
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 131,783 49 Lutín' teleťon 585944286,fax
c.j. su/l400t2012
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mai I : dmacakova.ou@lutin.cz

veřejnou vyhláŠkou

Dne 15.6.2012 podala Ing. Jitka Šaková, nar. 8.10.1971, bytem Hněvotín 392 žádost o vydání
Útzemního rozhodttutí o umístění stavby a o stavební povolení na stavbu

přístřešku osobních vozidel na parc.č. l83l2 v k.ú. Hněvotín.

Jednoduchý popis stavby:
Nn pozemku pnrc.č. 183/2 v k.ú. Hněvotín je navržen přístřešek nu odstuvení osobníclt

vozitlel přízemní, o půdorysnýclt rozntěrech 5,6 x 7,6 m. Umístění objektu je nuvrženo nil
ve vzdrilenosti 2,2 m od ltranice se sousetlním pozemkem parc.č. 597/I v k.ú. Hněvotín, ve

vuldlenosti 5,1 nt od ltranice s parc.č. 1136 v k.ú Hněvotín. Střeclta je setllovti, ltřeben střechy
verlen rovnoběžně s místní komunikací. Vjezd nu pozemek je stóvající.

ZrÍkludové piltky pro sloupy budolt z beÍonu min. do hloubky 1 m s výztuží. Podluha
přístřešku ze zdmkově dlužby nu štěrkovém podsypu. Konstrukce přístřešku z dřevěných ltrnnolťt.
Krytinu tušky nu lut'ovdní s podbitím prkny. Konstrukce bude nutřeno ocltrunným ndtěrem v barvě
Itnědé a napušÍěna luzurovucínt lnkem.

obecní ťrřad LLrtírr, stavební Úrřad, jako stavební úřad příslLršný podle $ l3 odst. l, písm' g) a $

84 č' 1 8312006 Sb., o ťtzemnírn plárrování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisťr (dále jen
stavební zákon) z moci úřední usnesením pozllanlellallérn do spisu ze dne 21'6.2012 pod čj' SÚ/
13991140012012 rozhodl v souladu s ustanovením $ 78 odst. 1 stavebního zákona a podle $ l40
zákorla č.50012004 Sb', správrrí řád, ve znění zák.č. 41312005 Sb., (dále jen správní řád) o spojení
Úrzemního a stavebnílro řízení.

obecrrí úřad Lr"rtín, stavební Úrřad, oznanluje v souladu s ustanovením s $ 87 odst. l a \12
odst. 1 stavebního zákona zahájení společného ťtzemního a stavebníIro řízení dotčeným orgánťtn-t

státní správy a všern znáným ťrčastníkťrnr ťízení.

K projednárlí předloŽené Žádosti nařizLrje stavebrrí úřad veřejné ťrstní jednání, které se bude
konat

v pondělí dne 30.7.2012 ve 14,30 hod.

se schůzkou v zasedací místnosti obecního úřadu Hněvotín.

Vlastník pozernkťr a staveb, které jsoLr přednlěterl ťrzemníhb iízení,je povinerr strpět olrledání
na nrístě podle $ 54 odst.1 zákorlač. 50012004 Sb., o správrrím řádu, ve znění pozdějších předpisťr, a
k totttttto tiČelrr je zpřístrrpIrit'

Závazná stanoviska dotčených orgánťt, námitky účastníků (ízení a připomínky veřejnosti mLrsí

být Lrplatněrly nejpozději přiveřejném jedrrání, jinak se k nirn nepřihlíží.
Do podkladťt rozlrodnutí lze nahlédnout přede dnem ústnílro jednání u stavebrtílto ťrřadtr

(vyLržijte př'edevšírn návštěvní dny pondělí, středa 8- |1 hod) a při ťrstnínr jeclnání.
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Nechá-li se rrěkterý z ťrčastníkťr řízení zastupovat, předloží 1eho zástLrpce plnou moc.
Podle $ 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíŽí k závazrtýnl stanoviskťrrn a nánritkánr

k věcerrr, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Útzenrního plánLr.

Podle $ 89 odst. 4 stavebrrího zákona obec Lrplatňirje v územllírn řízerrí námitky k ochraně
zájmŮ obce a zájrnťr občanů obce'

Podle $ ]l4 odst. 1 stavebrrílro zákona účastník stavebníIro iízení rnŮŽe uplatnit nárnitky proti
projektové dokumentaci, zpťtsobrr provádění stavby rlebo poŽadavkům dotčených orgánů, pokud je
jinri přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloŽené snrloltvou provést stavbu rrebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkr"r nebo stavbě.

Vzhledenr k tomu, že záměr leží v uzerní, kde je vydán ťtzenrní plán, je toto oznámettí
doručováno v souladu s $ 87 oclst' l stavebrrího záltona ťrčastníkůrn řízettí uvedeným v $ B5 odst. l)
stavebního zákorla a dotčenýrn orgánťtm jednotIivě a ťrčastníkťrm řízení uvedenýnl v $ 85 odst. 2)
stavebního zákorta se doručrrje toto oznámení veř'e.jnou vyhláškoLr. Účastníkťr stavebního řízení se
dorLrčLrje jednotl ivě.

Účastníci řízení podle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) Žadatel - Irlg. Jitka Šaková, nar' B.10.l971, byterr'r Hněvotín 392
q) obec na jej íInŽ úzení má být záměr uskutečněn - obec Hněvotín
Učastníci úzenrního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebnílro zá|<otta:

a) vlastníci pozen-rkťr či staveb, na kterých rná být záněr uskutečněn:
- Ing. Jitka Šaková, Hněvotín 392

b) osoby' jejiclrŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozernkťlrn rntiŽe

být úzerlnírn rozhodnutínr přímo dotčeno:
- obec Htlěvotín. Hněvotín 47
- Ing. Le Van Lang, Hněvotín 359

Účastníci stavebního řízenípodle $ 109 stavebnílto zákorla:
c) stavebník - Ing. Jitka Šaková, tlar.8.l0.l97l, bytenr Hněvotín 392
b) vlastníci pozenrku nebo staveb, na kterém má být stavba prováděna:

- Irrg' Jitka Saková, Hněvotín 392
c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb Ila nich, rnťrŽe-Ii být jej ich vlastnické právo

tlavrlrovatlot-t stavbolt přínio dotčeno:
_ obec HttěvotíIr, Hněvotírr 47
- Ing. Le Van Lang, Hněvotín 359

Vzhledern k totrru' že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební úřad tímto specifikLrje okrLrh
jednotlivýcll Yízení takto :

Učastníci ťtzemrlího ř"ízení jsou uvedetti po pořad.číslem * l, 2, 3,
Účastníci stavebního řízeníjsoLr uvedeni pod pořad. Číslem - 1,2,4.

Žadatel dle ustanovení 8 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o vydání územnílro rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bvlo
nařízeno veřeiné ústní iednánÍ" vwěšena na vhodném veřeirrě rrřístupném místě u stavby nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do dobv veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští rrřestupku dle Q 178. odst.
1 písm.e) stavebního zákona. Pro vyvěšení informace se stanovuie pozemek parc.č. 97619 v k.ú.
Hněr otin'

lrrg. Dralroslava lll a Č á
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Doručí se :

ťrčastníci řízení na doručenku :
ža.datel -
1. Ing. Jitka Šaková, Hněvotín 392

příslušná obec -
2. Obec Hněvotín(DS)
3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu

Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

yl.astníci a uživatelé dotčených pozentkú a staveb -
4. Ing. Le Van Lang, Hněvotín 359

doÍčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. ŽP,@S)
Magistrát města O|omouce, odbor koncepce a rozvoje, (DS)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (DS)

Toto oznrÍmení je vyhlušovtino veřejnou vyltlríškott, u proto musí být vyvěšeno po dobu l5 dnů nu
úředních deskáclt obecnílto úřadu Hněvotín, obecnílto úřadu Lutín. Poslední den ]Sti denni
Iltůty, po kterou je oznúmení vyvěšeno na úřední tlesce je dnem doručení oznúmení. Zveřejňuje-Ii
se písemnost vyvěšením na více úředních deskdclt, povnžuje se za clen vyvěšení den, ve kterém bylu
písemnost vyvěšenu nejpozději ($ 20 síuvebnílto ztikottu).

, 29.6.2012vvveseno ol)e : . Sejrnuto dne : . ..19 :..7. :.?.9.1.?.

;}.&i.":!{-;l\{ í L 
jíiAb t.t :-í'Trí

Ěxl''*"t-;í a*;
7?j'} .+* i.i-iT"í|]

'l]]{-..f l }; 5 {|$4ÍlI] f 3"

Žaaame obecní úřac|y, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaIy zclejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro žaduÍele: v příIoze anílúme poštovttí poukrízku ttu ultruzení sprcivttílto poplatku ve výši 300,-Kč (po
uhrazení popkttku zušlete kopii stuvebnímu úřudu). ]Yeuhrazení poplaÍku je clle $ ó4 odst. I písm' b) sprúvního
řtÍtlu dtjvodent k přerušettí řízení.
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