle $ 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíŽí kzávazr^tým stanoviskťrrn a námitkárn
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu.

Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec Lrplatriuje v ťtzenrnírn ťízení námitky k ochraně
zájnťt obce a zájmů občarrů obce.

Podle $ l l4 odst. l stavebního zákona účastník stavebnílro řízerlí můŽe Lrplatnit nárnitky proti
pro_jektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo poŽadavkůnr dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastrrické právo nebo právo založerlé sInlouvot-l provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozenlkr: nebo stavbě.

Vzhledem k totnu, že záměr leží v území, kde je vydán Útzemní plán, je toto oznámení
doručováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona Úrčastníkům řízení uvedenýrn v $ 85 odst' 1)
stavebního zákona a dotčerrým orgánťrrn jednotlivě a ťrčastníkům řízení r-rvedeným v $ B5 odst. 2)
stavebního zákorla se dorLrčuje toto oznámení veřejnou vyhláškou. Účastníkťr stavebr-rího řízení se
doručLrje jednotlivě.

Účastrríci řízení podle $ 85 odst. l stavebního zákona:
a) žadatel - Jaroslav Brůžek, nar. 31.8.1976 a Ing. Jarra BrriŽková nar' 10'7.1918 oba bytenl

Přicliystalova 1O41l5O, olomouc
b) obec na je_jírnŽttzemínibýtzáněr uskutečněn - obec Hněvotírr

Účastníci ťtzemního iízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozemkťr či staveb, ria kterých má být záněr ttskutečněn:

- Jaroslav Brůžek, nar' 31.B.1916 a Ing. Jana Brůžková nar. l0.7.1978 oba bytem Přichystalova
1041150. Olomouc



- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- llona Niessnerová, Hněvotín 400

b) osoby' jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbárn či pozemkůrn může
být Úrzenrním rozhodnutím přímo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hrrěvotín 47
- Irrg. Karnil Čermák, Na trati 189133, olomouc
_ Marie Čermáková, Na trati l8gl33, olomouc
- Mgr. Lerrka Macháčková, Staroměstské nárněstí 1280l4a, Litovel
- Richard Wagner, Tři Dvory 74
- RWE Distribuční služby s'r.o., Plyllárenská 49911 , Brno
- Čp'z DistribLrce, a.s' Děčín, Teplická 87418

Účastníci stavebního řízení podle $ l09 stavebnílro zákona:
c) stavebník - Jaroslav Brůžek a Ing. Jana Brťržková oba bytern Přichystalova 1041l50, olomouc
b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém nrá být stavba prováděna:

- Jaroslav Brťržek a Ing. Jarra Brůžková oba bytern Přichystalova 1O41l50, olomouc
- obec Hněvotín, Hněvotíri 47
- Ilorra Niessnerová, Hněvotín 400

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, rnůže-li být jejich vlastnické právo navrhovanoLl
stavbou přímo dotčeno:

- obec Hrrěvotín, Hněvotín 47
- Irlg. Karnil Čerrnák, Na trati 189133, olomouc
- Marie Čerrnáková, Na trati 18gl33, olomouc
- Mgr. Lenka Macháčková, Staroměstské nárrrěstí 128014a, Litovel
- Riclrard Wagner, Tři Dvory 74
- RWE DistribLrční služby s.r.o., Plynárenská 49911,Brno
- Čpz Distribuce, a.s' Děčín, Teplická 87418

Vzhledenr k toInu, Že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební ťrřad tírnto specifikuje okrLrh
jednotlivých iízení takto :

Účastrríci ťtzemního ř'ízení jsou uvedeni po pořad.číslem - l ,2,3,4
Účastrríci stavebního řízení jsou uvedenipod pořad. Číslem *1,2,5 - l1.

Zadatel dle ustanovení $ 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby
informace o ieho záměru a o tom. že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla
bezodkladně poté. co bylo nařízeno veřeiné ústní iednání. vyvěšena na vhodném veřeině
přístupném místě u stavby nebo pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do
doby veřeiného ústního iednání. Součástí informace ie erafické vyiádření záměru.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební úřad nařídí opakovaně veřeiné
ústní iednání a žadatel se tak dopouští přestupku dle 8 178. odst. 1 písm.e) stavebního
zákona. Pro vyvěšení informace se stanovuie pozemek parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín.

lng' Dralroslavá M a č á k o v á
vedoucí stavbbri ího ÚrřadLr

slgyabai úřať l

l E.l 'Í q:!.!l]!g -i



Doručí se :

úrčastníci řízení na doručenku :
žadatel -
1. Jaroslav Brůžek, Přichystalova l041150, O|omouc
2. Ing. Jana Brůžková, Přichystalova 1041/50, olomouc
příslušná obec
3. Obec Hněvotín(DS)
4. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední rlesce obecního úřaclu

Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a sÍaveb
5. Ilona Niessnerová, Hněvotín 400
6. Ing. Kamil Čermák, Na trati 189/33, Olomouc
7. Marie Cermáková, Na trati 189/33, Olomouc
8. Mgr. Lenka Macháčková, Staroměstské náměstí l280l4a, Litovel
9. Richard Wagner, Tři Dvory 74
I0. CEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8(DS)
11. RwB Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499ll, Brno(DS)

dotčené orgány na doručen.ku"
Magistrát města Olomouce, odb. ŽP,@s)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje' (DS)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (DS)
obecníúřad HněvotínlDS)

Toto oznómení je vyhlašovúno veřejnou vyhlúškou, u proto musí být vyvěšeno po tlobu ] 5 dnů nu
úředních deskách obecního úřudu Hněvotín, obecního úřaclu Lutín. Poslerlní den ]Sti denní
Ihůty' po kterou.je ozndmení vyvěšeno na úřední desce je clnem doručení ozntimení. Zveřejňuje-ti
se písentnost vyvěšením nu více úředních deskdch, považlie se za clen vyvěšení clen, ve kterém bylu
písemnost vyvěšenu nejpozději ($ 20 stavebního zdkona).

Vyvěšeno drre : . '.4.q...5...29t ?..... ' SejnrLrto dne : .?.9. :.?.r.?.9.1.?

.1

Zádárne obecní Úrřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšerrí a sejmutí této veřejrré vyhlášky zaslaly
zdej šírnr-r stavebn ímu úřadrr'

Pro žcdatele: v příloze zusíIáme pošÍovttí pouktizku na uhruzení sprúvního poplutku ve výši ó00,-Kč (po
uhrazení poplutku zušIete kopii stuvebnímu úřadu). }Yeuhruzení poplutku je dle $ 64 otlst. 1 písm. b) sprúvního
řúdu důvodent k přerušení řízení.

i ;:ř.i .l :,'
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