
obecní úřad Lutíno okres olomouc
stavebnÍ úřad

olomoucká 131,783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286

c.j. su/l07/794/2012
Vyřízuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně dne 29.6.2012

RoZHoDI\UTÍ

Žadate|é Jaroslav Brůžeko nar. 31.8.1976 a Ing. Jana Brůžková nar. 10.7.1978 oba bytem
Přichystalova 1041150, Olomouc podali drre 29.3.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o
urnístění stavby a Žádost o stavební povolení Ila stavbu

rodinného domu' zpevněných ploch, akumulační nádrže, sjezdu, oplocení na parc.č. 97618
v k.ú. Hněvotín, přípojky vody, dešt'ové a splaškové kanalizace na parc.č. 97618'97613,1060
v k.ú. Hněvotín.

obecní úřad LLrtín, stavební ťrřad usnesetrítn ze dne 9.5.2012 pod čj. sÚtlgst'lg+tzolz
rozlrodl v souladu s ustanovením $ 78 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o ťtzemním plánování a

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebni zákon), podle $ 740 zákona
č.50012004 Sb', správní řád, ve znění zák.č. 41312005 Sb.(dále jen správrrí řád) o spojení úzenrního a
stavebního ťízení.

I. výrok:

obecrríťrřad Lutín, stavebttí ťrřad, jako stavebrríúřad příslušnýpodle $ 13 odst. l, písm' g) a

84 stavebrríIlo zákona posoudil žádost podle $$ 79 odst' 1 a 90 stavebního zákonaanazákladě tohoto
posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o un-rístění stavby

rodinného domu, zpevněných ploch, akumulační nádrže,
Hněvotín, přípojky vody, dešt'ové a splaškové kana|izace
Hněvotín.

[I.výrok:

oplocení na parc.č. 97618 v k.ú.
na parc.č. 97618,97613,1060 v k.ú.

obecrrí ťrřad LLrtín, stavební úřad přezkoLrrnal Žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebníInÍizení podle $ 111 odst' 1 a 2 stavebrrího zákona anazákladějeho výsledku rozhodl' Že

stavba

rodinného domu, sjezdu, na parc.č. 97618 v k.ú. Hněvotín,

se podle $ 1 l5 stavebního zákona

povoluje.



Uspořádárrí stavby bude následuj ící:

Na pozemku parc.č. 97618 v k.ú. Hněvotín je navržen rodinný dům v části přízemní,

v části o 2 NP., nepodsklepený, s vestavěnou garáží nepravidelného půdorysu, zastavěná

plocha rodinného domu je I7416 m2. Na rodinný dům navazuje na západní straně venkovní

l"ruru o ploše 29,4 m2. Umístění domu je navrženo v min. vzdálenosti 2 m od hranice se

souseclním pozemkem parc.č. 97612, v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 8 m od hranice s parc.č.

91613 v k.ú Hněvotín a ve vzrlálenosti 6,25 m od hranice s parc.č. 97619 vše v k.ú. Hněvotín.
Střecha je nepravidelného půdorysu valbového tvaru, sldon střechy 18o. Hřeben bude ve

výšce 7,8 m natl upraveným terénem, v části přízemní 4,15 m nad upraveným terénem.

Ňa'yp v terénu bude ukončen betonovou palisádou ve vzdálenosti 1,55 m od hranice s parc.č.

916t9.
Vjezd na pozemek rodinného domu bude napojením na parc.č. 1060 v k.ú. Hněvotín.

Napojení na technické sítě bude přípojkami do splaškové kanalizace, veřejného vodovodu a

nn. Dešt'ové vody bude odvedeny do podzemní akumulační nádrže o objemu 10 mJ

s přepadem do vsakovací jímky na parc.č. 97618 v k.ú. Hněvotín. Sjezd a zpevněné plochy

truaou na parc.č. 97618 v k.ú. Hněvotín. oplocení bude na hranici s parc.č. 968/3 tvořeno
podezrlívkou a sloupky s dřevěnou výplní, výška 1,6 m, v oplocení bude vjezdová brána a

vstupní branka, na ostatních stranách na hranici s parc.č. 97612,97611 bude tvořeno sloupky a

pletivem, výška sloupků 2 m. Na pozemku bude vyčleněn prostor pro umístění nádoby na

domovní odpad.
Rodinný dům je řešen pro I b.j. Zák|adové pasy budou z prostého betonu, základová

deska burle ze železobetonu; bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a tepelná a proti
ratlonu. obvodové a vnitřní nosné a nenosné zdivo bude provedeno zdivem HF.LUZ. Obvodové
zdivo bude zatepleno fasádním systémem ISovER EPS NEoFLooR 100. Konstrukce stropu
nad přízemím keramická montovaná systém Heluz-Miako. Konstrukce krovu je navržena z
dřevěných vazníků, které budou nést podhled ze sádrokartonových desek zavěšených na roštu

z CD profilů. Krytina keramická Bramac, barva černá. Osazeny budou podstřešní žlaby a
okapy. Budou provedeny vnitřní rozvody vody, odpadů a nn. Vytápění teplovodní, zdroj
tepelné čerpadlo a elektrický kotel. Osazen bude bleskosvod.
gudou provedeny přípojky na hlavní řady technických sítí vodovodu a splaškovou kanalizaci;
přípojka nn je řešena samostatně.

Pro umístění stavby se stanovínásledLrjící podnlínky :

1. Stavba rodinného domu v části přízemního, v části o 2 |{P., nepodslrlepeného, s vestavěnou

garáží nepravidelného půdorysů, zastavěná plocha rodinného domu je t74,6 m'. Na

řodinný dům navazuje na západní straně venkovní terasa o p|oše 29,4 m'. Umístě''í
domu je navrženo v min. vzdálenosti 2 m ocl hranice se sousedním pozemkem parc.č.

97612, v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 8 m od hranice s parc.č. 97613 v k.ú Hněvotín a ve

vzdálenosti 6,25 m od hranice s parc.č. 97619 vše v k.ú. Hněvotín.

Střecha rodinného domu bucle nepravidelného půdorysu valbového tvaru, sklon střechy

18o. Hřeben bude ve výšce 7,8 m nad upraveným terénem, v části přízemní 4,15 m

nad upraveným terénem.

Na pozemku parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín budou dále umístěny rozvody technických vedení,

akumulačn í nídrž na dešťové vody, zpevněné plochy, oplocení.

oplocení bude provedeno na hranici s parc.č. 97613 s podezdívkou a sloupky s dřevěnou

výplní, výška 1,6 m, v oplocení bude vjezdová brána a vstupní branka, na ostatních stranách

na^trra.'ici s parc.č. 97612,97611 bude tvořeno sloupky a pletivem, výška sloupků 2 m.

2.

3.

1.



6.

Přípojka vody, dešt'ové a splaškové kanalizace na hlavní řády, zpevněný sjezcl budou
umístěny na parc.č. 97618, 97613, 1060 v k.ú. Hněvotín, jak je zakresleno
v koordinační situaci v měřítku l : 200, jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace,
doložené k řízení.

Zásobení vodou bude přípojkou z veřejného vodovodu; odvádění splaškových vod bude
přípojkou do splaškové kanalizace; odvádění dešt'ových vod bude přípojkou do dešt'ové
Lunuliru"", přes akumulační nádrž. Rodinný dům bude napojen na distribuční sít' ČEZ.
Přípoika nn není součástí této stavby, je řešena samostatně provozovatelem distribuční sítě.

7. Na pozemku rodinného domu bude vyčleněn prostor pro umístění nádoby na domovní
odpad. Zpevněné plochy budou z betonové d|ažby.

Pro povolení avŽívání stavby se stanoví následLrjícípodmínky

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované Ing. Arch. Michalem
Giacintovem, autorizovaným architektem; Ing. Romanem Kunertem, autorizovaným
inženýrem pro technologická zaÍízení staveb; Annou Krakovskou, autorizovaným
technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektronická zzÍízení staveb, která
byla ověřena ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do

stavebního deníku. Projektová dokumentace bude po natrytí právní moci ověřená zaslána
žadateli a obecnímu úřadu Hněvotín.

Přetl zahájením stavby zajistí stavebník vyfyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dokladem k závěrečné kontrolní prohlídce).

10' Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb., o

obecných technických požadavcích na výstavbu.

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a

technických zařízení, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osotl na staveništi.

12. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu komunikace
sloužící jako přístup na staveniště).

13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě výběrového íízení,
který při iejím provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění stavby butle veden stavební deník.

14. Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s podmínkami smlouvy k připojení nového
odběru vydaným CEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 13.3.20lz pod č 4120777944 a rl|e

vyjádření ze dne 32.2.20t2 zn. 0100033765.

15. Při provádění stavby dojde k dotčení plynového zaÍízení a proto je nutno postupovat dle
podmínek vyjádření RwE Distribuční služby s.r.o. Brno zn. 5000589200 ze dne22.2.2012.

8.

9.



16. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky souhlasu dle ust. $ 7 odst. 3 zák.č.
334192 Sb. vydaného Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostřeclí dne
2Í.3.2012 pocl č.j. SMoVZP/55ll446l2012/Př pro parc.č. 97618,97616 v k.ú. Hněvotín:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích bude probíhat v maximální možné míře

v době vegetačního klidu
- Stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
- Doba záboru nepřekročí 1 rok, včetně uvedení pozemků clo původního stavu, termín

zahájení prací bude upřesněn ve stavebním řízení
- Při vlastní práci je investor povinen respektovat zásady ochrany ZPF' vyplývající

z ustanovení $ 8 zákona o ochraně ZPF
- Šire manipulačního pruhu bude cca 1'5 m včetně výkopu' cté|ka a hloubka uložení

kabelu nepřekročÍ parametry uvedené v technické zprávě
- Práce na pozemcích a vstup na ně bude v dostatečném předstihu projednán s vlastníky,

případně uživateli pozemků a k řízení dle stavebního zákona budou doložena stanoviska
všech vlastníků dotčených pozemků.

17. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky souhlasu k trvalému vynětí
zeměclělské půdy ze zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům vydaným
Magistrátem města olomouce, odborem životního prostředí ze dne 29.3.20|2 pod č.j.
sntrollzPl55ll663l20l2/Po pro parc.č. 97618,97613 v k.ú. Hněvotín:
- Souhlas je závaznou součástí rozhoclnutí, která budou ve věci vydána podle stavebního

zákona.
- 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 |hůtě v něm uvedené.
- v souladu s ust. $ 8, odst. 1 zákona č. 334192 Sb., ochraně ZPF provede 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 zahradní úpravy. Způsob
provedení skrývky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ust. $ 10 odst. 2

vyh|.č. 13l1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
- Termín provedení skrývky je závislý na nabytí právní moci stavebního povolení

vydaného podle stavebního zíkona. 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 zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru
v terénu, aby nedoch ázelo k neoprávrrěn ému zátboru ZPF.

- Podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uvedené může na návrh žadate|e orgín ZPF
změnit v řízení o změně rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona.

18. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska
Magistrátu města olomouceo odboru životního prostředí ze dne 20.2.2012 pod č.j.
SMOL/02 8 892 12012 I OZP I OW G ad :

_ Při výstavbě a následném provozovánÍm nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo
podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými
látkami.

- Přípojka sp|aškové kana|izace bude vybudovaná jat<o nepropustná, u závěrečné
kontrolní prohlídky bude předložen protokol o zkoušce nepropustnosti.

- V rámci stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení CSN 736005 při křížení a
souběhu s ostatními stávajícím technickými sítěmi. Před zahájením výkopových prací
bude provedeno zaměření stávajÍcích inženýrských sítí.

- V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se

souh|asem vlastníka vodovodu a kana|izace.



- Ochrana stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s $ 23
zákona č. 274l200l Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů. Ve znění pozdějších předpisů.

19. Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti
o užívání stavby. S odpadem' který vznikne v rámci stavby i během vlastního provozu, bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s prováděcími předpisy
vydanými na jeho základě, aby bylo zajištěno jejich odstranění, případně ryužití v souladu
s tímto zákonem.

20. K závěrečné kontrolní prohlídce bude dále doloženo:
- doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje
_ Es certifikát shody na zaÍízení autonomní signalizace a detekce
- doklad prokazující dosaženou požární odolnost konstrukcí chráněných sádrokartony

(např. prohlášení odborné montážní firmy)
- ověřený vytyčovací výkres stavby
- geometrický plán hotové stavby
- měření radonu v pobytových místnostech
- doklad, kterým prokáže, -že zaslal oznámení o záměru realizovat stavbu

Archeologickému ústavu Av CR v Brně nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, izem.
odb. pracoviště v Olomouci, útvar archeologie

21. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno
stavebního podnikatele; případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

22. Stavba bude dokončena do 3l.12.2013.

23. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu zátměr započít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem dle s l20 stavebního zákona. oznámení bude podáno na předepsaném
formuláři (příloha č. 4 k vyh|ášce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady uvedenými v tomto
formuláři.

24. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kcly je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, kte4ý byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázich výstavby :

- závěrečná kontrolní prohlÍdka k vydání souhlasu s užíváním stavby.

25. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA PovoLENA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostnÍmi vlivy, aby útlaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

2ó. Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.2011987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějšich novelizací, podle kterého je
stavebník v případě, že se jedná 6 úzremí s archeologickými náiezy, povinen oznám|t
Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně, Královopolská 147,Brno, svůj záměr
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci _ např. Archeologické centrum
olomouc, U Hradiska 42l6, o|omouc, provést na dotčeném území záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci,
uživateli) nemovitosti a organizaci rea|izující archeologický výzkum povinnost uzavřít



dohodu, a to ještě před
učiněno prostřednictvím

zahájením archeologického výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak
přísl. krajského úřadu.

o námitkách ťrčastníkťr řízení se rozhodLrje takto :

nebyly vzneseny

odůvodnění :

Žadatelé Jaroslav BrťrŽek, nar' 31.8.1916 a Ing' Jaria BrůŽková nar. 10.'].1978 oba bytern

Přichystalova 104l/50' olomouc podali drre 29.3.2012 Žádost o vydání írzemního rozhodnutí o
LrInístění stavby a Žádost o stavební povolení tla stavbu rodirrného dornlt, zpevněných ploch'
akunulačttí rrádrŽe, sjezdu, oplocení na parc.č. 91618 v k.ťr. Hněvotíri' přípojky vody, dešt'ové a
splaškové kanalizace na parc'č' 91618,9'7613,l060 v k.ú' Hněvotín.

Stavební ťrřad vzhledetn ktomu, že podmínky v Útzemíjsou jednoznačné, rozlrodl na základě
Žádosti stavebníkťr, v souladu S ustanovellí $ 78 odst. l stavebrrílro zákona a podle $ l40 správního
řádu usnesenítn poztlatnenatréln do spisu ze dne 9.5.2012 pod čj. sul]93l194l2012 o spojení
Útzemnílro iízeni a stavebního Yízení.

Stavební úřad obecrrího úřadLr LLrtín opatř'enínl ze dne 9'5.2012 oznánil zahájení
společného ÚtzeIlního a stavebrrího řízerrí všeIn znárlýrrr ťrčastníkům řízetlí a dotčeným orgánťrm a
nařídil veřejrré Úrstníjednání rra čtvr1ek dne l4.6.2012 se schůzkou na rnístě stavby, ze kterého byl
sepsaný protokol. SaInostatně byl o zahájení řízení ttvědomen Ing. Radovan Psotka, který byl
nedopatřen ím opornetlut.

Veř'ejnost na veřejném ťtstrrírn jednání nebyla přítornna. PoclrťrzkoLr na rnístě stavby stavební
úr'ad zjistil, Žebyla splněna povinnost Llstallovení $ 87 odst' 2 stavebrrího zákona, ze kterého vyplývá.
Že žadatel o vydárrí ťtzenrnílro rozhodnutí rra umístění stavby musí zajistit' aby informace o jeho

záměru a o tom, že podal Žádost o vydání územItíIro rozhodnutí byla bezodkladriě poté, co bylo
nař"ízeno veřejné jednárií, vyvěšena na vlrodnétn veřejně přístuprrérn rnístě rta pozemku, tla němŽ se

ná záněr uskr:tečnit a to až do doby veřejného ťrstního jednání.

V prťrběhLr řízení stavební Úrřad přezkounral předloŽenoLr Žádost o umístění Stavby a stavební
povolení z hledisek uvedených v $$ 79 odst. l' 90 a 1 1 l odst. 1 a 2 stavebního zákona, projedrral ji
s ťrčastníky Íízertí a s dotčerrými orgány a posoudil shrorláŽděná závazná stanoviska a vyjádření.
V průběhu řízerrí nebyly připomírrky veřejnosti' Urlístěrrístavby je v soLrladu Se Souborem zrlěn č. II
útzemního plánLr obce Hněvotín, sclrválerrého ustresetrínr zastupitelstva obce Hněvotín dne 9.5.2008,
jehoŽ závazná část byla vydaná obecně záyaznou vyhláškou obce HrrěvoÍírl č.212008. Předrnětné

pozerlky jsou soLrčástí návrlrové plochy ,,Bv" bydlení venkovského charakteru, které je určeno pro

individLrální bydlení s odpovídajícít"n zázenín LrŽitkových zahrad a nroŽností chovu domácího
zvíř'ectva pro vlastní pott'ebu. Urnístění stavby vyhovLrje požadavkťrnl stavebnílro zákona a jeho

prováděcích předpisťr, předevŠírn obecnýnl požadavkťrm stanoveným vyhl'č' 50112006 Sb..

o obecných poŽadavcích navyuŽívání ťtzemí, ve znění pozdějších předpisů, týkající se umístěnístaveb
rodinrrých dornťt. Urnístění na pozemku je stanoveno podmínkarni tohoto rozhodnutí.

Předložená projektová dokumentace splňLrje podrrrínky vyhl' č. 268i2009 Sb., a obecnýcll
poŽadavcích na výstavbu a je vypracovaná v souladtt s příIohoLr č. 4 vyhlášky č. 50312006 Sb. o

podrobnější írpravě Útzemnílro řízení, veřejnoprávní srnlouvy a ťtzenrního opatření a přílohou č. l
vyhlášky č. 49912006 Sb' o dokutnentaci staveb' zpracované v rozsahlt odpovídajícínlu druhu a

význaInu stavby. jejímu umístění, stavebně technickéInrr provedení, účelu vyuŽití, vlivu rla Životl-lí

prostředí a době trvání stavby, tj. Stavbě rodinného domu. Projektová dokumentace je zpracovaná
oprávněnýnri osobanli lng' Romanelrr KutrefteIrl. autorizovaným inŽerrýrem pro technologícká
zaÍízerlí staveb; Antrolt Krakovskou, autorizovarrýnl techtlikern pro techniku prostředí staveb'

speci al izace e lektron ická zař ízení staveb.



Stavebrrí ťrřad se v ťízení zabýval i toLr otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna

ochrana veřejných zá1nŮ vynrezená v $ 160 odst. stavebního zákona a zjistil zŽádosti o stavební
povolení' Že stavba bude prováděr-ra stavebním podnikatelem, který je povinen při její realizaci
zab ezpečit od born é vederr í prováděn í stav by stav byvecl o tt c ínr.

Stavebník prokáza| Že rná k pozernku parc.č. 91618 v k.ú. Hněvotín, výpis z katastru

nemovitostí, listr"r vlastnictví č. l29B pro obec a ltatastrálrrí 'hzení Hněvotín vlastnické právo.

kpozen-rku parc.č. 91613 vk.ú. Hněvotín jiné právo, a to smlouvou o právu provést stavbu s

vlastníkerl pozenrku Ilonou Niessnerovou, Tuto skr-rtečnost stavební úrřad ověřil v prťrběhu iízení.
Návrli je v sorrladLr s poŽaclavky tra veřejttou dopravní a technickou infrastrukturLr, kdy hlavní

řady dešt'ové a splaškové karralizace, vodovodrrí a plynovodrrí řad, vedení nn jsou provedeny a

uvedeny do r'rŽívárrí. PoŽadavky zvláštrrích právníclr předpisů na ťtseku Životnílro prostředí a připojení
netlovitosti tla t-llísttlí komr-rnikaci jsoLr splněny.

Stavební úřad se v ránrci probílrajícílro Íízení zabýval téŽ otázkov vymezení okruhu Írčastníků

iízertí ve smyslu $$ 85 a 109 stavebního zákona' Př'itom dospěl k závěrLr, Že v dattém případě toto
právní postavení příslLrší :

Účastníci řízení podle $ 85 odst. l stavebního zákona'.

a) Žadatel - Jaroslav BrťrŽek, nar' 31.8.1916 a Ing. Jana BrťrŽková nar. 10'1.1978 oba bytern

Přichystalova 1 04l /50, olomouc
b) obec na j ej írnž Úzenírni být záměr uskutečněn - obec Hněvotín

Účastníci ťtzemního ř'ízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlastníci pozerrrků či staveb, rra kterých rná být záněr uskutečněn:

- Jaroslav BrůŽek, nar.31.B.1976 a Ing. Jana BrůŽková rrar. 10.7.l97B oba bytern Přichystalova
1041/50. Olomouc

- obec Hněvotírr, Hněvotín 47
- Ilorla Niesstterová, Hrrěvotín 400

b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jirré věcné právo k sousedním stavbám či pozernkťrnr mťtŽe

být ťrzemnírn rozlrodnutírn přímo dotčeno:
- obec Hrrěvotín, Hrrěvotín 47
- Irrg. Karnil Čerrnák. Na trati 189133, olorrrouc
- Marie Čermáková' Na trati 189/33, olomouc
- Mgr. Lenka Macháčková, Staronrěstské nániěstí 1280l4a. Lítovel
- Richard Wagner, Tři Dvory 74
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plyrrárenská 499/l, Brno
- Čp'z Distribuce, a.s. Děčír-r, Teplická 87418

Účastníci stavebnílro řízení podle $ 109 stavebního zákorla:

a) stavebník - Jaroslav BrťrŽek a Ing. Jana BrťrŽková oba bytern Přichystalova 1041l50, olomouc
b) vlastníci pozemku nebo staveb, tla kterélrt rná být stavba prováděrra:

- Jaroslav BrťrŽek a Ing. Jana Brťržková oba bytem Přichystalova 104l/50, olornouc
- obec Hněvotín, Hrrěvotín 47
- Ilorra Niessnerová, Hrrěvotín 400

c) vlastrríci souseclrrích pozernkťr nebo staveb na nich. rnťrŽe-li být jejich vlastnické právo navrhovallotl
stavbou přínro dotčeno:

- obec Hrrěvotín, Hněvotín 47
- Ing. Kamil Čenrrák, Na trati 1B9l33, olomouc
- Ma"rie Čermáková, Na trati 18gl33,olomouc
- Mgr' Lenka Macháčková, Staroměstské nárněstí l280l4a, Litovel
- Richard Wagner, Tři Dvory 74
- RWE DistribučníslLrŽby s.r'o., Plynárenská 499l1.Brno
- Čvz Distribuce, a.s' Děčín, Teplická B74l8



Z pied|oŽertých stanovisek :

- vyjádření RwE DistribLrčrrí sluŽby, s.r.o.Brtlo ze dne22.2.2012 pod zn. 50005B9200,
- stanoviska k Žádosti o připojení sCF'Z DistribLrce. a.s. Děčín ze dne 13.3.2012 č. 4120111944;

vyjádření kexistenci sítě ze dne 23.2.2012 pod zrl' 0100033765l vyjádření ke stavebnímu
povolení ze dne 29.2.2012, zn. 1042008l l3,

- vyjádřerlí TelefónicaCzech RepLrblic, a.s. kexistenci sítě ze dne 21'2.20\2 pod čj. 30631l12 -
nedojde k dotčení,

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 29'2.2012, zn. PM006063120|2-203lHo,
_ soul-rlas obce Hněvotín k napojení na sítě ze drle 1.3.2012,
- rozhodnLrtí obecníIlo ťtř'adrr Hněvotírl k připojení tlovostavby na rlístní konrunikaci ze dne

1 .3.2012.
- vyjádřerrí obce Hrrěvotín ke stavbě ze dne ].3.2012,
- závaznélro stanoviskaHZS olomoLrckélro kraje ze dtle 12.3.2012,pod čj.HSOL-1090-212012,,
- závazrého starroviska Magistrátu nrěsta olonrouce odb. životrrílro prostředí ze dne 20.2.2012, č j.

SMOL I 028892120 121 OZP I OHI G ap,
_ souIllasu dle s 7 zák. o ochraně ZPF Magistrátrr rněsta olorl]otlce. odb. ZP pod čj.

S Mol/ŽPl5 5 l 1 446 l2o12nr,
- souhlasrr s vynětím Ze ZPF Magistrátu nrěsta olomouce' odb. Žp pod č..1.

SMo l/ŽPl5 5 l 1 663 l2012l P o.

- výsledku nlěřerrí radonu - středrrí riziko,
a clalšího posouzetlí, dospěl stavební úřad k závěrv, že uskutečněním stavby ttebudou ohroženy veřejné

zájt'rty ani nepřiměřeně ornezerla či ohroŽena práva a oprávněné zájny účastníků tízení.
Podrnínka správců technické infrastruktury, n-rajetkových správců či uživatelťr pozemkťr nebo

staveb dotčených předtnětnou stavbott, které se týkají finančních poplatků. či jiných finančních
poŽadavkťr, nejsou sorrčástí podmínek předepsarrých tírrrto rozhodnutím pro realizaci stavby. Tyto
poŽadavky budou ř'ešeny nrezi stavebníkem a těrnito ťrčastrríky Íízení, správci technické infrastruktury

či ma.jetkovýrli správci. uzavřením snrluv či dolrod clle příslušnýclr právních předpisů'
Jelil<oŽ v prťrběIrLr spojeného útzemního a stavebnílro řízení stavební ťrřad neshledal dťrvody'

které by bránily povolení stavby, rozhodl způsobem uvecleným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vzhledern k totnu, Že v přednrětném ťtzemí je vydán útzemní plán' doručLrje se v ítzemnítrr

řízení toto rozlrodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebnílro zákorla ťrčastrríkťrrn řízerrí uvedenýrn v $

85 odst. l a dotčenýrn orgánťrm jednotlivě; rjrčastníkťrnl řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního
zákona se dorLrčLrje veřejnou vyhláškou. Ve stavebItírn ř'ízení se doručuje účastníkům řízeníuvedenýrn

Poučení :
Proti ťtzenrnímu rozhodnutí a proti stavebIlítllu povolení lze podat odvolání. odvolat se

rrrťrŽe ťrčastník řízení ve lhťrtě do 15 dnů ode dne, kdy mLr bylo rozhodnutí oznánreno. odvolání se
podává rr obecního ťrřadLr LLrtín stavebního ťrřadir. o odvolání rozhoduje odbor strategickélro rozvoje
kraje. Krajského ťrřadu olomouckého kraje.

odvolání proti ťrzemnímu rozhodnr'rtí nrá odkladný ťrčinek proti stavebnírnu povolení.
Doručení veřejnou vyhláškoLr se provede tak. Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu l 5 dnťr

zpťtsobem v rnístě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
odvolání se podává s potřebnýrn počtem stejnopisťr tak, aby jeden stejrropis zťrstal správnímu

orgánu akaŽdý ťrčastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li Úrčastník řízení potřebný počet stejnopisťr'

vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.
odvolánín lze napadnout výrokovor"r část rozhodntrtí,. jednotlivý výrok nebo vedlejší

ltstatlovetlí. odvolání jerr proti odťrvodrrění rozhodrrLrtíje rrepřípLrstné.

Včas podarré odvolání rná odkladný účinek.
Stavba nesmí býtzallájena. dokud stavebrrípovolenínenabude právItínroci.
Rozhodr-rutí pozbývá platnosti, jestliže do dvorr Iet ode dne. kdy nabylo právní nroci, nebude

stavba zalrájerra.
ověř'ená projektová dokumentace stavby a Štítek ,.Stavba povolella" bLrclou stavebllíkovi

předány po nabytí právní nroci tolroto rozlrodntrtí.



Vzhledern k tomu, Že rozdělovník pro obě řízení je jederr, stavebrrí ťrřad tímto specifikLrje

okruh jednotlivých řízenítakto :

Účastníci Útzemního řízerrí jsou uvecleni po pořad.čísleIn * 1 ,2,3,4
Účastníci stavebního řízeníjsoLr uvedeni pod pořad. číslern -7,2,5 _ 1l.

Irrg. Dralroslava M1a č á k
vedottcí stavebnlho ú

Doručí se :

ťrčastníci řízení na doručenku :
žadatel -
1. JarosIav Brůžek, Přichystalova L04ll50, olomouc
2. Ing. Jana Brůžková, Přichystalova 1041/50' O|omouc
přis!ttŠna obec
3. olrec Hněvotín(DS)
4. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou _ vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu

Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci a t'lživatelé dotčených pozenlků a staveb

5. Ilona Niessnerová, Hněvotín 400
6. Ing. Kamil čermák, Na trati 189/33, Olomouc
7. Marie Cermáková, Na trati 189/33' Olomouc
8. Mgr. Lenka Macháčková, Staroměstské náměstí l280l4a, Litovel
9. Bichard Wagner, Tři Dvory 74
10. CEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874l8(DS)
11. RwE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499ll, Brno(DS)

doÍčené orgány na doručenku"

Magistrát města Olomouce, oan. Žr,1ns;
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje' (DS)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

na. vědonlí
Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, olonrouc

Správrlí poplatek byl zaplacen podle zákonač.63412004 Sb., poloŽky l7 odst. 1 písm. a), f), Ve

výši 600,- Kč dne 18.5.2012.



ToÍo rozhoclnutí je doručováno v souladu s ustanovením $ 92 oclst. 3 stuvebnílto zdkonu veřejnou
vyltltiškou, fl proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředníclt deskdch obecnílto úřndu Lutín
a obecního úřcdu Hněvotín. Poslední den ]Sti clenní Ihůty, po kterou je rozltodnutí vyvěšeno na
úřeclní desce, je clnem rloručení. Zveřejňuje-Ii se písemnost vyvěšením na více úředníclt deskdclt,

považuje se za den vyvěšení den, ve kterém bylu písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebníIxo

zúkonu).

Vyvěšerro dtle : . ..2...7.. 2a J. 2. Sejrnuto dne :'í8 ..7...2a7.2....
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Žaaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.


