
oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres olomouc
stavební úřad

olomoucká L3I,]83 49 Lutín

SPIS. ZN.: SU/1608/2012Č.l.: sÚtooszorz
vyŘIzulB: Jarmila Vychodilová
TEL.: 585 944286
E'_MAIL: jvychodilova.ou@lutín.cz
FAX: 585 944 286
DATUM: 17.1.2012

oZ|{ÁtvtBI\Í
zahájení územního Íízení a pozvání k ústnímu jednáni

Zdeněk Pavlík' nar.4.9.1986 býem Na sídlišti 296,Lutín
zastoupen na základě plné moci
Ing. Janem Spurným' olšany 344

podal dne 12.'7.2012 žádost o lydání územního rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny

na pozemku parc'č. 258/43 v kat. území Lutín.

Dnem podání žádosti bylo zaháj en o uzemní řízení.

Popis předmětného záměru:
Záměr řeší umístění kopané studnyjako zdroje vody pro novostavbu kD a zahradu na parc.č' 258/43 v k.ú.
Lutín, Stallbabudeumístěna vevzdálenosti ]7,85m odhranicespozemkemparc.č.258/40, vevzdálenosti
1 6, ] 0m od hranice pozemkem parc.č. 258/37 a ve vzdálenosti 7, ] m od hranice pozemkem parc.č.258/35 v k.ú.
Lutín. Hloubkastudny 10,0m, průměr 1,0m.

StavebníúřadobecníhouřaduLutín'jakostavebníuřadpříslušnýpodle$13odst. 1,písm.g) a$8a zákonač.
18312006 Sb.' o územním pánování a stavebním řádu ( stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájeni územního Ťízetia současně nařizuje
k projednání Žádosti veřejné ústníjednání na den

22. srnna 2012 ( středa) v 15:00hod

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu (budova Olomoucká 131' 2. poďlaží, dveře č. 23)

Závamá stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íízeni a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude nepřihlédnuto.
Do podktadů ŤizeníIze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin' a to v pondělí a ve středu

od 8'00 do 11'30 aod 12,30 do l7,00 hodin (2. pod|aŽí, dveře č. 23).v ostatní dny lze nahlédnout po předešlé

domluvě s úřední osobou.
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Poučení:
z"i^tazajistí' ab1' informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí' byla

bezodk]adně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, v1věšena na vhodném veřejně přístupném místě

u stavby nebo u por..ku, na nichž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání'

Součástí informace je graácké vyjádření záméru. Pokud Žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební

úřad nařídí opakovaně veřejné ústní jednání'

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu

veřejného ústního jednání, zvoIi si společného zmocněnce'

K závantým stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo

regulačního pliínu' se nepřihlíŽí. Účastník Íizení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho

po'stav..'í jako účastníkarízeri, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se

nepřih1íží'

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 1'12 odst.l stavebního zákona opráněn při plnění úkolů

vstupovat nacizípozemky, stavby a do stáveů s vědomímjejich vlastníků při zjišťování staw stavby a pozemku

nebá opatřovaní důkazů adalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad můŽe pod1e $ l73 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo

závažnýmzpůsobem ztěžuje postup vřízení anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. 1 stavebního zákonatím, Že

zremoiňuje_oprávněné uředníosobě nebo osobějí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá_li se některy z účastníků zastupovat, předloží jeho zásfupce písemnou plnou moc'

Vzhledem k tomu, Že záměr IeŽí v tzemi, kde je vydán uzemni pliín, je toto oznámení doručováno v souladu s $

87 odst. l účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1 dotčeným organům jednotlivě a účastníkům řízení

uvedeným v $ 85 odst. 2 se doručuje toto omámení veřejnou vyhláškou.

Účastnici územního řízení dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:

l.žadatel
ZďeněkPavlík, Na Sídlišti 296, Lutín
2.obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

obec Lutín
3. dotčené orgány:

Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, odd. urbanismu a ÚP, Hynaisova 10, olomouc

Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí, Hynaisova 10, olomouc

obecní uřad Lutín
účastníci územního řízení dle odst. 2 stavebního zákona :

n-ry i"ixnnrrt"xta *to 1i* věcné pravo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo

stwbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Viktor Fryblík' K Trati 256,Lutitt
Jitka Fryblíková, K Trati256,Lutín
Miroslav Bernát, Pohoršov 89, Lutín
obec Lutín

Dle ust' $ 5 odst. l zákona č,. 63412004 Sb., o správních poplatcích uhradit správní poplatek podle poloŽky č. 1 8

oísm. a). kterv činí l000,-Kč. Platbu je moŽno provést přiloženou složenkou nebo hotově v pokladně obecního

ir"a" i*i", Št otni 2o3, Lutn, pÍiiemi (pí. Vlachová). Doklad o zaplaceni poptatku předložte stavebnímu

úřadu ke kontrole. Nezapíacení 
'pia*ino 

pbplatku ďo 25.6.2Ol2je důvodem k neprovedení správního úkonu dle

$ 5 odst. 4 zákonao správních póplatcích s následným zastavením řízení dle $ 5 odst.4 uvedeného zákona.

Ing. Drahoslava M a č á ko v á
vedoucí stavebního úřádu 
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L8.7.2012
Vyvěšeno dne :.............

(úřední deska)

18 .7 .2A72
Vyvěšeno dne :............,

(www' strúnky)

2.8.2A12
Sejmuto dne : ............

2 .8.2072
Sejmuto dne : ............

\ř
zdejšímu sta

Doručí se :

účastníci dodeil'c-il dle S 85 odst. 1 stav zákona:

Ing. Jan Spurný, olšany 344

obec Lutín

účastníci říz'ení dte S85 ods| 2 stav. zlÍkona veřeinou whlúškou:
Úředni deska Obecního úřadu Lutín + příloha
( Viktor Fryblík, K Trati 256,Lutil, Jitka Fryblíková, K Trati 256,Lutln, Miroslav Bemát, Pohoršov 89, Lutín

obec Lutín )

Dotčené orgóny na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
obecní úřad Lutín
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navržená studna

parcela dotčená stavbou

sousední stávající studny

Žadatel:
Zdeněk Pavlík, Na Sídlišti 296,783 49 Lutín Ing. Jan Róhrich

Určická 54
796 01Prostějov
ICO 10073493

místo stavby' Lutín kraj: olomouc$i

ě. paré:

ff

akce:

DOMOVNI STUDNA
napozemkup.č. 258143 V k.ú. Lutín

vvoracoval:
Aq-*p

účel:
DUR

měřítko:
1 : 1000

datum:
04t20tz

název: 
Kopie katastrální mapy č. přílohy: D 2


