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OZNAMENI
o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného územního a stavebního

řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

veřejnou lyhláškou

Žadatel a stavebník Jan Galda, nar. 26.3.|961, býem U Kapličky 21, Lutín a Emilie Galdová, nar'
28.ll.l96L, býem U Kapličky 21, Lutín podali dne 4.6.2012 u obecního uřadu Lutín' stavebního uřadu Žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

krytého stání pro osobní auta
na pozemcích parc.č. st. 71 v k.ú. Lutín

a provedení stavby:

krytého stání pro osobnÍ auta
na pozemcích parc.č. st. 71 v k.ú. Lutín

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Jednoduchý popis stavby:
Je navržen stavba krytého stdní pro osobní automobily nepravidelného tvaru o zaslavěné ploše 77 m2. Kryté
Stúní buďe umísÍěno na hranici s pozemkem parc.č. 80 jižním směrem, na hranici s pozemkem parc.č. 292
zdpadním směrem a aÍpadsním směrem bude navazovat na stóvající objekt. Zgstřešení sedlovou s výškou
hřebene střechy +5,125 od okolního terénu. Akumulační jímky na ďešt'ové vody budou umístěny na pozemku
parc.č. st. 71 v k.ú. Lutín.

Pro kryté sÍúní budou provedeny zdkladově patky zbetonu B15 pro osazení ocelových sloupků. Na s tóvající
cihelné zídce bude provedena nadezdívka á zídka bude n, bude provedena nadezdívka z cihel. Konstrukce
krovu dřevěná, krytina z tašek. Podlaha zbetonové dlažby. Dešt'ové vody budou svedeny do plastouých
akumulačních jímek. Pro ujezd bude použit sttÍvající sjezd..

obecní uřad Lutín, stavební uřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13. odst. l, písm. g) zákona č. 18312006
Sb., o územním pliínování a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění zákona č. 681200'7 Sb. (dále jen

,'stavební zákon"), tímto vyrozumívá v souladu s $ 76 odst. 3 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 4l3l2005sb. (dále jen správní řád)' účastníky Ťízeni o spojení předmětného územním a stavebního
iízeni usnesením ze dne 12.6.2012 pod čj. SÚ/l3l8.1319l20l2, které se dle $ 76 odst' 3 správního řádu
poznamenává do spisu.



obecní úřad, stavební úřad ozramuje podle $ 87 odst. 1 a $ l 12 odst. l stavebního zákona zahájeni společného
Íízení a současně nařizuje kprojednání žádosti o vydání územního roáodnutí veřejné ústní a kprojednání
Žádosti o stavební povolení ústníjednání na den

23.7.2012 (pondělí) v 15:00hod

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu' olomoucká l31,2.pod|aží' dveře č. 23.

JelikoŽ jsou stavebnímu úřadu dobře zrámy poměry staveniště a Žádost poskyruje dostatečný podklad pro
posouzení předmětné stavby, upouští stavební uřad dle $ l 12 odst' 2 stavebního zákona od ohledaní věci na
místě
Dle ustanovení $ 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů' námitky účastníků řízení
a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání' jinak se k nim nepřihlíŽí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kancelaři stavebního uřadu v Lutíně, olomoucká l3l, 2' Podlaží
(doporučujeme vyuŽít návštěvní dny: pondělí a středa od 8,00 do 11,30 a od |2,30 do 17,00 hodin) a při ústním
jednání.

Poučení:
Žadate| dle ustanovení $ 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit, 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 místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku' na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informaceozáměruvúzemíaopodánížádostiovydáníúzemníhorozhodnutíobsahujedle$8vyhlášky
č. 503/2006 Sb.:

a) identifikační údaje o žadateli podle $ 37 odst.2 správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaje' zda předmět územního Íízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
e) místo a čas veřejného ústního jednání' případně spojeného s místním šetřením,
0 upozornění' že námitky' závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci íizení, dotčené orgány

a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží.
SoučástÍ informace je grafické vyjádření záméru, které tvoří situační výkres předmětu územního Íízení a
jeho vazeb a účinků okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též
znázor néní vzh led u zámér u.

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 závamým stanoviskum a námitkám k věci, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního
plánu, se nepřihlíží. Účastnik Íízení ve sqých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka Ťizeni, a důvody podání námitek, k námitkám, které nesplňují uvedené poŽadavky, se nepřihlíží.
Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmtt
občanů obce.
Úeastnik řízení podle $ 114 odst. l stavebního zékona účastrrík stavebního řízenímluŽe uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo poŽadavkrim dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.
Nechá-li se někteý z účastnfl<ů zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Stavební úřad specifikuje účastníky řízení:

A) Účastníkům územního řízení dle 6 \5odst. l stavebního zákona a dotčeným orgánům _ doručuie se
jednotlivě:
7. žadatel.

_ Jan Galda, U Kapličky 2l,Lutín
- Emilie Galdová,U Kapličky 2|,Lutin

2. obec, na jejímž uzemímá bý poŽadovaný záměr uskutečněn:
- obec Lutín

3. dotčené orgiány státní správy:
- Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
- Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
- obecní uřad Lutín

B) Účastníkům územního řízení dle ý 85 odst. 2 stavebního zókona - doručuje se veře-inou v.vhló'škou:



L

l. stavebník :
- Jan Galda, U Kapličky 2l, Lutín
- Emilie Galdová' U Kapličky 2l,Lutín

2' vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má bý stavba Pio.]1děna a ten' kdo má k tomuto pozemku nebo

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou_li býjejich právo nawhovanou stavbou přímo dotčeno:

- Jan Galda, U Kapličky 2l,Lutín
- Emilie Galdová, U Kapličky 2l, Lutín

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:

- Alois Rohla, U Kapličky ZL,Luttn

Účastníci řízení jsou vtomto případě shodní. Stavební uřad dále dospěl kzávěru, Že dalšími účastníky tohoto

rozhodnutí (mimo ý, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsóu vlastníci či uŽivatelé dalších okolních

pozemků a staveb v sousedstvi. Nawhovaná stavba sým charakterem, polohou a umístěním na pozemku' svojí

vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pózemku stavby, sé ;i"t' nedotkne' Ve-smys1u ustanovení $

l23 občanskeho zakoniň:" óu'"r' vlastnického práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet'

,zirit,poz*at jeho plody a uzitky a nakládat s ním v mezíchzákona'

Vzhledem k tomu, Že předmětný záměr se umisťuje v uzemí, kde je vydán územní p}án' doručuje se toto

omámení zahájeniřízení dle $ 87 odst. l stavebního zákona účasiníkum územního řízení' vy'jma ŽaďaÍe\e

příslušné obce, veřejnJ''ňr'raĚr"* 
-žááut"t.i, 

přís1ušné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě'

Účastnftům stavebního Íízení je doručováno jednotlivě'

l. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých má bý požadovaný záměr uskutečněn:

- Jan Galda, U Kapličky 2l,Lutin
- Emilie Galdová,U Kapličky 2|,Lutin

' "J;fi]i'qYJi 
J'Xil'&J'l'''i;;il:ňe '99ie-9rávo 

k:""'::Ť1i,':,1*:^:*:^1*uum můŽe bý územním

rozhodnutím přímo dotčiná iue.t 'c 
utu'tníku či správců sítí technického vybavení):

- Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutn

Ing. Drahoslava Ma č á kov á

vedoucí stayebnílo úřa{q'
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

úřadu Lutín.

na úřední desce a elektronické úřední desce obecního

19.6-2012
VyvěŠeno dne :..''......!.|

(úřední deska)

78 .6 .2A12
Vyvěšeno dne :...... -......

(www. stránlql)

hI

't

Sejmuto dne
4. 7. 2A12

4. 7. 2A12
Sejmuto dne : ..

*rol,iví ags

Razítko a í a sejmutí rozhodnutí:



Doručí se::
Učastn íc i územ ni h o řízen í:
-úč^t"írl ul" s s5 ,d',l stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
žadatel:
l. Jan Galda, U Kapličky 21, Lutín
2. Emilie Galdová'U Kapličky 21,Lutín
3. obec Lutín
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stqvebního zókona doručuje se veřejnou vyhláškou-
4. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska
(Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutin)

Účastníci stavebního řízení - dode-ilql
5. Jan Galda, U Kapličky 2l,Lutín
6" Emilie Galdová'U Kapličky 2l'Lutín
7. obec Lutín
8. Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutín

Dotčené orgány státní spravy:
9. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
10. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
11. obecní úřad Lutín

Pro stavebníka: v příIoze 7asíIúme poštovní pouktÍzku k uhrazení sprúvního poplatku ve výši 300,-Kč.

(Doklad o zaplacení poplatku předložte stavebnímu úřadu ke kontrole. Nezaplacení správního poplatku do
23.7.20l2 je důvodem kneprovedení spravního úkonu dle s 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích s následným
zastqýením řízení dle $ 5 odst. 4 uvedeného zákona).
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