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ÚznvrmÍ nozHoDNUTÍ
veřejnou vyhláškou

Výroková část:

obecní uřad Lutín, stavební uřad jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č. l83/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,stavební
zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 84 až 9l stavebního zákona žádost o r,ydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zaÍízeni (dále jen ''roáodnutí o umístění stavby''), kterou dne 17.5.2012 podaIi

Martin Dostál, nar. 14.8'l969 býem Třebčín 215

Milena Dostá|ová, nar'7.5'1972 býem Třebčín 215

(dále jen ,,žadate|") anazákladě tohoto posouzení:

I. Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení' veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

vrtané studny

na pozemku parc.č. 398/2 (omá půda) v kat. území Třebčín.

Druh' účel a umístění stavby:
Záměr řeší umístění vrtané studny na parc.č. 398/2 v k.ú. Třebčín jako zdroj vody pro potřeby zahrady'
Stavba bude umístěna vevzddlenosti 3,0 m od hranice s pozemkemparc.č. 398/2] a vevzdólenosti ]0,0m od
hranice pozemkem parc.č.464/] vk.ú. Třebčín. Hloubka jímacíhovrtu 26m, o 160mm.Zhlwí studny bude
osazeno manipulační šachticí z PP o a průměru ],0m a hloubce l,4m. U studny bude umístěna plastovó retenční
jímka s rozměry ],45m x ],45m.

II.

1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba studny bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územní řízeni, tj. v situačním
ýkresu na podkladu katastrální mapy v měř' l :500, kÍerá je součástí spisové dokumentace a bude dle ust.
$ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabýí právní moci ověřená zaslánažadatelia obecnímu uřadu Lutín.

objekt vrtané studny o a l60mm, hloubky 26m bude osazen na pozernku parc.č. 39812 v k.ú. Třebčín ve
vzdálenosti 3,0 m /osa studny/ od hranice s pozemkem parc.č. 398121 a yevzdálenosti 10,0m /osa studny/
od hranice pozemkem parc.č. 46411 v k.ú' Třebčín.

Stavba studny je dle ust. $ 55 odst. l písm. j) zákona o vodách jako vodní dílo, o povolení kjeho stavbě a
povolení k odběru podzemních vod je nutno požádat příslušný vodoprávní uřadu (Magistrát města olomouc'
odbor životní prostředí, odd. vodní hospodařství).

3.

obecgí úřaď Luťín
okrea Olomoue



- Kžádosti o zahójení vodoprovního řízení pro stgvební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x'lrýtisk kompletní projektové dokumentace , zpracované oprávněnou osobou pro
projektování vodohospodářslqlch staveb s veškeými doklady, tj' ýýpis z katastru nemovitostí a snímek
katastrální mapy (ne starší 2 měsíce), seznam účastníků řízení, vyjódření správců inženýrslEch sítí,
'vyjádření osoby s odbornou způsobilostí _ |tydrogeologa, prqvomocné územní rozhodnutí a souhlas
příslušného stavebního úřadu podle v$ 15 odst' 2 zdkona č. ]83/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řódu (stallební zákon).

4. ProjekÍová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena obecnému stavebnímu úřadu k ověření, zda
jsou dodrŽeny podmínky územního roáodnutí, ktery na základě žádosti stavebníka vydá dle $ 15 zakona č'
|83/2006 Sb. příslušný souhlas.

Účastník řízení podle ustanovení $ 27 odst. l zákona č. 5OO/2O04 Sb., správní řád, ve zněni zákona č. 413l2OO5
Sb. (dále správní řád") je :

Martin Dostál, nar. l4.8.1969 býem Třebčín 2l5
Milena Dostálová, r.air.7.5.1972 byem Třebčín 215

Toto územní rozhodnutí p|atí 2 roky ode dne' kdy nalrylo právní moci. Nepozbývá však platnosti, pokud
bude byla ve Ihůtě 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 žadatele, nebo jeho
právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li rea|izace
záměru jižzahájena.

odůvodnění:
ŽadateIé Martin Dostál a Milena Dostálová oba býem TřebčÍn 215 podali dne |7.5.2012 žádost o vydání
územního roáodnutí na umístění stavby vrtané sfudny na pozemku parc'č. 39812 v k.ú. Třebčín.
Žádost byla doložena dokumentací pro územni Ťizení, kterou zprácoval Ing. Kazimlr Kraina autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a rozhodnutím Magistrát města olomouce,
odb. Životního prostředí č j . SMOL/06 7 9] 8 l 20 12 l oZP N HJKoz.

Stavební úřad ozrámil dne 2l'5.2012 zahájení územního řízení dle $ 87 stavebního zákona hlavním účastrríkům
Íizeni a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
K projednání záměru zárovei nařídil veřejné ústní jednání na den 25'6.2012 v kanceláři stavebního uřadu dv.č.
23 a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek, námitek a připomínek nejpozději při ústním jednání. o
ýsledku jednání byl sepsiín protokol.

Stavební uřad si v pruběhu řízení ověřil že Žadatelé jsou vlastníky pozemku přímo dotčeného stavbou parc.č'
39812 v k.ú' Třebčín, list vlastnictvi č. 372 pro obec a katastrální území Třebčín

Žádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že stavba je navržena
v lokalitě, která je územním plánem určena pro bytovou zástavbu, tedy je v souladu se schváleným územním
planem obce Lutín. Umístění stavby vyholuje poŽadavkům stavebního zákona ajeho prováděcích předpisů,
především obecným požadavkum stanoveným vyhl.č' 50l/2006 Sb., o obecných požadavcích na vwžívání
izemí a vyhl. č. 268/2009 Sb., a obecných poŽadavcích na stavby.

Stavební uřad speciťrkuje účastníky územního řízení takto:
účastníci územního řízení dle $ 85 odst. l stavebního zákona:
I.žadatel
Martin Dostál, Třebčín 2l5
Milena Dostálová, Třebčín 215

2.obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
obec Lutín
3. dotčené orgány:

Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje, odd' urbanismu a Úp, Hynaisova 10, olomouc
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí' Hynaisova l0, olomouc
obecní uřad Lutín



účastníci územního řízení dle odst.2 stavebního zákona:
l.osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stqvbám anebo k sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Kamil Slezák' Lípy l30
Bc. Pavlína Slezáková, Lípy l30
obec Lutín

Na základě ýše uvedených podkladů vydal stavební uřad předmětní územní rozhodnutí' když neshledal žádný
právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto spráwím
iizeni, ale ani svůj, pro ktery by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamitl.

Vzhledem k tomu, Že záměr leŽí v izemí, kde je vydán irzemni plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s

$ 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům Íízení /l,2/ a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším
účastníkum Íízeni l4l se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se můŽe účastník řízetíve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
mu bylo rozhodnutí doručeno. odvolání se podává u stavební uřadu obecního uřadu Lutín. o odvolání
rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského uřadu olomouckého kraje.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. D áková
vedoucí
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Toto roáodnutí musí být vyvěšeno po dobu
Lutín.

Vy v ě š e n o d, 
",...... 

?.P..:.9. :..?.9.1 ?.............
(úřední deska)

15 dnů na uřední desce a elektronické uřední desce obecního uřadu

. 28. 6. 201-2yjveseno ane :.,.,.,.....,.

S ejma t o dn e : ........1. ! :...7.2..?9.!.?.....,...o. o.. o o..

14. 7. 201_2
S ejmuto dne : .........-....................................

(www. stdnky)

,G;..-nř" in:."*T,' i . J i::", 
-i

i Š ',:,'ií i'. ] ;;1 ' i

i tsj'lťri'i''i'iln 'V
Razi|t<6;?gpi;'6o;s:,'algáiue,\,ltffi$'wfu j"vyvěšeníasejmutíroáodnutí:

|/trr:/'



Doručí se :

účastníci @odeik-v) dle € 85 odst. I stw zákona:
Martin Dostál, Třebčín 215
Milena DostáIová, Třebčín 215
Obec Lutín

účastníci řízení dle $85 odst. 2 stav. zákona veřejnou vyhláškou:

Úredni deska obecního úřadu Lutín + příloha
(Kamil Slezák, Lípy l30, Bc. Pavlína Slezáková, Lípy l30, obec Lutín)

Dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
Obecní úřad Lutín

Správní poplatek podle ziíkona č 63412004 Sb., o správních poplatcích ve vyši 1000,- Kč byl zaplacen dne
1.6.2012.


