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Výroková část:

Stavební úřad obecního uřadu Lutín, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/206
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebú zákon), ve znění zákona č. 6812007 Sb. (dále jen
,,stavební zákon") ve společném územním a stavebním Íízeni přezkoumal podle $ 84 až 91 a $ 109 aŽ 1l4
stavebního zákona žádost o lydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 4.6.2012 podalí

Jan Galda' nar.26.3.196l, býem U Kapličky 2l,Lutín
Emilie Galdová, nar. 28.l |.196l, byem U Kapličky 2l,Lutín

(dále jen stavebník"), anazáklaďě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle $ 79 odst. a$92 stavebního zákona a $ 9vyhlášky č'50312006 Sb.' opodrobnějšíúpravě
územrrího řízení' veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

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

II. a podle $ l15 stavebniho zákona a $5 a 6 vyhlášky č.52612006 Sb.' kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu

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

Jednoduchý popis stavby:
Stavba kryÍého sÍdní pro osobní automobily nepruvidelného tvaru o zastavěné ptoše 77 m' bude umístěno na
hranici s pozemkem parc.č. 80, na hranici s pozemkem parc.č. 292 a bude navazovat na stdvající objekr
ZasÍřešení sedlovou s výškou hřebene střechy +5'125 od okolního terěnu, Akumulační jímky na dešt'ové vody
budou umhtěny na pozemku parc.č. st. 71 v k.ú, Lutín.
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Pro kryté stúní budou provedeny zdkludové patky zbeÍonu B15 pro osazení oceloých sloupkťt. Na stúvající
cihelné zídce bude provedena nadezdívka zcihel Konstrukce krovu dřevěnó, krytina zpdlených tašek.
Podlahu z betonové dlažby. Dešt'ové vody budou svedeny do plastových akumulačních jímek. Pro ujezd bude
pouiit stdvající sj ezd.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba krytého stání bude umístěno na pozemku parc.č. st. 7l na hranici s pozemkem parc.č. 80 

' 
na hranici

spozemkem parc.č. 292 abude navazovat na stávající objekt tak, jak je zakresleno vsituačním výkresu
vměř' 1:500, jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace doioŽené ke spojenému územnímu a
stavebnímu řízení.

2, Zastavětáplocha garáže s kryť'ým stáním bude77m2.
3. Zastřešení sedlovou střechou s ýškou hřebene střechy +5,2l5 od + 0,000 (+ 0,000 betonová dlažba)
4. Dešťové vody budou svedeny do akumulační jímky umístěné na pozemku parc.č. st. 7l v k.ú. Lutín.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace' kterou vypracoval Ing. Lubomír Šmída; případné

změrry nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního uřad, případně schválení při kontrolní
prohlídce zápisem do stavebního deníku.

2. Stavebník oznámí stavebnímu uřadu předem termín zahájeni stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,

3. Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka, na základě oznámení záměru započít
s uŽíváním stavby.

4. Stavba bude dokončena do 31.12.2012.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při jejím provádění zabezpečí odborné vedení

provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby bude veden stavební deník.
6. Stavebník zajistí qtyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí bý

ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem (ověřený výyčovací výkres je dokladem ke kolaudaci stavby).
7. Před započetí zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrshých sítí od jejich vlastníku a

provozovatelů přímo v terénu a vjejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zl"ýšené opatrnosti.

8. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění (práce
emitující zlyšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém staw, před ýjezdem
vozidel ze stavby zajistit jejích očistu' případně očistu veřejné komunikace sloužící jako přístup na
staveniště).

9. odpady ze stavby budou likvidovány vsouladu se zákonem č.l85/200l sb. o odpadech. Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k ohlášení užíváni stavby.

10.Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,STAVBA
POVOLENA",kteÚ obdrŽí stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí bý chráněn
před povětmostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby započeti
uŽívání stavby. U rozsáhlejší stavby se staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název
stavby, investor, dodavatel, povolení a ukončení stavby.

1l.Před zahájením stavby je třeba postupovat vsouladu sustanovením $ 22 odst.2 zákona č.20ll987 Sb.' o
státní památkové péči' ve anění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen oznámit
vdesetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR vBrně, Královopolská 74'7,Brrro
nebo oprávněné organizaci - např. NÚP územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeólogie, Horní nám.
25 nebo Archeologické centrum olomouc' bří, Wolfir 1ó, olomouc * svůj záměr reaIizovat stavbu a umoŽnit
jim provést na dotčeném uzemí záchranný archeologichý průzkum. Současně ust. $ 22 odst. l zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uŽivateli) nemovitosti a orgattzaci rea|izujíci archeologický
výzkum povinnost uzavŤít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického ýzkumu. nedojde-li k tomu,
bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského uřadu.

12. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu uřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem
dle $ l20 stavebního zákona. Oznámení bude podáno na předepsaném formuláři (příloha č.4 klyhlášce č.
52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu)
s přiloŽenými doklady uvedenými v tomto formuláři.

13. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo: protokol o vyýčení stavby, geometriclcý plán
zaměření stavby, reviznízprávu el. zaÍízeni, prohlášení o pouŽiých v,ýrobcích (s 156 stavebního zákona),
doklad o likvidaci odpadů vmiklých v průběhu stavby' kopii oznámení Archeologickému ústavu.



Účastníci řízertí naněŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení $ 27 odst. l zákona 5O0l20O4
Sb. správní řád ve znění zákonač.413l2005sb. (dálejen,,správní řád")je:

Jan Galda, nar. 26.3 .|961 , b1tem U Kapličky 2l 
' 
Lutin

Emilie Galdová, nar. 28.1 l. l 96 l, býem U Kapličky 2L, Lutin

odůvodnění:
Dne 4.6.2012 podali Jan Galda a Emilie Galdová oba byem U Kapličky 21,Lutín Žádost o vydání roáodnutí o
umístění a provedení stavby kry.tého stání pro osobní auta na pozemcích parc.č. st. 71 v k.ú. Lutín. Uvedeným
dnem bylo zahájeno izemni a stavební řízení, které stavební uřad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s $ 140 správního řádu usnesením podle $ 140 odst.4 správního řádu.
Stavební uřad opaťením dne 15.6.20lt2 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům
Íizeni, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na23.'7.2012 do
kanceláře stavebního uřadu ze kterého byl sepsan protokol. Na tomto ústním jednaní byl přítomen pouze
účastník řízení, veřejnost na veřejném ústním jednání nebyly přítomna.
Žadatel po naŤízeni veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního
zákona. Zámil s grafickou částí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku uskutečňované stavby.
Tato skutečnost byla doložena fotodokumentací, kteráje přílohou protokolu.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v $ 86 a 1ll stavebního zákona., projednalji súčastníky Íizení a sdotčenými orgány azjistil,Že
jejím uskutečněním nebo uŽívátím nejsou ohroženy zyjmy chráněné stavebním zákonem' předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy'
Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Lutín, kde je pozemek součástí
stabilizované plochy Bv bydlení smíšené -bydlení' občanské lybavení a qirobní sluŽby a řemesla bez
negativního dopadu na životní prostředí. Funkční regulace zde jako přípustné lyužití umožňuje situování
odstavných a parkovacích ploch pro potřeby bydlících a obce. Umístění stavby vyhowje požadavkum
stavebního zákona a jeho prováděcím předpisům, především obecným požadavkům stanoveným lyhl.č.
50112006 Sb.' o obecných požadavcích na vyržití ,Území, ve znění pozdějších předpisů, ýkající se umístění
stavby kry'tého stání. Umístění na pozemku je stanoveno podmínkami tohoto roáodnutí.
Předložená projektová dokumentace splňuje podmínky lyhl. č. 26812009 sb., a obecných požadavcích na
výstavbu a je lypracovaná oprávněnou osobou. Dokumentace je zpracovaná v rozsahu odpovídající druhu a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu vyrržití, vlilu na životní prostředí a
době hvání stavby, tj. stavbě krytého stání.

Stavební úřad se v Íízenizabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů
vymezená v $ 160 odst. stavebního zákona a zjistil zŽádosti o stavební povolení, Že stavba bude prováděna
stavebním podnikatelem, kteý je povinen při její realizací zabezpečit odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím.

Stavební úřad si ověřil, že stavebník má k pozemkům parc.č. 26618,26619,26617 v k.ú. Lutín vlastnické právo
a to informací z katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Lutín. Tuto skutečnost stavební uřad ověřil
v průběhu řízení.

ZpÍedloŽení stanovisek a dalšího posouzení dospěl stavební uřad k závěru, Že uskutečněním stavby nebudou
ohroŽeny veřejné zájmy aní nepřiměřeně omezena či ohroŽena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, kÍeré by brrínily povolení a provedení stavby rozhodl
způsobem uvedeným ve ýroku.

Stavební uřad se v rámci probíhajícího řízeri zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků Íízení ve smyslu
$$ 85' l09 stavebnÍro zákona přitom dospěl k závěru' Že v daném případě toto právní postavení přísluší:
A) Účastníkům územního řízení dle 6 85odst. ] stavebního zákona a dotčéným orgánům- doručuje se
jednotlivě :

L žadate|:
- Jan Galda, U Kapličky 2l,Lutín
- Emilie Galdová,U Kapličky 21,Lutín

2. obec, na jejimŽ izemí má být požadovaný záměr uskutečněn:
- obec Lutín



3. dotčené orgány státní správy:
- Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
- Magistrát města olomouce' odb. životního prostředí
- obecní úřad Lutín

BI Účastníkům územního řízení dle f 85 odst. 2 stavebního zákona- doruču.ie seveřejnouyyhláškou:
1. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých mábý požadovaný záměr uskutečněn:

- Jan Galda, U Kapličky 2l, Lutín
- Emilie Galdová,U Kapličky 21,Lutín

2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním
rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníku či správců sítí technického vybavení):
- Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutín

Účastníci stavebního dle s ]09 stavebního zákona-doruču-ie se iednotlivě:
l. stavebník:

- Jan Galda, U Kapličky 2l,Lutit
- Emilie Galdová' U Kapličky 2l,Lutítt

2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má bý stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
_ Jan Galda, U Kapličky 21,Lutin
- Emilie Galdová, U Kapličky 21,Lutirt

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutn

Stavební uřad dospěl k závěru, Že dalšími účastníky tohoto rozhodnutí (mimo ty, se kteými bylo v tomto řízení
jednáno) nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemku a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba sým
charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem
pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $ 123 občanského zákoníku je obsah vlastrríckého
práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet, lŽívat, poŽívatjeho plody a užitky a nakládat s ním
v mezích zákota.

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník Íizení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo rozhodnutí omámeno. odvolání se podává u stavebního úřadu obecního uřadu Lutín. o odvolání
rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje'
odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek proti stavebnímu povolení.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a kaŽdý
účastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na
náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout ýrokovou část rozhodnutí, jednotlivý v,.|'rok nebo vedlejší ustanovení. odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavební povolení nenabude prármí moci.
Rozhodnutí pozbýváplatnosti,jestliŽe do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavbazahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,'Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí
prár.rrí moci tohoto rozhodnutí.

MačÁkováIng. Drahosla
úřadu



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce obecního
úřadu Lutín.

26 .7 .201_2Vyvěšeno dne
(úřední deska)

Vwěšeno dne 26.7 .20 12

(www. strónky)

DoručÍ se::
Účastníci úz emního ř ízení :
-účastníci í dle $ 85 odst. ] stqvebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
žadatel:
1. Jan Galda, U Kapličky 2|,Lutín
2. Emilie Galdová'U Kapličky 21, Lutín
3. obec Lutín
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje se veřejnou vyhlóškou-
4. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska
(Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutín)

Účastníci stavebního řízení - dode-ilcy

5. Jan Galda' U Kapličky 2l,Lutín
6. Emilie Galdová'U Kapličky 21,Latín
7. obec Lutín
8. Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutín

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

Správní poplatekpodle zákona č. 634/2004 Sb. byl zaplacen.

Sejmuto dne

Sejmuto dne .

] eE'Jt:l jť'JíTÁA' 
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Razítkf 
" n"ani!1-$+,}ffipotvr4ule vyvěšení a sejmutí roáodnutí:


