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ÚzntvtxÍ nozHoDNUTÍ
veřejnou vyhláškou

obecní rjrřad Lutín stavební úřad, jako stavební úrřad příslušný podle $ l3 odst. l písm. g) a $ Ba

zákonač,.18312006Sb.,oúzemnímplánováníastavebnírnřádu,veznění pozdějšíchpředpisů (dálejen

''stavebtrí zákon''), v územním řízení posoudil podle $ 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání

rozhodnutí o dělení pozemku, kterou dne23.2.2012 podal

Vojtěch Š.o-, nar.24.12.1956 bytem Hněvotín 172 zastoupený Vojtěch"- Š'o*"*, nar. 15.3,1990,

bytem Hněvotín 172,

anazák|adětohoto posouzení podle $ 92 odst.2 stavebního zákona

zamítá

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku

parc.č. I8711(zahrada) v k.ú. Hněvotín.

Účastníci iízení na něŽ se vztahuje rozhodnutí správrrího orgánu:

Voitěch Š.o*, nar.24.12.!956 trytem Hněvotín 172

odůvodnění:

Dne 23.2.2012 podal žadate| Vojtěch Š'o''l, 
'-'ar. 

24'12.1956 byterrr Hněvotín 172 zastoupený

Vojtěchern Šromem, nui. 15.3,1990, bytem Hněvotín 1]2 Žádost o vydání rozl-rodnutí o dělerrí pozemkrt

paic.č. 18111 v k.ú. Hněvotírr. Uvedenýln dnenl bylo zalrájeno územní řízení. Stavební úiad zahájení

iízení ozrtámil dotčeným orgánům, Írčastníkům iízení, veřejrrosti a kprojednání Žádosti nařídil veřejné

úrstní jednání na 3.4.2O12 se sclrůzkou v kanceláři stavebního úřadtr v Lutíně'

Ústrrího jednání se zÚrčastnil zástupce odboru koncepce a rozvoje MagistrátLr města olornotlce pan

Radomír Štos; vlastrrík sousedního pozenrku parc. č. 598/1 v k.ťr. Hrrěvotín pan Petr Procházka, který

současně zastupoval paní Vratislavu ProcházkovLr majitelkr'r sousedního pozemku parc'č. 1B'/12 v k.ú.

Hněvotírr; žadate|e zastupoval pan Jan Andrés. v průbehu ťrstrrího jednání pan Procházka vyslovil clo

protokolu nesouhlas s děláním pozemku. Parr Štos kjednáníposkytl koncept vyjádřeníMagistrátrr rněsta



olomouce, odboru koncepce a rozvoje, ze kterého vyplyrrLrlo, Že záměr navrhovanélro dělení pozemkr'r je

z hlediska uplatňování záměrťs územnílro plánování nepřípustný, neboť je v rozporu s $ 20 odst. 1 a 3

vyhlášky č.5O112006' o obecných požadavcíclr rra vyuŽívání ťrzemí. Vyjádření bylo doručeno na stavební

úrřad dne 4'4.2012 pod č j. 85312012.

Stavební úrřad při posouzení Žádosti dospěl k závěru, Že záměr není v souladu s poŽadavky

uvederrýrni v $ 90 stavebního zákona,aŽeby realizací záměru tj. dělení pozemku parc.č. 1B7l1 vk.ú.
Hněvotírr mohly být ohrožerry zá1my cliráněné stavebním zákonem rrebo zvláštIrírni předpisy.

Dle Útzernního plárrr-r obce Hněvotín je pozemek v zastavitelné ploše Bv-bydlení venkovské,

značenéjako rozvojová plocha písmenem A-Lutírrská l. Tato ploclra je prostorovou regulací závazné

části Úlzemrrího plárru určena pro volně stojící rodirrrré dorny. Navrlrovaný koridor pro přístup na pozemek

parc'č. 187i 1 (po oddělení navrlrované parc.č. 18714) a ke stavbě ( na parc.č. st. 19314) v šířce 0,45 m

mezi navrhovatlou parc.č' 181l4 a lrranici s parc.č. 187/2 rremťrže sloužit pro pohyb osob v obytnérn
,hzemí. Přivyužití normy ČsN l:ot 10 navrhování pozemních komunikací analogicky i pro prťrchod rnezi

pozernky, rninirnálrrí šířka jednosměrnélro pěšílro prulrLr je 0,75 m. I v případě, Že by nedošlo k zastavění

pozemku parc'č. 1B7l1 rodirrným domem a přístup kobjektu na parc.č. st' I93l4 vk.ťr. Hrlěvotín a
pozemek parc.č. 187l1by zůstal stávající, tj. srněrem od komunikace parc.č' 1030/l v k.ú. Hněvotírr, by

rlrzký pozemek o šířce 0,45 m a délce 50,06 m bránil řádnému udržování a nebyl by vyuŽívaný. Stavební

úrřad proto žádost zamíÍl.

Vzhledenr k tomu, Že záměr leží v uzetni, kde je vydán ťtzemní plárr, je toto rozhodnutí

doručováno v souladu s $ 92 odst' 3 stavebního zákorla účastníkťr řízení uvedeným v $ 85 odst. l

stavebnílro zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení Lrvedeným v $ 85 odst. 2

stavebnílro zákona se dorLrčLrje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Účastníci Útzemního řízerrí dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona'.
a) ŽadaÍel Vojtěch Š.orn nur. 24.12.1g56 bytem Hněvotín 172 zastoupený Vojtěclre'n Š.o'''"'-'-', 

'-'ar.
l 5.3,1990, bytem Hrrěvotín 172

b) obec, na jejímžÚzemí rná být záměr uskutečněrr, obec Hrrěvotín' Hněvotín 47

Účastrríci úzernního řízení dle $ 85 odst' 2 stavebního zákorla:

b) osoby, jejichŽ vlastrrické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbánr či pozerrrkůrn mťrŽe být

Útzemním rozhodrrutím přímo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hrrěvotírr 47
- Vojtěch Šrorn, Hněvotín I]2 (nar. 1956)

- Ing. Petr Proclrázka, Petřivalskélro 2145l4, Přerov
- Vratislava Procházková. Hněvotírr 152

Poučení účastníků:
Proti tomrrto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se můŽe účastník řízení ve lhůtě do 15

dnů ode dne, kdy mu bylo rozlrodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu Lutín stavebního

ÚrřadLr. o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, KrajskéIro úřadu oloInouckého kraje.

Doručení veřejnou vylrláškou se provede tak, že je rozhodnLrtí vyvěšeno po dobu 15 dnťr

zpťtsobem v místě obvyklýrn. Posledníderr této lhůty je dnem oznámení.

odvolárrím lze napadnout výrokovorr část rozhodnutí, jednotlivý výrok rrebo jeho vedlejší
ustanovení. odvolání jerr proti odťlvodriění rozlrodnLrtí je nepřípustné.

Ing. Drahoslava
vedoucí stavebníh



Doručí se :

zástupce žadatele -
Vojtěch Š.o-, Hněvotín I72 (nar.1990)

příslušná obec -
Obec Hněvotín

dotčené orgárry na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje

Úrčastrríci řízení veřejrror'r vyhláškou -

Úř"ani deska Obecního úřadu Lutín
Úředni deska Obecního úřadu Hněvotín

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou, a proto musí být lyvěšeno 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-li se písemnost vyvěšením na

více úředních cteskách, považuje se za den rryvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena

neipozději ($ 20 stavebního zákona).
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Žeaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšeni
stavebnímu úřadu.

a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 63412004 sb., poloŽky 1 8, odst. b) ve výši 500,-Kč byl uhrazen dne

29.3.2012.


