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obecní Úrřad Lutín stavební Úrřad, jako stavební Úrřad příslušný podle $ l3 odst' 1 písrn. g) a

$ 84 zákorra č. 183/2006 Sb., o ťtzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisťr

(dále jen ''stavebtlí zákon''), v Útzemním řízení posoLrdil podle $ 79 a 90 stavebníl-ro zákona žádost

o vydárrí rozlrodnutí o umístěrrí stavby nebo zařízetlí (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou

dne 22.3.2OI2 podala Ing. Libuše Kujová, nar. 5.1.1954, bytem Kmochova 210ll1, olomouc
anazák|adě tohoto posouzení vydává podle $ 19 a92 stavebního zákona a $ 9 vylrlášky č. 503i2006
Sb., o podrobnější ťlpravě územního iízení, veřejrroprávní smlouvy a ťtzemního opatřerrí

rozhodnutí o umístění stavby

rodinného domu s garátží, oplocení' zpevněné plochy na parc.č. 993170 v k.ú. Hněvotín.

v tomto rozsahu:

Stavba samostatně stojícího rodinného domu s garáží bude umístěna na pozemku
parc.č. 993l'70 v k.ú. Hněvotín. Rodinný dům je navržen o dvou nadzemních podlažích,
nepodsklepený, v prostoru garáže a technické místnosti přízemní. Bude obsahovat 1b.j.

Střecha rodinného domu bude sedlová, se sklonem střešních rovin 15', o max. výšce 7,5 m
nad okolním terénem, nacl garáží a technickou místností sedlová o výšce hřebene 4,65 m nad
okolním terénem. Hřeben střechy bude veden rovnoběžně s přilehlou místní komunikaci.
Půdorys rodinného domu bude nepravidelného tvaru o max. rozměrech šířce 13'63 x 11'86

m. Vzdálenost rodinného domu bude 5 m ocl hranice se sousedním pozemkem parc.č.
993ll27, vevzdálenosti min.2,1 mod hranice sparc.č.993169, vevzdálenosti 4modhranice
s parc.č. 99317| vše v k.ú. Hněvotín. PřÍpojky na veřejný vodovod a ntl plynovod; přípojky na

splaškovou a dešt'ovou kanalizaci na jsou již provedeny k hranici pozemku. Na pozemku budou
provedeny k rodinnému domu rozvody vody, plynu, dešt'ové kanalizace s akumulační nádrží,
kanalizace splaškové a nn. Rodinný dům bude napojen sjezdem na komunikaci na parc.č.
993l127 v k.ú. Hněvotín. Oplocení bude na hranici s parc.č. 993ll27 v k.ú. Hněvotín' s pilíři
a podezdívkou z betonových tvárnic a plotovými výplněmi'ocelovými. Na hranici s parc.č.

993169 a parc.č. 993143 v k.ú. Hněvotín bude z drátěného pletiva upevněného na betonových
sloupcích. Výška oplocení 1,65 m. Zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby.
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Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanovítyto podmínky :

l. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na

podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 250' která jsou součástí spisové dokumentace, a

bude dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána
žadateli a Obecnímu úřadu Hněvotín.

2. Pro uskutečnění umist'ované rodinného domu s garáží, zpevněné plochy, akumulačnÍ
dešt'ových vod a oplocení se jako stavební pozemek vymezuje parc.č. 993/70 v k.ú.

Hněvotín.

Na pozemku parc.č. 993170 v k.ú. Hněvotín, budou umístěny rozvody vody, ntl plynu,
dešt'ové kanalizace s akumulační nádrží, kanalizace splaškové a nn, oplocení'

Rodinný dům bude o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepený, v prostoru garáže a
technické místnosti přízemní. Půdorys rodinného domu bude nepravidelného tvaru o max.
rozměrech šířce 13,63 x 11,86 m.

Střecha rodinného domu bude sedlová, se sklonem střešních rovin 15', o max. výšce 7,5 m

nad okolním terénem, nad gariňí a technickou místností sedlová o výšce hřebene 4,65 m

nacl okolním terénem. Hřeben sedlové střechy bude eden rovnoběžně s přileh|ou
komunikací.

Rodinný dům bude osazen na parc.č 993170 v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 5 m od

hranice se sousedním pozemkem parc.č. 9931727, ve vzdálenosti min.2,1 m od hranice
s parc.č. 993169, ve vzdálenosti 4 m od hranice s parc.č. 993171. vše v k.ú. Hněvotín

Na pozemku rodinného domu bude vyčleněn prostor pro umístění nádoby na domovní
odpad.

Zásobení rodinného domu plynem bude již provedenou ntl přípojkou plynu vedenou po

parc.č. 993ll27 v k.ú. Hněvotín, napojenou na veřejný ntl plynovod, která je ukončena na

hranici pozemku rodinného domu.

Zásobení rodinného domu bude již provedenou vodovodní přípojkou vedenou po parc.č.
99311'27 v k.ú. Hněvotín, napojenou na veřejný vodovod.

Dešt'ové vody budou odvedeny již provedenou přípojkou do dešt'ové kanalizace uloženou na

parc.č. 993ll27 v k.ú. Hněvotín, přes akumulační nádrŽ, osazenou na parc.č. 993170 v k.ú.
Hněvotín.

Splaškové vody z rodinného domu budou odvedeny již provedenou přípojkou do splaškové
kanalizace uloženou na parc.č. 993lI27 v k.ú' HněvotÍn.

12. Rodinný dům bude napojen na distribuční sít' CEZ jiŽ provedenou přípojkou nn.

13. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.

14. Projektová dokumentace k ohlášení stavby dle lyhlášky" č.49912006 Sb. o dokumentaci
staveb bude zpracována oprávněnou osobou. Součástí projektové dokumentace bude
opatření proti pronikání radonu; doložen bude průkaz energetické náročnosti budolry.

l5. Při rrypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby bude postupováno v souladu
s podmínkami smlouly o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
uzavřené s CEZ Distribuce, a.s. pod č. 12 SoP-01-4120764938.
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16. Při vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby bude postupováno v souladu
s podmínkami smloury o připojení k distribuční soustavě uzavřené s RWE pod č.

330030129264.

17. Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zaÍízení ntl místní
sítě, bucle proto postupováno dle následujících podmínek uvedených ve vyjádření RWE
Distribuční služby s.r.o. Ze dne 9.3.2012 pod zn.5000597390:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné

v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude

provedeno vytyčení plynárenského zlÍízení. Vytyčení provecle příslušné regionální
centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením.
Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zaÍízení nesmí být stavební
činnosti zahájeny. Vytyčení p|yn. zaÍízení považujeme za zahájení stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení.

- Bucle dodržena CSN 736005, CSN 733050' TPG 70204-tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve

znění pozclějších předpisů, případně clalší předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení je investor

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškozenÍ plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a

motorových nářadí.
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti

řádně zabezpečeno proti poškození.
- Přetl provedenÍm zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení bude

provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zzÍízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede
příslušné regionální centrum na základě podané žádosti investora v předstihu 5 ti dnÍ.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně a podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy vše v souladu -

. Čsx EN 1200-1-4, TPG 7020|, TPG 70204.
- Neprodleně po skončení stavebnÍ činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a

nadzem ní prvky plynárenského zaÍízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zaÍízení vč. Hlavních uzávěrů

plynu na odběrném plynovém zaÍízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zaÍízení.

_ Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízenl
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanisrnů je nutno zabezpečit

případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu p|yn.

18. Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranného pásma energetického zařízení podzemní
sítě, bude proto postupováno dle podmínek uvedených v příloze vyjádření CEZ
Distribuce, a.s' Děčín ze dne 8.3.2012 pod zn. 0100038225.

19. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20lI987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějšich předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR v Brně, Královopolská l47,Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPIJ, územ.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám' 25 nebo Archeologické centrum
olomouc, U Hradiska 4216, o|omouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o

památkové péči ukládá vlastníkovi (správci' uživateli) nemovitosti a organizaci realizující



archeologický výzkum povinnost uzavřít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

20. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník ohlásí stavbu v souladu s ustanovením $
l05 stavebního zákona.

Výrok o námitkách účastníků Íízení:.

Nebyly vzneseny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne' kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona.
Územní rozhodnutí pozbývá p|atnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to

neplatí, byla-li realizace záméru již zahájena.

odůvodnění:

Žadate| Ing' Libuše KLrjová, nar' 5.l.1954, bytern Kmoclrova 210l11, olomouc podala dne

22'3.2012 Žádost o vydání územního rozhodrrr-rtí na rrmístění Stavby rodinného domu s garáŽí.

oplocerlí, zpevněrré plochy na parc'č. 993110 v k.ír. Hněvotírr.

Žáclost posotlzena dle ustanovení $ 90 stavebr-rílro zákona; stavební ťrřad zjistil' že stavba

je navrŽena v lokalitě, která je ťtzemním pláneni ttrčena pro bytovott zástavbu v obci Hněvotírl,

tecly je v souladu se schváleným ťtzetntrítn plánerl obce Hněvotín. V platnérn ťtzemnítl plánr"r jsorr

předrnětné pozerlky součástí rrávrhové plochy ,,Bv" bydlení venkovského clrarakteru, které je určeno

pro individLrální bydlerrí sodpovídajícínl zázetním irŽitkových zalrrad a moŽností chovu dorr-rácího

zvíÍectva pro vlastní potřebu. Urnístění stavby vyhovLrje požadavkťrrn stavebníIro zákona a jeho

prováděcích předpisťr, př"edevšírn obecnýnl poŽadavkůrn stanovenýnr vyhl.č.50112006 Sb.'

o obecných poŽadavcích na využíván í Území, ve znění pozdějších předpisů. Splrrěny jsoLr i podrnínky

vyhl. č. 26812009 Sb., o teclrnických požadavcích na stavby' Návrh je v souladLr s poŽaclavky rra

veřejnou clopravr-rí a teclrr-rickou infrastrukturu a s poŽadavky zvláštních právních předpisťr a

s ochranott práv a právenr chráněných zájnŮ účastníkťr iízení.
Stavební úřad oznámil dne 3.4.2012 zahájení Ítzemního řízení dle $ 87 odst. l hlavnírn

útčastrríkťrr-n Íízertí a dotčenýnl orgánťtrn jednotlivě a vedlejším ťrčastníkůnr řízení veřejrroLr vyhláškoLr.

K projednání návrhu současně nařídil veřejné Úrstníjednání na den 1.5'2012 a stanovil lhťrtLr

pro Lrplatnění závazných stanovisek, rrámitek a připomírrek do 1.5.2012. o výsledku jednání byl

sepsán protokol. Stavební írřad v prťrběhu íízertí zjistil, Že informace o jeho záměru a o toln, Že podal

žádost o vyclání ťtzenrrrího rozhodnutí byla vyvěšena lla vlrodrrénr veřejně přístuprrém nrístě Lt

pozetnl<u, tla něnrŽ se nrá záměr uskutečnit ato aŽ do c1oby veřejného ťrstrrího.iednání.

Žadatel k pozemku přírno dotčeném stavboLr prokázal vlastnické právo k parc.č. 993110

v k.Úr. Hněvotín, a to výpisem z katastru nemovitosti listLr vlastnicÍví č' 122B pro obec a katastrální

úzení Hněvotín.
K Žádosti bylo doloŽeno :

- Smlorrva o připojení RWE DistribLrční sluŽby, s.r.o. Brno .pod č.330030129264,vyjádÍení o

existenci sítě ze drre 9.3 '2012 pod zn. 5000597390,
- stanovisl<o o existenci energetickéIrc zaÍízení Čpz oistribllce a.S. Děčín ze dne 8.3'2012

pod č.0100038225' -- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připo_jení odběrného zařízerlí sCE'Z č. 12-SoP-01-
41207 64938.



vyjádření Telefónica 02
nedojde k dotčení,

Czech Republic, a.s. ostrava ze dne 8.3'20l2 pod čj. 40939l12 -

- stanovisko Magistrátu nrěsta olomouce' odb

SMOL/03 5 3 1 9 120 121 OZP I OHN oz,
Žp ze dne 12.3.2012 pod č'1.

- vyjádřerrí obce Hrrěvotín ze dtre 22.2'2012 pod čj. oU Hrrěv/l8612012 ,

- rozlrodnr-rtí o povolerrí vjezdu obecního ÚrřadLr Hriěvotín ze dne 24.l1.2012,
- souhlas s rrapojením rra sítě obce Hněvotín ze dne 22.2.2012

Žádost byla doloŽena dokumentací pro útzernní Yízení Zpracovanolr lr-rg. Arclr. Janen-t

Dobešenr, autorizovaným architektem.
Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčerrých orgánťt, poŽadavky vlastrríků a

provozovatelťr techrrických sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Na zák|adě výše uvedených podkladťr vydal stavební úřad předrnětní územrlí rozhodrrLrtí, kdyŽ

neshledal Žádt-lý právní důvod či překáŽky, a to tlejett ze strany rrěkterého z dotčených orgárrů

spolLrpťrsobících vtomto správním řízení' ale arri svťrj. pro který by předrrrětnou Žádost na vydání

úzernn ího rozhodnutí zanítl.
Vzhledern k tomu, že záměr leží v úzení, kde je vydán územní plán' je toto rozhodnutí

doručováno v souladu s $ 92 odst' 3 stavebního zákona účastníků řízer-rí rlvedenýrn v $ 85 odst. 1

stavebního zákona a dotčerrým orgárrům jednotlivě; írčastníkům řízení r-rvedeným v $ 85 odst. 2

stavebnílro zákona se dorLrčuje toto Úrzemr-rí rozlrodnutí veřejnou vyhláškotr'

Účurt'-'íci útzenrnílro řízení dle $ 85 odst. l stavebriího zákona:
a) Žadatel a vlastník pozemkr'r lrrg' Libuše KLrjová, nar. 5.1.1954, bytern Kmochova 210111,

C)lomouc
b) obec, na jejímŽ území mábýtzáměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci územrrího řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

b) osoby, ie.iichŽ vlastnické právo nebo jirré věcrré právo k sousedním stavbám či pozemkům mťtže

být ťtzernním rozhodnutím přín-ro dotčeno:

- obec Hněvotín, Hněvotírr 47

- Miroslav Hofschneider, Mlýnská 523, SmrŽice
_ Ing. lvo Černý, DrLržební 66411, olomouc
_ Ing' olga Cerná, DrLrŽební 66411, olomorlc
- Vlastislava Navrátilová, U Kapličky 18, LLrtín

- Čp'z Distribr-rce, a.s. Děčín Teplická 874lB
- RWE Distribučrrí služby, s.r.o., Plynárenská 499ll. Brno

Poučení :
Protitomuto rozhodnr"ttí lze podat odvolárrí. odvolat se může ťrčastník řízení ve lhůtě do 15

dnťr ocle dne, kdy rnr'r bylo rozhodnutí oznát-neno. odvolání se podává u obecrrího Úrřadr-r Lutín

stavebr1ílro úřadLr. o odvolání rozlioduje odbor strategického rozvoje kraje, Krajského ťrřadLr

olornotrckélro kraje.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozlrodrrutí vyvěšeno po dobLr 15 dnťr

zpťrsobem v místě obvyklým. Posledrrí den této lhůty je drrem doručení.

odvolánínr lze napadnoLrt výrokovoLr část rozhodnutí, jednotlivý výrok rrebo jeho vedlejší

ustanovení. odvolání.jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípLrstrré.



Doručí se :

ťrčastrríci doporučeně na doručenku :
žadatel -
Ing. Libuše Kujová, Kmochova 2l0ll1' olomouc
příslušná obec -
Obec Hněvotín (DS)
úrčastníci řízení veřejnorr vylrláškotr :

úředni deska Obecního úřadu Lutín
úřední deska Obecního úřadu Hněvotín

dotčené orgárry státní správy na doručenku:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí (DS)

Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)

obecní úřad Hněvotín (DS)

ťrčastníci řízení veřejrrorr vylrIáškou :

úřední deska Obecního úřadu Lutín
úřeclní 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 úředních deskách obecního
úřadu Hněvotín a obecního úřadu Lutín. Poslední den 1Sti denní lhůty, po kterou je rozhodnutí

vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení oznámení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na

více úřerlních cleskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena

nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

. 1_8.5.2012
v) veseno one : ..

i}Btrfi F{ Í Ljťt o'ii Í.t]:{'fF'J
$l K {}[,, .* Í ac*l 1

Žúdúme obecní liřatly, uby potvrzenolt
stavebnímu úřadu'

kopii o vyvěšení u sejmutí téÍo veřejné vyltlúšky zusluly alejširuu

Správní poplatek vyrněř_ený podle zákona č

dne 10.4.2012.

634/2004 Sb.' poloŽky l 8, odst. a) ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen


