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veřejnou vyhláškou

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst' 1 písrn. g) a $ 84

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plárrování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ''stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 79 a 90 stavebnílrc zákona Žádost o vydání
rozlrodnutí o umístění stavby- rlebo zaÍízení (dále jen ''rozlrodnu-tí o umístěrlí stavby''), kterou dne

4.4.2012 podali Ing. Ivo Cerný, nar.24.12.1'9ó5 Ing. Olga Cerná, nar. 10.10.1966 oba bytem
Družební 664l|,Olomouc anazákladě tolroto posouzení vydává podle $ 19 a92 stavebrrího zákona
a $ 9 vyhlášky č' 50312006 Sb', o podrobnější úrpravě írzemnílro Íízení, veřejrroprávní smlouvy a

Útzemníl-ro opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny na pozemku parc.č. 993l7l v k.ú. Hněvotín.

v tomto rozsahu:
Jedná se osazení kopané studny o a 1m, hloubky 6,5 m, za účelem zřízení zdroje
užitkové vody pro potřeby zahrady na pozemku parc.č. 993l7I v k.ú. Hněvotín. Bude
osazena ve vzdálenosti 3 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993170 v k.ú. Hněvotín, ve
vzdálenosti 16 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993143 v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti
15 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993l'I2 v k.ú. Hněvotín a ve vzdálenosti 32 m (osa

studny) od hranice s parc.č. 9931127 v k.ú. Hněvotín. Skruž bude lyvedena 0,5 m nad
stávající okolní terén a zakryta studničním tletonovým poklopem.

Pro umístění a projektovou dokumeIrtaci se stanovítyto podrnínky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v graÍické příloze, tj. v situačním výkresu na
podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, která je součástí spisové dokumentace a bude
dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabyti právní moci ověřená zaslána žadateli a
obecnímu úřadu Hněvotín.

2. objekt kopané studny o o lm, hloubky 6.5 m, bude osazen na parc.č. g9301v k.ú.
Hněvotín ve vzdálenosti 3 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993170 v k.ú. Hněvotín, ve

vzdálenosti 16 m (osa studny) od hranice s parc.č. 993143 v k.ú. Hněvotín a ve

vzdálenosti 32 m od hranice s parc.č. 993lI27 v k.ú. Hněvotín.

3. Podmínky hygienické, požárníapotl. jsou dány příslušnými normami a právnimi předpisy.
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4. Práce spočívající v hloubení (kopání studní hlubších než 3 m, podle ustanovení $ 3 písm. i)
zákona č. ó111988 Sb.o o hornické činnosti' výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozděiších předpisů, jsou činnosti prováděné hornickým způsobem. Vykonávat tuto činnost
může pouze organizace, která vlastní pro tuto činnost platné oprávnění rydané orgánem
státní báňské správy. Bezpečné provádění těchto prací se řídí vyhl.č. 5511996 Sb., ve znění
pozdějších předpisu.

Projektová dokumentaceo týkající se provádění hloubení (kopání) studní (činnost prováděná
hornickým způsobem) ve smyslu ustanovení $ 20 vyhlášky č. 5511996 Sb., ve znění pozd.
předpisů, může být vypracovaná jen odborně způsobilou osobou, která je držitelem platného
osvědčení vydaného orgánem státní báňské správy (vyhl. č. 29812005 Sb. _ báňský
projektant, závodní lomu s těžbou vyšší než 500 000 tun ročně, závodní dolu).

Stavba studny je charakterizovaní dle $ 55 odst. 1 písm. j) zákona o vodách jako vodní
dílo, o povolení k jeho stavbě a povolení kodběru podzemních vod je nutné požárJat zdejší
vodoprávní úřad (Mmol OZP, odd. vodního hospodářství).
K žádosti o zahájení vodoprávního řÍzení pro stavební povolení a povolení k odběru
podzemních vod předloží investor 3 výtisky kompletní PD zpracované oprávněnou osobou
pro projektování vodohospodářských staveb, s veškerými doklady.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K zásypům a úpravám
terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná výkopová zemina. Doklady
o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o lžívání
stavby.

Se vznikajícími odpady bud nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně někte{ých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími předpisy
vydanými na jeho základě. K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být
použita pouze neznečištěná výkopová zemina. Doldady o odstranění odpadů ze stavby budou
součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

Při přípravě stavby bude stavetlník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.2011987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd čR v Bině, Královopolská 'l'47, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, územ.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.25 nebo Archeologické centrum
Olomouc, TJ hradiska 4216, olomouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na clotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o

památkové péči uldádá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohodu, a to ještě před zahájením archeo|ogického
výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o námitkách Úrčastníků iízení: 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 platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žarlatele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to

ne p l atí, byla- li r ea|izace zám ě ru již zahájena.
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odůvodnění:
Žadatelé poclali lrig. Ivo Černý, nar.24.12'1965 Ing. oÍga Černá, rrar. 10.l0.l966 oba bytem
DrLržebrrí 66411, olomouc podali dne 4.4.2012 Žádost o vydárrí Útzemního rozhodnutí na umístění
stavby koparré str.rdny na pozemku parc.č. 993111 v k.Úr' Hrrěvotírr.

Žádost byla posouzerra dle ustanovení $ 90 stavebního zákorta; stavební Úrřad zjistil, Že

stavba je navržena v lokalitě, která je úzenrním plánern určetra pro bytovorr zástavbu, tedy je
v souladu se schváleným Útzemním plánern obce Hněvotírr. Umístění stavby vylrovuje požadavkťrrn

stavebního zákona a jelro prováděcích předpisťr, předevšírrr obecným požadavkťrm stanoveným vyhl.č.
50112006 Sb., o obecrrých poŽadavcíclr na vyuŽívárrí ťrzerní ve znění pozdějších předpisů a vylrl. č.

26812009 Sb', o technickýclr poŽadavcích na stavby.
Stavební úřad oznárnil dne 11.4'2012 zahá1ení Útzemního řízení dle $ 87 odst. l hlavním

účastníkťlrn Yízení a dotčeným orgánťrrn jednotlivě a vedlejším účastníkťrrn řízení veřejnou vyhláškoLr.

K projednání návrlru současně nařídil veřejné ústníjedriánína den 16'5.2012 a starrovil lhťrtLr

pro irplatrrění závazných stanovisek, námitek a připomírrek do 16.5.2012. o výsledku jednání byl
sepsárt protokol. V průběhu řízení rrebyly podány připonrínky a námitky

Stavebník kpozemku přímo dotčenému stavbou parc.č. 993l'/1 vk.ťr. Hněvotíri, list
vlastnictví č. 1251 pro obec a katastrální úzenlí Hněvotín, prokázal vlastrrické právo. Stavební
Úrřad toto v prťrběhu řízení ověřil.

Žádost byla doložena dokumetltací pro ťtzemttí řízerlí zpracovanoll Ing. Petrenl Fillem
autorizovatlýrn inŽenýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inŽenýrství' Dále byl
doloŽerl lrydrogeologický posrrdek zpracovaný oprávněnou osobou (osvědčerrí odborné způsobilosti
v oboru hydrogeologie) RNDr. Hanou Koppovorr. K Lrmístěrrí stavby bylo vydáno Magistrátern
rněsta olomouce odborem životního prostředí dne 19.3.2012 závazné stanovisko pod čj.
SMOL/0450O8l2OlzloZPlVH/Koz; doloŽena byla vyjádřeni Čez Distribuce a.S' Ze dne 21.3.2Ol2
pod zn. 0100043610; vyjádření Telefónica Czech RepLrblic a's. ze dne2]'3'2012 pod čj' 52249l12,
vyjádření RWE Distribučrrí služby S.r.o. Ze dne 27.3.20l2 pod zn. 500060658;z nich vyplynulo, že se
rra předmětrrérn pozernku rrenacházejí Žádná podzemní ani nadzemní vedení. V průběhu řízení podal
stanovisko obvodní báriský úřad ostrava ze dne 11.4.2012 pod zn. SBS/12506/2012|OBU-
0511|4lKr. Na základě výše uvedených podkladů vydal stavební ťrřad předmětné územní rozlrodnutí,
kdyŽ neslrledal Žádný právrrí dťrvod či překážky. a to nejen ze strany některélro zdotčených orgánů
spolupťrsobících v tomto správním (ízení, ale arri svťrj, pro který by předmětnoLr žádost rra vydání
ítzenrn ího rozlrodnutí zamítl.

Vzhledern k tomu, že záněr leží v úzetní, kde je vydán ťtzemní plán, je toto rozhodnr'rtí

doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona ťrčastrríků řízení uvedeným v $ 85 odst. 1

stavebrrího zákona a dotčeným orgáriůrn jednotlivě; Úrčastrríkům řízení r-rvedeným v $ 85 odst. 2

stavebního zákona se doruču_ie toto územní rozhodnutí veřejnou vyliláškou'

Účastníci ťtzemního řízerrí dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona :

a) ŽadaÍel Ing. lvo Černý, nar.24.12.1965 lng. oíga Čerrrá, nar. 10.i0.1966 oba byten-r Družebrrí
66411, Olomouc

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastrríci úzernr-rího řízerrí dle $ B5 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastník pozelnku, na kterém rná být poŽadovaný záněr uskutečněn:

Ing. Ivo Cerný a lng. olga Cerná, oba bytem DrLržební 66411, olomouc
b) osoby, jejichŽ vlastnické právo rrebo jiné věcné právo ksousedním stavbám či pozemkťrm mťtŽe

být ťrzemníIn rozhodnutím přímo dotčeno:
- Ing. Libtrše Kr'r1ová, Kmochova 210l11, olomouc
- Vlastislava Navrátilová, U Kapličky 18. LLrtín

- Bc. Jaroslav Ambrož, Hněvotín 487
- Bc. Jana AmbroŽová. Hněvotín 4B'7

Poučení :
Protitonruto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se mťtže účastník tízení ve lhůtě do 15

dnťr ode dne, kdy mu bylo rozlrodnutí oznáIneno. odvolárrí se podává Lr obecrrího Úrřadu LLrtín



stavebního úrřadu' o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadLr

olomoLrckého kraje.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede Íak, Že je roz|rodnutí vyvěšerro po dobr"r l5 dnťr

zpťrsobern v místě obvyklým. Posledníderr této lhťrty je dnem oznámení.
odvolárrírn lze napadnout výrokovou část rozlrodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanoven í. odvolán í j en proti odůvodněrr í rozhodnutí j e rrepřípr'rstné.

Doručí se :

žadatelé -
Ing. Ivo Černý, Družební 66411,Olomouc
Ing. olga Cerná, Družební 664lI, Olomouc

příslušná obec -
Obec Hněvotín

dotčené orgány tra doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje

účastníci řízení veřejnou vyhláškou -

Úředni deska Obecního úřadu Lutín
Úředr'i deska Obecního úřadu Hněvotín

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního
úřaclu Lutín a úřední desce Obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15ti denní lhůty' po kterou
je rozhodnutí r.yvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se
písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla
písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšerro dne: . .?.4.,.?',.?.q.4?''''' Sejrnuto dne: ....€...0 ,.2'0.1.2.

Žaaa^" obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšimu
stavebnímu úřadu.

Správní poplatek vyměřený podle zákona č' 63412004 sb', poloŽky 18, odst. a) ve výši l.000,-Kč byl uhrazen.


