
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomotrcká 131, 783 49 Lutin, telefon 585944286, fax 585944286
C.j. SU/45112012-z
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně dne 4.5.2012

o změně rozsahu záměrupodaného Žadatelem projednj'fr
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Dne 21.2.20|2 podali Bc. Jaroslav Ambrož, nu.. 2.1il5'ťď|B'c; ra'i'a":
l5.5.l979 oba bytem HněvotÍn 487 žádost o vydání Útzemního rozhodnutí o Lrmístění Stavby
oplocení na parc.č. 993172 v k.ú. Hněvotín.

Dne 24.2'20l2 bylo oznámeno zahájení úzernního iízerlí.

Popis předrrrětu zárněru :

Jednd se osazení čdsti oplocení pozemku purc.č. 993/72 v k.ú. Hněvotín, u to na hranici s purc.č.
993/73 a 993/43 v k.ú. Hněvotín. Na hrnnici s purc.č. 993/73 v k.ú. Hněvotín bude oplocení
Ívořeno clemontovatelnými betonovými dílci systéntu BEVES ; do vzddlenosti 2 n ocl parc.č. 993/127
bude oplocenío výšce 1,5 m, ddlevdélce 14 m budeo výšce 2,5 mavdéIce 30,4 m bucle ovýšce 2
m. Na hranici s parc.č. 993/43 bude oplocení tvořeno sloupky u drtitěným pletivem o výšce 1, 8 m.

Popis zrněny záměru :

Nu ltrunici s purc.č. 993/43 v k.ú. Hněvotín nebude v oplocení osuzenil brána. ZtÍklaclové pcúky
sloupků oplocení a zdkkuly betonových dílců budou osuzeny na poz,emku pnrc.č. 993/72 v k.ti.
Hněvotín. Zdroveň byl doplněn výkres s řezem z.uložení oplocení.

V průbělru řízení doložil žadaÍel změtru pťrvodního záměru, která spočívá v tom, že nebucle
v oplocení na lrranici s parc.č. 993l43 v k.ú' Hněvotín osazena brárla. Dále základové patky sloupků
oplocení z pletiva a základy oplocení z betonových clílcťr budoLr celé osazeny na pozemku parc.č'
993/12 v k'ťr. Hněvotírr'

obecní ťrřad LLrtín, stavebníťrřad, jako stavební úrr'ad příslLršriý podle $ 13 odst. 1, písrn' g) a $
84 č. l83/2006 Sb., o Úrzernním plárrování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), podle $ 87 odst. l stavebního zákona vyrozumívá o znrěně rozsalru původního
návrhu dotčerré orgány státní správy a všechny zrlámé ťrčastriíky řízerlí'

K projednári záněrtt zároveň nařizr'r1e veřejné ťrstní jednání, které se bude konat

v pátek dne 8.6.2012 ve 8,30 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu Lutín(olomoucká 131).

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnoLrt přede dnem ťrstňího jednání u stavebního úřadu
(vyLržijte předevšírn návštěvní dny pondělí, středa B - 17 hod) a při írstním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, nánritky účastníkťr řízení a připorrrínky veřejnosti rnusí
být uplatněrry nejpozději přiveřejnérn jednání, jinak se k nim nepřihIíŽí.

Nechá-li se některý z Úrčastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástr'rpce plnou moc.
Podle $ 89 odst. 2 stavebnílro zákona se nepřihlíŽí kzávazným stanoviskťrrn a rrárnitkárrr

k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ťtzemního plánir.
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Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatriuje v Útzemttínl řízerlí nárrritky l< oclrraně
zájmů obce a záinŮ občarrťr obce.

Vzliledenr k tomu. Že záněr leŽí v Úzení. kde _je vydári útzetnní plárr' je toto oztlátnení (ťrzeInllí
řízení) doručováno v soulaclu s $ 87 oclst. l stavebního zákona hlavnínr ťrčastníkťrnt ťízení a dotčenýrrl
orgánťrm jednotlivě a vedlejšírn ťrčastníkůrrr řízení se dorLrčLrje toto oznátnení veřejnou vyhláškoLr.

Účastníci ťrzemrlího ř'ízení dle $ B5 odst' 1 stavebního zákoIla :

a) Žadatel Bc. Jaroslav ArrrbroŽ. nar.2.11.1914 Bc. Jatta ArnbroŽová, tlar' l5.5.1979 oba bytem
Hněvotín 487

b) obec' na jejínrŽ Útzenlí nrá být záněr uskutečněn, obec Hněvotín' Hněvotín 47
Učastníci Úrzemního ř'ízerri dle $ 85 odst' 2 stavebrlího zákona:
b) osoby, jejichŽ vlastnické právo Itebo jiné věcné právo k sousedním stavbáttr či pozemkůttl tnůŽe
být ťrzerlnírrr rozlrodnutím přírno dotčeno:
- Ing. Martin Hlyzbil. Berkova 40, Horka nad Moravou
- VlastislavaNavrátilová, U Kapličky l8, LLrtírl

Žaclatel clle ustanovení $ 87 oclst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. abv informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodklac|ně rroté. co bylo
nařízeno veřeiné ústní ietlnání. vwěšena na vhoclném veřeině nřístupném místě u stavby nebo
nozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání a žaclatel se tak dorrouští přestupku dle 8 l78, odst.
1 rrísm.e) stavebního zákona.

ing. Drahoslava Mačáková
ebrrího ťrřadrrvedoucí
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Doručí se :

žaclatelé -
Bc. Jaroslav Ambrož, Hněvotín 487
Bc. Jana Ambrožová, Hněvotín 487

příslušnci obec -
Obec Hněvotín

dotčerlé orgány Ira doručenktt:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostřeclí
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje

ťrčastrríci r'ízení veřejIloLr vyhláškou -
Úřea''í deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřectní cleska Obecního úř'adu Hněvotín + příloha
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Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotín' obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno rra úřední desce je dnem doručení oznámení'
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úřeclních deskách, považuje se za den vyvěšeni
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšerro dtle : . .''..7'. 5.- 2 0 L2. Se,iu-ruto dne :
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Zádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.


