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UZEMI{I ROZHODNUTI
veřejnou vyhláškou

obecrrí Úrřad LLrtín, stavební ťrřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. 1 písrn. g) a

$ 84 zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněrrí pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), v územním řízerrí posor-rdil podle $ 89 a 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby rlebo zaiízetrí (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterolt
dne 28.5.2012 podala obec Hněvotín, Hněvotín 47 IC 298913 zastoupená Ing. Jaroslavem
Dvořákem, starostou arlazákladě tohoto posouzení vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9

vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě ťtzetlrrího (ízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatř'ení

rozhodnutí o umístění stavbv

komunikace a inženýrské sítě na parc'č' 1027l1, 102712, 102713, z76lll,276lsl, I040l2,27612
v k'ťr. Hněvotín.

v tomto rozsahu;
Jedná se umístění komunikace, sp|aškové kanalizaceo dešt'ové klnalizace, vodovodu, ntl
plynovodu a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů Hněvotín -
Topolanská.
objekt 100 _ komunikace, odstavné plochy, chodník - komunikace je řešena obousměrná
dvoupruhová s odstavnými stáními a chodníkem, součástí je provedení jednotných vjezdů k RD.
Komunikace bude napojena na silnici III/5709' prochází lokalitou rodinných domů a je
ukončena po 300,4 m napojením opět na silnice IIv5709. Komunikace, chodníky, odstavné
plochy a vjezdy jsou navrženy na pozemcích parc.č. 104012' 276lll,276151' 102112, 102711,
27612, v k.ú. Hněvotín. Povrchová úprava živičná' odvedení dešt'ových vod do nové dešt'ové
kanalizace uličními vpustěmi. Povrchová chodníků a úprava odstavných stání je navržena ze
zámkové dlažby.
So 01 Splašková kana|izace - je tvořena dvěma větvemi, stoka Sl je napojena na stávající
splaškovou kanalizaci a je vedena po parc.č. 276lll,27615l v k.ú. Hněvotín, bude provedena
z trub PVC-DN 250 v délce 2l2 m; stoka 52 je vedena po parc.č. 102712,276lll v k.ú. Hněvotín,
bude provedena z trub PVC-DN 250 v délce 133 m.

So 02 Dešt'ová kanalizace - je tvořena dvěma větvemi, stoka Dl je napojena na stávající
dešt'ovou kanalizaci a je vedena po parc.č. 27611|, 27615l v k.ú. Hněvotín, bude provedena
z trub PVC-DN 250 v délce 206 mi stoka 52 je vedena po parc.č. 102712,276lll v k.ú. Hněvotín,
bude provedena z trub PVC-DN 250 v délce l30 m' Na obou větvích dešt'ové kanalizace jsou
navrženy retenční nádrže dešťových vod.
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So 03 Vodovod - je tvořen dvěma větvemi, větev Vl je napojena na stávající vodovodní řad a
je vedena po parc.č. 276111,27615\ v k.ú. Hněvotín' bude proverfenaz trub PVC-DN 80 v délce
199m; větevV2 jevedenapoparc.č. 276lll vk.ú.Hněvotín,budeprovedenaztrub PVC-DN
80 v délce l29 m.
So 04 P|ynovod NTL - je tvořen dvěma větvemi, větev Pl je napojena na stávající p|ynovodní
řad a je vedena po parc.č. 276lll v k.ú. Hněvotín, bude provedena ztrub PE100 d 90 v délce
200 m; větev P2 je vedena po parc.č. 276111v k.ú. Hněvotín, bude provedena z trub PB100 d 90

v délce 126 m.
so 05 Veřejné osvětlení - je vedeno po parc.č. 276111 v k.ú. Hněvotín. |{apojení bude na

stávající stožár Vo na parc.č. 993lÍ24, protlakem bude kabel veden přes parc.č.1027ll,102712,
102713 v k.ú. Hněvotín. Kabel bude pod komunikací veden v chráničce.

Pro unrístění a projektovou dokumetrtaci se stanovítyto podrnínky :

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 102711, 102712,276lll,27615l, l040l2,27612
v k.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačnÍm výkrese na podkladu
katastrální mapy v měřítku 1 : 500, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. $

92 odst.4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřenázas|ána žadate|i.

2, Komunikace, oclstavné plochy, chodník - komunikace je řešena obousměrná dvoupruhová
s odstavnými stáními a chodníkem, součástí je provedení jednotných vjezdů k RD.
Komunikace bude napojena na silnici III/5709, prochází lokalitou rodinných domů a je
ukončena po 300,4 m napojením opět na silnice IIa5709. Komunikace, chodníky, odstavné
plochy a vjezdy jsou navrženy na pozemcích parc.č. 104012,27611|,276151,102712,1027ll,
27612, v k.ú. Hněvotín. Povrchová úprava živičná, odvedení dešt'ových vod do nové dešt'ové
kanalizace uličními vpustěmi. Povrchová chodníků a úprava odstavných stání je navržena
ze zámkové dlažby.

3. Splašková kanalizace - je tvořena dvěma větvemi, stoka S1 je napojena na stávající
splaškovou kanalizaci a je vedena po parc.č. 276111,27615l v k.ú. Hněvotín, bude provedena
z trub PVC-DN 250 v délce 2I2 m; stoka 52 je vedena po parc.č. l027l2, 276111 v k.ú.
Hněvotín, bude provedena z trub PVC-D|{ 250 v délce 133 m.

4. Dešt'ová kanalizace - je tvořena dvěma větvemi, stoka Dl je napojena na stávající dešt'ovou
kanalizaci a je vedena po parc.č. 276111, 276151 v k.ú. Hněvotín, bude provedena z trub
PVC_DN 250 v délce 206 mi stoka 52 je vedena po parc.č. 102712,276lll v k.ú. Hněvotín,
bude provedena z trub PVC-DN 250 v dé|ce 130 m. Na obou větvích dešt'ové kanalizace
budou provecleny retenční nádrže dešt'ových vod.

5. Vodovocl - je tvořen dvěma větvemi, větev Vl je napojena na stávajíci voclovodní řacl a je
vedena po parc.č. 276lll, 27615| v k.ú. Hněvotín, bude provedena z trub Pvc-DN 80
v délce 199 m; větev V2 je vedena po parc.č. 27611l v k.ú. Hněvotín, bude provedena ztrub
PVC-DN 80 v délce 129 m.

6. Plynovod h{TL - je tvořen dvěma větvemi, větev Pl je napojena na stávající plynovodní
řacl a je vedena po parc.č. 276lll v k.ú. Hněvotín, bude provedena z trub PE100 d 90

v délce 200 m; větev P2 je vedena po parc.č. 276lÍl v k.ú.'Hněvotín, bude provedena z trub
PE100 d 90 v délce 126 m.

7. Veřejné osvětlení _ je vedeno po parc"č. 216111v k.ú. Hněvotín. Napojení bude na stávající
stožár Vo na parc.č. 993ll24, protlakem bude kabel veden přes parc.č. l027lt, 102712,

102713 v k.ú. Hněvotín. Kabel bude pod komunikací veden v chráničce



8.

9.

Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.

Projektová dokumentace stavby bude zpracována v souladu s vyhl. č. 49912006 Sb. o

dokumentaci staveb, a to příslušnou oprávněnou osobou pro projektování dopravních
staveb, oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářských staveb.

l0. Projektová clokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
sjaveb. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předložena k posouzení NIPI
CR o.s.

|1. ZvyjádÍeníČF,Z Distribuce, a.S. Ze dne 2l.5.2012 vedeném pod zn. 0100059303 vyp|1xá,,že
při realizaci stavby dojde k dotčení energetického zaÍízení v majetku CEZ Distribuce, a.s.,

které je chráněno ochranným pásmem podle $ 46 zák.č. 458/2000 Sb. a technickými
normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1.

12. Z vyjád,ření RWE Distribuční služby, s.r.o' Ze clne 21.5.2012 pod zn. 5000632180 vyplývá, že

dojde k clotčení NTL plynárenského zaÍízení místních sítí a stavebník při přípravě stavby
musí dodržet podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zaÍízení. Ke změně stavby, která má přímý vliv na p|ynárenské zařízení včetně ochranných
pásem, je nutno si lryžádat nové stanovisko.

13. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
02 Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 20.5.2012 pod č.j. 86571112. Projektová
dokumentace pro stavební řízení musí být vypracovaná v souladu s podmínkami tohoto
vyjádření.
Stavebník, nebo jím pověřená osoba' je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil' že
jeho záměr, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však
před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, vyzvnt společnost Telefónica ke

stanovení konkrétních podmínek ochrany SBK' případně k přeložení SEK.

14. Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení stavby bude postupováno dle
porlmínek vyjáclření Správy silnic olomouckého kraje ze dne 6.6.2012 pod zn. oLl9275ll2-
1s/Mi 5.6955. Zvyjá<líení mimo jiné v přípaclě, že by v průběhu vlastní realizace stavby
došlo ke změně rozsahu stavby, která by se dotykala zájmt SSOK, musí být tyto změny s ní
projednány. Investor před|oží k k vyjádření kompletní projektovou dokumentaci pro
stavební Íízení.

15. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky souh|asu k trvalému vynětí
zeměclělské půcty ze zemědělského půclního fondu k nezemědělským účelům vydaným
Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí ze dne 20.6.2012 pod č.j.

sMol/ZPls 5 1267 9 lzl|z/Po pro parc.č. 912l l, 93812, 54l 4 v k.ú. Hněvotín:
- Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle stavebního

. zzkona.
- Platnost souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně

s proclloužením jeho platnosti.
- Tento souhlas neopravňuje žadatele k zahájení výstavby. odnětí půdy ze ZPF nabude

účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené.
- V souladu s ust. $ 8, odst. l zitkona č. 334192 Sb., oóhrané ZPF provecle ten, v jehož

prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad skrývku kulturní vrstly půdy do

hloubky 30 cm a následně ji využije k ozelenění stavby a na terénní úpraly veřejných
prostranství uvnitř obce. Způsob provedení skrývky a její další manipulace bude
provárlěna v souladu s ust. $ 10 odst. 2 vyhl.č. l3ll994 Sb. kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany ZPF. Termín provedení skrývky je závislý na nabytí právní moci



stavebního povolení vydaného podle stavebního zitkona. Splnění této povinnosti lze

vymáhat ukládáním pokut ve smyslu ust. $ 20 zákona.
- Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem

chráněné zájmy uživatelů pozemků.
- Před zaháiením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru

v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
- Podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uvedené může na návrh žadatele orgán ZPF

změnit v řízení o změně rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona.

16. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky stanoviska vydaného
Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí ze dne 4.6.2012 pod č.j.

SMOL/078 33 6 I 2012 I OZP I OW G ad :

- Proclloužení vodovodu, splaškové kanalizace, dešt'ové kanalizace a retenční nádrže jsou
podle $ 55 odst. 1 písm. c)vodního zíkona vodní díla. K vydání stavebního povolení
těchto děl je věcně a místně příslušný Mmol, odb. ZP. K žádosti o stavební povolení
budou cloloženy doklady dle vyhl. č. 43212001Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle
stavebního zákona a podle vyht.č. s26l2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního řádu. Proiektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracovaná
oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářských staveb a v souladu s vyhl.č.
49912006 Sb., o dokumentaci staveb.

- StavebnÍk požádá MMOI, odb. ŽP současně se žádostí o stavební povolení výše
uvedených vodních děl o povolení k nakládání s vodami _ povolení k nakládání
s povrchovými (dešt'ovými vodami podle $ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. Vodního zákona _ k
jejich akumulaci.

- V-rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČsN zr 6005 při
křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi.

- Dokumentaci pro stavební Íízení požadujeme ogrět předložit zdejšímu oddělení
oclpadového hospodářství a péče o prostředí oZP Magistrátu města olomouce
k vyjádřenÍ z hlediska nakládání s odpady.

- Do rlokumentace pro stavební Íízení požadujeme rozpracovat nakládání s odpady
(předpokládané množství a zaÍazení odpadů dle Katalogu odpadů (vyhl. N {tŽP 38u200I
sb.)

17. o vydání stavebního povolení So _ 100 - Komunikace požárlá stavebník odbor stavební'
odd. státní sprály na úseku pozemních komunikací Magistrátu města Olomouce,

18. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.2011987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věcl ČR v Brně, Královopolská l47, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, ílzem.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
olomouc, U Hradiska 4216, o|omouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o

památkové péči ulrládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci rea|izující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohodu' a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o nárnitkách írčastníkťr řízení : nebyly vzn€seny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. |{epozbývá však
platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obclobné rozhodnutí podle stavebního zákonz.



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 realizace záměru již zahájena.

odůvodnění:

Žadatel obec Hněvotín. Hněvotín 41 |Č 298913 zastoupená Ing. Jaroslavern Dvořákem, Starostotl

podala dne 28.5'2012 Žádost o vydárrí ťtzetlníIlo rozhodnutí na unrístění Stavby konlunikace a

irrženýrské sítě na parc'č. 1021l1. 102'/12, |02113,276111,216151, 104012,21612 v k.ťr. Hněvotín.

Jedná se umístění konrunikace, splaškové kanalizace. dešt'ové kanalizace, vodovodu, ntl plynovodu a

veřejnélro osvětler-rí v lokalitě pro výstavbu rodinných donrťl Hněvotírr - Topolanská'
Stavební úřad oznáInil dne 31.5.2012 zahájení ítzemního řízení dle $ 87 odst. l hlavrrím

účastrríkům ilzení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejšírn Úrčastníkům řízení veřejrlou vyhláškou'

K projednárrí návrhu současně svolal veř"ejné ťrstní jednání, které se konalo v porrdělí dne

9.1.2012 v kanceláři stavebnílro írřadu v Lrrtíně a současně stanovil stejnou lliťrtu pro uplatr-rění

závazrlých statlovisek, námitek a připomínek. o výsledku jedrrání byl sepsán protokol.
Žadatel provedl infbrmačnípovitlnost podle $ 87 odst' 2 stavebního zákorla, kterou si stavební

úřad na rnístě ověřil.
Po př"ezkournání Žádosti stavební úřad zjistil, Že Žádost je úplná dle požadavků $ 86

stavebnílro zákona a $ 3 vylrl.č.50312006 Sb', o podrobnější úpravě úzernního řízení, veřejnoprávní

smlouvy a ťtzemníl-ro opatřerrí a byla posollzena dle r-rstanovení $ 90 stavebního zákona; stavební

úrřad zjistil' Že umístění stavby je v souladu se souboretn změn č. II územrrího plánr"r obce Hněvotírl .

schválenélro ltsnesetlírrr zastrrpitelstva obce Hněvotín cJne 16.1l.2002, jehožzávazná část byla vydaná

obecrrě záyazrtott vylrláškou obce Hněvotín č. l/2003 dne l5'4.2003 a zrněr-rěného ztněrtou č' I UPo
Hněvotírr' schválenou ustlesenítn ZastLrpitelstva obce Hněvotín dne l4'12'2006 obecně záyaznott

vylrláŠkou č.512006' Umístění stavby vyhovLrje poŽadavkťrrn stavebního zákona a jeho prováděcích

předpisů, předevšírn obecným požadavkťrrrl stanoveným vyhl.č' 50112006 Sb., o obecnýcll
poŽaclavcích na využívání úzení, s vylrláškou č.39812009 Sb. o obecných techrrických poŽadavcích

zal:ezpečujících bezbariérové užívátlí staveb, s vyhIáškoLr č' 26812009 Sb., o technických požadavcíclr
na stavby a je v sor-rladu s poŽadavky na veřejnor'r dopravní a technickott infrastrukturll a S poŽadavky

zvláštních právníclr předpisů a S ochranoll práv a práven chráněrlých zájnŮ účastníkťr Íízení. Stavebrrí

úrřad má k dispozici všechna potřebrrá závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterýcll rnohl

vydat přednrětrré ťtzernní rozhodnutí, přičemŽ neshledal Žádný právní dťrvod či překážky, a to tlejetl ze

strany některélro s dotčerrýclr orgáriů spolupťrsobících v tomto správním řízení, ale arri svůj, pro které

by přednrětrloLr Žádost rra vydárrí ťtzemního rozlrodnutí zaníÍl.
Stavebník kpozemkťrrn parc.č. 2'76111, 2]6151, 104012, 21612 v k.ťr. Hrrěvotín přímo

dotčenýrl stavbou jednak prokáza| vlastnické právo. jednak k pozemkůrn parc.č' 102111, 102112,

1027l3 v k.ír' Hněvotín jiné právo a to st-tllouvot-t o právu provést stavbu' Tuto skutečnost stavební

Úrřad ověřil v průběhLr iízení.
Žádost byla doloŽena dokumentací pro Ítzenlní iízenízpracoval]oll Ing. Daliborem Dr-rdíken-t

autorizovaným inŽenýrem pro vodohospodářské stavby, Irig. Karlem Safářem, autorizovaným
techniketrr pro technikrr prostředí staveb' specializace elektroteclrnická zařízení, dále závaznýni
stanovisky dotčených orgánů veřejné správy, poŽadavky vlastrríků techrrických sítí, které byly
zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
K Žádosti bylo doloŽeno :

- vyjádření Telefónica Czech Republic. a.s. ze dne 20.5.2012 pod čj' 86571112 - dojde

k dotčení.
- stanovisko RWE Distribuční sluŽby. S.r.o. Ze dne 21 .5.2012 Zn. 5000632180 dojde

k dotčení.
- vyjádřerr Čez DistribLrce a.s' ze dne 21'5.20l2 pod zn' 0100059303 - dojde k dotčení,

- vyiádření Správy silnic olornor.rckého kraje ze drrc 6.6.2012 pod zt"t. oLD2]5l12-|5l\4l
s.6.9.S s.

- závazrÉ stanovisko MagistrátLr rněsta olornoLlce , odboru stavebrrího, odd. státní správy na

Ítseku pozetnních konlunikacíze dne 23."/.20l2 č.3' SMolloPKl79l30]6l2012lKr,



- rozhodllutí o povolení dvoLr připojení Magistrátr"r rněsta olomouce , odboru stavebního'
oddělení státní správy na ťtsekr-r pozemních komr"rnikací Ze dne 19.7 .2012 č j.
SMO I/OPK 11 9 125 46 120 1 2lBe,

- souhlas k trvalému vynětí ze ZPF MagistrátLr rlěsta olomouce , odboru Životního prostředí
ze drte 20.6'2012 pod čj. SMoliZPi55l2679l2012lPo,

- závanlé starrovisko Magistrátr'r tněsta olomollce, odboru Životního prostředíze dne 4.6.2012
pod č j. SMoL/0783 3 6120 12l oZP l oHl cad.

Stavební ťrřad se v rámci probíIrajícího řízení zabývaltéŽotázkou vymezeníokrulru ťrčastrríků iízeníye
smyslLr $ 85 stavebnílro zákona. Přitom dospěl k závěrLr, Že v daném případě toto právní postavení
přísluší :

Účastníci ťtzernnílro řízení dle $ 85 odst' 1 stavebního zákona ''

a) Žadate| obec Hněvotín, Hněvotí t'l 4J , IČ 2989l j zastottpettá Ing. Jaroslavem Dvořákem, starostort'

b) obec, najejínŽúzemí rná být záměr uskutečněn' obec Hrrěvotín, Hněvotín 47

Účastníci ťtzemnílro řízerrí dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona'.

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterýclr rná být poŽadovaný záměr uskutečněn:
- obec Hněvotírl
- olonroucký kraj, Jeremenkova l191l40a, olonrouc
- RWE Distribuční sluŽby, s.r.o.' Plynárenská 499ll, Brno
- Čp'z DistribLrce, a.s. TeplickáB']418. Děčín
- Telefónica Czeclr Republic, a's' Za Brumlovkou 26612,Praha

b) osoby' jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám či pozernktinr nrůŽe

být úrzeniním rozhodrrr-rtím přírno dotčeno:
obec Hněvotírr; Správa silnic olomoLrckého kraje. olornouc; Kamil Navrátil, Hněvotín; Mgr. Tomáš Budín,
Velký Týnec; Ivana Budínová, Velký Týnec; Ing. TomáŠ Krampla, Prostějov, Doc. MUDr. Vladimír Študent
PhD.; Milan Dostál, Hněvotín; Mgr. Dana Dostálová, Hrrěvotín; Bc. Lukáš Peterek, olomouc; Bc. Romana
Peterková DiS., olornouc; Michal Bíl, olornouc; Mar_tina Bílová, olomouc; Ing. Jiří DoleŽal' olomouc; Mgr.
Pavlína DoleŽalová' olotnouc; František Mikulášek. Hněvotín; František Filípek' olomouc; Mafta Filípková,
olot-l-touc; Irrg. Karel Libosvár, Lipník nad Bečvor-r; Ing. Arrna Libosvárová, Lipník nad Bečvou; lng. Eva
Vodičková' Hr-rěvotín; Antorrín Petera, Hněvotín; Alena Paterová, Hněvotín; Michaela BrůŽová, Česká Lípa;
Marcela Martiňáková, Hněvotín; Jarrnila Dostálová, Hněvotín;

Vzhledem k toInLl, že záměr leŽí v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí
doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebníIro zákona úrčastníkům ťízení dle $ 85 odst.
1stavebrtího zákorla a dotčenýrn orgárrťrm jednotlivě a ťrčastníkůn Ťízení dle $ 85 odst. 2 stavebr-ríl-ro

zákona se doručuje toto ťtzemní rozhodnutí veř"ejnou vyhláškoLr.

Poučení :

Protitomuto rozhodrrutí lze podat odvolání. odvolat se můŽe účastník řízení ve lhůtě do l5
drrťr ode drre, kdy mLr bylo rozlrodnr"rtí oznátrreno. odvolání se podává u obecnílro úrřadLr Lrrtírl
stavebního úřadu. o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, Krajského ÚrřadLr

olonioLrckého kraje.
Doručení veřejrrou vylrláškou se provede tak. Že je rozlrodnutí vyvěšeno po dobLr l5 dnťr

zpťrsobenl v rnístě obvyklýrrr. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
odvolárlírn lze napadnout výrokovoLr část rozhodnutí, jednotlivý výrok rrebo jeho vedlejší

rtstanovení' odvolání jerr proti odůvodněrrí rozhodnutí je nepřípLrstné.

CNÍ i
Ing. Drahosl

vedoucí st bníl
čá:ko



Doručí se :

žadatel a přísluŠná obec-
Obec Hněvotín, Hněvotín 47(DS)

Účastníci řízení veřejnou vylrláškoLr - vyvěšeno na:

Úřeani deska obecního úřadu Lutín + příloha
Úřed''i deska Obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgány státní správy na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
Magistrát města olomouce, odb. ZP (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních
komunikací(DS)
Obecní úřad Hněvotín (DS)

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
veřejnou vyh|áškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního
úřadu Lutín a úřední desce Obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15ti denní lhůty, po kterou
je rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se

písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla
písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne : '?.7. '.7. '.?.Q'1.2
Sejrnuto dne: . t3...8...20.L2.

Žalame obecní úřady, aby potvrzenou
stavebnímu úřadu'

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

Správní poplatek vyrněřený podle zákona Č

dne 6.6.2012.
634/2004 Sb.. poloŽky l 8, odst. a) ve výši 1.000,-Kč byl uhrazen


