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ÚzptuxÍ nozHoDNUTÍ
veřejnou vyhláškou

obecní úřad Lutín stavební úřad, jako stavební ťrřad příslušný podle $ l3 odst' 1 písrn. g) a $ 84

zákona č. 183/2006 Sb., o útzemrrírn plánování a stavebnírn řádLr. ve znění pozdějších předpisťr (dále
jen ''stavebtlí zákon''), v územrrím řízerrí posoLrdil podle $ 79 a 90 stavebního zákona Žádost o vydárrí
rozhodnr"ttí o r-rrnístění stavby nebo zaiízení (dále jen ''rozhodnutí o urnístění stavby"), kterou dne

21.2.2012 podali Bc. Jaroslav Ambrož, nar.2.1l.l974 aBc. Jana Ambrožová, nar. 15.5.1979
oba bytem Hněvotín 487 žádost o vydání úzenrního rozhodrrutí o umístění stavby oplocení na
parc.č. 993172 vk.ú. Hněvotín anazákladětohotoposouzettí vydávápodle$19a92 stavebního
zákon'a a $ 9 vyhlášky č. 503i200ó Sb., o podrobnějŠí írpravě Ítzemnílro Íízení, veřejrroprávní smlor:vy
a Útzemtlího opatř'ení

rozhodnutí o umístění stavby

oplocení na parc.č. 993172 v k.ú. Hněvotín

v tonrto rozsahu:
Jednd se osuzení části oplocení pozemku parc.č. 993/72 v k.ú. Hněvotín, u to nu ltranici s parc.č.
993/73 a 993/43 v k.ú. Hněvotín. Na ltrunici s purc.č. 993/73 v k.li. Hněvotín bude oplocení
tvořeno demontovntelnými betonovými dílci systéntu BEVES ; do vzdúlenosti 2,05 m od parc.č.
993/127 bude oplocení o výšce 1,5 m, ddle v déIce 2,05 nt bude o výšce 2,0 m, dúle v délce 14,35 nt

butleovýšce2,5nr uvrlélce2B,7mbudeovýšce2m.Nultrunicispurc.č.993/43budeoplocení
tvořeno sloupky u drátěným pletivem o výšce 1, 8 n v délce 17,76 m. ZrÍklodové putky sloupkit
oplocení u zúkludy betonových díIců budou osuzeny nu pozemku parc.č. 993/72 v k.ú. Hněvotín.

Pro unrístětrí a projektovou dokumentaci se stanovítyto podrnínky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na
podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 250, která jsou součástí spisové dokumentace, a
bude clle ust. $ 92 odst. ;l stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zas|ána
žadateli a obecnímu úřadu Hněvotín'

2. Bude osazeno oplocení pozemku parc.č. 9g3l72 vk.ú. Hněvotín, a to na hranici s parc.č.
993173 a993143 v k.ú. Hněvotín.

3. Na hranici s parc.č. 993173 v k.ú. Hněvotín bude oplocení tvořeno demontovatelnýnri
betonovými dílci systému BBVES ; do vzclálenosti 2,05 m od parc.č.993ll27 bude oplocení o
výšce 1,5 m, dále v délce 2,05 m bude o výšce 2,0 m, dále v déIce 14,35 m bude o výšce 2'5
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m a v rJélce 28,7 m bude o výšce 2 m. Na hranici s parc.č. 993143 trude oplocení tvořeno
sloupky a drátěným pletivem o výšce 1, 8 m vdélce 17,76 m. Zák|adové patky sloupků
oplocení a základy betonových dílců budou osazeny na pozemku parc.č. 993172 v k.ú.
Hněvotín.

4. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20lI987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR v Brně, Královopolská I47, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ , územ.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
Olomouc, U Hradiska 4216, olomouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
rra dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavřít dohoclu, a to ještě před zahájením archeo|ogického
výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o námitkách účastníků řízení:
Nárlitce vznesené vlastníkem sousedního pozemku Ing' Mar1inem Hryzbilern pod č'l)' týkající Se

existence plotu na parc.č' 993113 v k.ťr. Hněvotín a se posunutí navrhovaného oplocení o 30 cm, se
IlevyhovLrje. Nárriitce uvedené pod č.2)' týkající se r-rrbanistického a architektonického řešení stavby.
se nevyhovuje. Námitce uvedené pod č.3). týkající se neťtplnosti projektové dokunrentace Se

rlevyltovr-rje. Námitce uvedetré pod č.4), týkající se nedostatečrrého řešení úpravy teréttu se
nevyhovr,rje.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti poclána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podIe stavebního zákona.
Uzemní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřacl obdrží sděIení žatlatele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvoclnění:

Žadate|é Bc. Jaroslav ArnbroŽ a Bc. Jana AInbroŽová, oba byterrr Hněvotín 48] Žádost o
vydáníúzemnílto rozhodnutío urnístěrrístavby oplocení na parc.č. 993l12 v k.Úr' Hněvotín.

Stavební Úrřad oznámil dne 24.2.2012 zahá1ení Útzemního řízení dle $ 87 odst. 1 hlavním
írčastníkťrrl iízení a dotčeným orgánťtnr jedrrotlivě a vedlejším Úrčastníkťrnr řízení veřejIloLr vylrláškoLr.

K projednárlí návrhu současně nařídil veř'ejné ťrstníjednání na den 3'4.2012 a stanovil lhůtLr
pro Lrplatnění závazných stanovisek, nárnitek a př'ipomínek do 3'4.20l2. o výsledku jednání byl
sepsán protokol' Stavební Úrřad na místě satnérl zjistil' Že inforrnace o jeho záněru a o totrr, Že

podal Žádost o vydání Útzemního rozhodnutí byla vyvěšena na vhodtlénr veřejně přístr-rpnérl nlístě u
pozernklt, na něrnŽ se má záněr Lrskutečnit a Ío až do doby veřejného ťrstnílro jednání' V prťrběhLr

řízení dne 4.5.2012 doložili ŽadaÍelé změnu původního zánrěru,. a to pro.iel<tovou dokutneIltací ze
0412012. Hlavním dťrvodem nněny bylo zrLrŠení brány v navrŽeném oplocení směren-t k pozenrku
parc'č. 93l43 v k'ťr. Hněvotírl. Stavební ťrřad vyrozunrěl účastníky í'ízerlí o změně rozsalrtt zárněrlt
podaného Žadatelern projedrrávarrého v úzenrním řízeníveř'ejrror.r vyhláškoLr a současltě rrařídil veřejné
ťrstní jednání rla den B.6'2012 a stanovil llrťrtLr pro uplatnění závazlých stanovisek' nárnitek a

připorníriek do 8.6.20l2. o výsledku jednání byl sepsán protokol. K ťtstnímttjednání doloŽil ťrčastník
tízerlí, vlastník sousedního pozemku parc,č' 993l73 v k'ú. Hněvotín Ing. Mar1in Hryzbil' v písemnérl



Vyhotovení námitky k osazení části oplocení na parc.č ' 993112 v k.ú. Hněvotín, které jsor'r soLrčástí
protokolu zjednání.

Stavební ťrřad posoLrdiI nárnitku č' l, týkající se jiŽ provedeného plotLr zdřevěných prvků na
pozemku parc.č. 993113 na hranici se parc.č. 993112 vše v k.Úr' Hněvotírl vlastriíka lrrg. Mar1irra
Hryzbila; dále návrhu posunutí navrŽeného plotu, na základě posouzenínánlitku zaníÍl. Je jisté, že se
jedná o neobvyklé ř'ešení dvou oplocení na jedné lrranici mezi sousednínli pozernky. Stavební úřad
však posltzLtje a zkounrá Žádost v rozsahu' v jakém byla podána. Sanrotttá existerlce jiŽ provedenóho
oplocerlí ve vlastnictví souseda není důvodem pro zarnítIltttí Žádosti pro oplocení pozenlkLt parc.č.
993l72 v k.ír' Hrrěvotín. Stavební úřad přezkoutnal zda je navrŽerlé oplocení rozebíratelné' a následně
je moŽno provést ťtdrŽbu, i přesto, Že navrŽené betoIlové prvky vyŽadLrjí údrŽbLr mininlální. Tyto
podrnínky projednávané oplocení splriuje' V ttstanoveItí $ 24 c) vyhlášky č. 50l/2006 Sb. o obecných
požadavcích navyvžívání Útzemí, ve zněnípozdějšíclr předpisů je uvedeno, které pozernky se stavbaIni
mLrsí být oplocerry. Pro pozernky s rodirrrrýrni domy tato povit-tttost rrevyplývá, proto je pottze na

dohodě vlastníkťr sousedícíclr pozemkťr, kdo oplocerrí provede a kdo je bude vlastnit' Také ve věci
osazetlí oplocení lnusí stavebrrí úřad vycházet zllavrŽeného ř'eŠerrí, tlerlí oprávněn jej nlěnit. Při
přípravě a provádění stavby je stavebník povinen se řídit ltstatloveIlítlr \ l52 odst' l) stavebního
zákona, kdy nrr-rsí mít na zřeteli mirno jiné iochranLt majetl<Lr a šetrnost k sousedství. Pol<Lrd by došlo
k poškození cizí věci' jedrrá se o občanskoprávní otázkLt, Itterou příslLrší lozllodovat soudlt.

Stavební ťrř'ad se zabýval námitkor'r č..2)' týkající se urbatristického a architektonického
řešenínl Stavby oplocení. RegLrlativa schválené UPD nestaIlovLrjíŽádná urbanistická a architel<tonická
kritéria pro oplocení pozemků, pro dané ťtzemí tlení pořízený regr-rlačrrí plán, který by zpřesnil
podrnínky pro jednotlivé stavby. oploceníz betonovýcll prvkťr je navrŽeno na hranici s parc.č. 993113
v k.ú. Hněvotín, jeho výška je odstuptiovallá tak, aby st-něreIn ke l<orlunil<aci tlavazovala na 1iŽ
provedené oplocení zfaceblokťr na lrranici sparc.č.993l121 vk'ťr. Hněvotín tj. o výŠce l,5 m.
Navyšování plotLr na 2,5 rn ( v dl. 14'35 rn) je srněrem do hloubky pozenlku poLlZe nrezi soLrsedícírni
moderrrími rodinnýrrri domy, kde jiŽ bLrde jeho hnlota překryta ve|ikostí oboir RD. Na hranici
s voltlolt krajinoLr tj. parc.č. 993l43 v k'ťr. Hněvotín je navrŽeno běŽné oplocení z drátětrého pletiva a

sloupkťt, tak jak je tomLr i u ostatních pozernků. Stavební ťrřad došel k závěrtt, Že navrŽenýnl
oplocením nedojde k narušení clrarakteru stavby na oplocenélt-l pozetlrlttt ani okolí'

Nánritkrr č. 3)' ýkající se projektové dokLrrllelltace předloŽelré l< posouzení stavebrlí úřad
zarrlítl. protoŽe vzlrledern k drr-rhr"r a rozsahu stavby je dostačLrjící; obsahLrje náleŽitosti dané přílohoLr č.

4 prováděcí vylrlášky 50312006 Sb. o podrobnější úpravě ÚtzenlníIlo řízení, veřejnoprávrtí snllouvy a
útzenlttího opatřerrí a je rnožno podle rrí stavbu dostatečně posoudit.

NárnitkLr č. 4) stavební ťrřad zarnítl, protože terénní ťrpravy nebyIy př'eclrlrětetn Žádosti a proto
o nich nenrohl rozhodovat' Prťrběh terénu k osazení Stavby je r' sitr"raci stavby v několika bodech
vyznačen kótami pťlvodního a upraveného terétrr.t.

Do protokolu z veřejného ťrstního jednání In-q' Hryzbil vznesl připorlínltu. Že před ťtstnínr
jednánírn k pťrvodní Žádosti o rrmístění stavby oplocení (konalo se 3.4'20l2 v Hněvotíně) byl
sezrlátnetl s dianretrálně odlišrloLr dokumentací neŽ byla pouŽita k ťtstnínlLr.jednání. Při ťrstnínl-|ednání
3 '4 '2012 byla projednávaná dokumentace, která byla v průběhLr í'ízení doloŽena zpřesňuj ícírl i výkresy
situace stavby pod označením ,,C" a výkresem oplocení pod oztlačeIlírn ,.0 li'. Tyto výkresy byly
k dispozici při r|rstním jedrrání dne 3.4.20l2. JelikoŽ ztoltoto ústního jednánívyplynLrla rlltttlost zrněny
rozsalru žádosti, a tírn změna projednávané dokunlentace, stavební úiad jiŽ s výhledem tla nové
projednárrí nové projektové dokunrel]tace nevyrozut'tlíval jiŽ účastníka řízení paIta lng. Hryzbila o
cloloŽerrých podkladech k ÚtzemnímttÍízení, aby nedošlo k prodloLrŽení správníIlo tízení.

Žádost posollzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona; stavební úřacl zjistil. Že stavba
je navrŽena v lokalitě, která je Útzenrním plánern ltrčetla plo bytovou zástavbu v obci Hněvotín'
tecly je v souladu se sclrválenýnl Ítzemním plárrenl obce Hněvotírr. V platrrérl ťtzenrnítn plánir jsoLr

předrrrětné pozenlky soLrčástí návrhové plochy,'Bv" bydlerlí vellkovského charakteru' které.je Lrrčeno
pro individLrální bydlení s odpovídajícín zázenín LrŽitkových zahrad a ll-toŽtrostí chovlt dorlácílto
zvíř'ectva pro vlastr-rí potřebu. Unrístění stavby oplocení vyhovLrje požaclavl<ůnl stavebrtího záIiotla a
jeho prováděcích předpisťr, předevšínr obecrtýIn poŽadavkťrrn statloveIlýrll vylil'č' 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcícll navyuŽívání ttzetní, ve znění pozdějších předpisů. Splněny, jsoLr i podnínky
vylrl. č. 26812009 Sb., o technických poŽadavcíclt na stavby. ze1néna $ 7 vylllášky.



ZadaÍel k pozemkLr přínro dotčeném stavboLr prokázal vlastnické právo l< parc.č. 993112
v k'ú. Hněvotín, ato výpiseIn z katastru nemovitosti listLr vlastnictvíč. 1196 pro obec a l<atastrá|rlí
území Hrrěvotín.

Žádost byla doloŽena dokunrentací pro Útzenltú iízerlí Zpracovallotr Ing' Arch. PavloLt
Koišovou, autorizovaným arclritekteIn'

Na základě výše Lrvedených podkladů vydal stavební úřad předrněttlí ťtzetnní rozhodnirtí, lrclyŽ
neshledal Žádtlý právní důvod či překážky. a to nejen ze stratty něl<terého z dotčených orgánů
spolLrpťrsobících vtolnto správním Yízení, ale ani svťrj. pro který by přednrětnoLl žádost Ila vydání
ťtzernn ího rozhodn rrtí zamítl.

Vzhledem k tomu, Že záněr leŽí v Úzení. kde je vydán Útzemní plán, je toto rozhodnutí
doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona ťrčastníků řízení uveclettýnl v $ 85 odst. 1

stavebního zákorla a dotčenýrrr orgánťtm jednotlivě: ťrčastníkťrrn ř"ízení Lrvedeným v $ 85 odst. 2

stavebního zákona se doručuje toto ťtzemní rozhodnutí veřejnou vyhláškoLr.

Účastníci ťtzemnílro řízerrí dle $ 85 odst. l stavebního zákona-.
a) ŽadaÍel Bc. Jaroslav AmbroŽ, nar.2.11.1914 Bc. Jana ArnbroŽová, nar' 15'5.1919 oba byten-r

Hněvotín 487
b) obec, na jejírnŽ úzení má být záměr uskutečněn, obec Hněvotín' Hněvotín 47
Učastníci úzernního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebrrího zákona:
b) osoby, jejicliŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbárn či pozeml<ůll nrťtŽe

být Úrzemním rozhodnutím přírno dotčeno:
- Irrg. Marlin Hryzbi|, Berkova 40, Horka nad Moravou
- VlastislavaNavrátilová, U Kapličky 18, LLrtín

Vzhledenr ktoInrt, Že se jedná o stavbu Llvedenoll v $ l03 odst. l) písnr' d) bod 6' stavebního zákona,
nevyŽadLr1e stavební povolerrí ani olrlášení stavby.

Poučení :
Proti tomuto rozlrodnutí lze podat odvolání. odvolat se nlťtŽe účastník ř"ízerlí ve lhůtě do l5

dnů ode clrre, kdy mu bylo rozlrodnutí oznánreno. odvolání se podává Lr obecrrího ťtřaclLr Lr'rtín

stavebnílro ÚrřadLr' o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadLr

olornoLrckélro kraje.

Doručení veřejnou vyliláškoLr se provede tak. Že je rozlrodnLrtí vyvěšeno po dobLr l5 dnů
zpťtsobenr v rnístě obvyklýrn. Poslední den této lhůty je dnem dorr:čení.

odvolárrírn lze rrapadnout výrokovoLr část rozhodnutí. jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ttstanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozlrodnLrtí je nepřípustné.

lng. Drahosla Mačáková
brrílro ťrřadLrvecloucí sta

Doručí se :

účastníci cloporrrčerrě na doručenku :
žadatelé -
Bc. Jaroslav Ambrož, Hněvotín 487
Bc. Jana Ambrožová, Hněvotín 487

Q;;i:";;l$::7



příslušná obec _
Obec HněvotínlDS)

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí (Ds)Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)

účastníci řízení veiejnou vyhláškou -
Úřeaní deska Obecního úřadu Lutín
Uřední deska Obecního úřadu lIněvotín

Na vědomí:
Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 42/6, olomouc

Toto rozhodnutí je lyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákonaveřejnou lyhláškou,'a proto musí být lyvěšeno po aonu ii dnů na úředních deskách obecnÍhoúřadu Hněvotín a olrecního úřadu i,utin. Poslední den 1Sti denní lhůty, po kterou je rozhodnutívyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení oznámení,Žv"ře;ňu;e-li se písemnost lyvěšením navíce úředních deskách, považuje se za den vyvěšenÍ d;;"; kterém byla písemnost vyvěšenanejpozději ($ 20 stavebního zákóna).

Vyvěšeno dne
3.7.20L2

Ztidúme obecní úřatly,
stavebnímu úřadu.

Sejrnuto dne
19.7.2A12

ctby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhltišky zushly zdejšínlu

šxo


