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OZI\AMBNI
zaháiení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Martin Dostál, nar. l4.8.1969 býem Třebčín 215

Milena Dostálová, nar. 7 .5.1972 byem Třebčín 215

podali dne 17.5.2012 žádost o lydání územního rozhodnutí o umístění stavby

vrtané studny

na pozemku parc.č. 39812 v kat. izemí Třebčín.

Dnem podání Žádo sti bylo zaháj en o územni Í ízení'

Popis předmětného záměru:
Jedná se o umístění vrtané studny na parc.č. 398/2 v kú. Třebčín, jako zdroj pitné vody pro potřeby zahrady.
Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 3,0 m od hranice s pozemkem parc.č. 398/2t a ve vzdálenosti ]0,0m od
hranice pozemkem parc.č. 464/1 v k.ú. Třebčín. Hloubka jímacího vrtu 26m, zhlaví studny bude osazeno
manipulační šachticí z PP o a průměru ],0m a hloubce ],4m.

StavebníúřadobecníhouřaduLutín,jakostavebníúřadpříslušnýpodle$13odst'l,písm.g) a$8a zákonač.
l8312006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu ( stavební zákon),ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. l stavebního zálkonazahájeni územního Íizenia současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústníjednaní na den

25. června 2012 (pondělí) v 16:00hod

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu (budova olomoucká 131, 2. podlaží, dveře č. 23)

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Ťizeni a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude nepřihlédnuto.
Do podkladů řizenilze nahlédnout u stavebního uřadu nejlépe v rámci úředních hodin' a to v pondělí a ve středu
od 8'00 do 11,30 a od |2,30 do 17,00 hodin (2. pod|aži, dveře č. 23). v ostatrrí dny lze nahlédnout po předešlé
domluvě s uřední osobou.

Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom' že podal žádost o vydánÍ územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo u pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.



Součástí informace je grafické vyjádření záměru. Pokud Žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební
úřad nařídí opakovaně veřejné ústníjednánÍ.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednáni, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo roáodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu' se nepřihlíží. Účastník řízení ve srných námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníkaŤízeni, a důvody podání námitek; k námitkám' které nesplňují uvedené poŽadavky, se
nepřihlíŽí.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 7'72 odst. 1 stavebního zákona opráwěn při plrrění úkolů
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst. l stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závažným způsobem ztěŽuje postup vYizení anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. l stavebního zákonatím, že
znemoŽňuje oprávněné uřední osobě nebo osobějí pÍizvané Vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některy z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem k tomu, že záměr leŽí v uzemi, kde je vydán územní plán, je toto omámení doručovríno v souladu s $
87 odst' l účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. l dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkum řízení
uvedeným v $ 85 odst. 2 se doručuje toto ozrámení veřejnou lyhláškou.
Učastníci územního řízení dle { 85 odst. 1 stavebního zákona:
l'žadatel
Martin Dostál, Třebčín 2l5
Milena Dostálová, Třebčín 2l5
2.obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
obec Lutín
3' dotčené orgóny:

Magistrát města olomouce' odbor koncepce a rozvoje, odd. rrrbanismu a ÚP, Hynaisova 10, olomouc
Magistrát města olomouce, odb. žívotního prostředí, Hynaisova l0, olomouc
obecní úřad Lutín
účastníci územního řízení dle odst.2 stavebního zákona:
1.osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné pravo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Kamil Slezák, Lípy 130
Bc. Pavlína Slezáková' Lípy 130
obec Lutín

Dle ust. $ 5 odst. 1 zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích uhradit správní poplatek podle položky č. l8
písm. a), kteý činí 1000'-Kč. Platbu je možno provéstpřiloŽenou sloŽenkounebo hotově vpokladně obecního
uřadu Lutín' Škohi zo3, Lutln, přizemí (pí. Vlachová). Doklad o zaplaceni poplatku předložte stavebnímu
uřadu ke kontrole. Nezaplacení správního poplatku do 25.6.20l2je důvodem k neprovedení správního úkonu dle
$5odst.4zákonaosprávníchpoplatcíchsnáslednýmzastavenímÍízenídle$5odst.4uvedenéhozákona.

Ing. Drahoslava M a čá kov á
vedoucí stavebního úřadu
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Toto oznúmení ie oznamovdno v souladu s ustanovením S 87 odst. ]) stavebního ztÍkona veřeinou whltÍškou a
musí tak být wvěšeno oo dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a způsobem umožňuiícím
dtÍIkový přístup ng elekfionické úřední desce obecního úřgdu Lutín ( S25 odst. 2 spr.ívního řúdu).

o. 5.2A12 s^:,--,..^f,-_^- 7.6.2A1_2Vyvěšeno dne :...Í.Í..'..'. Sejmuto dne: ............

(úřední deska)

22. s.2012
Vyvěš eno dne :.............

(www. strdnky)

7.6.2012
SejmuÍo dne :
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Zádáme obecní uřady, aby potvrzenou kopii o lyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu sta

Doručí se :

účastníci (dode-ilil dle { 85 odst' ] stn zákona:
Martin Dostál' Třebčín 2l5
Milena Dostálováo Třebčín 215
obec Lutín

účgstníci řízení dle S85 odst. 2 stav. TÍkona veřeinou whllÍškou:
Uřední deska obecního úřadu Lutín + příloha
(Kamil Slezák, Lípy 130, Bc. Pavlína Slezáková, Lípy 130, obec Lutín)

Dotčené orgálry na doručenku:
Magistrát města olomouce' odbor koncepce a rozvoje
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
Obecní úřad Lutín



Příloha č. 2 - Přehledná situace lokality

katastrál n í územi: Třebčín
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sT..' projektovaná studna, hloubka 26 m

R ... retenční jímka, krychle o hraně 1,45 m

Do '.. cca 4 m, dosah ovlivnění při sníŽení cca 2 m, vydatnost cca 0,035 l/s

sT1 '.. stávající studna

PV ... směr proudění podzemní vody


