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Bc ĚL*:

Č'j , .'.

Při,1'*l'rg,

OZNAMEI{I
o SPoJENÍ ÚznnnNÍHo A STAVEBNÍHo ŘÍznNÍ, ZAHÁJENÍ spor,nČNEHo nÍznNÍ a

POZVANI K VEREJNEMU USTNIMU JEDNANI

Marta Línková, nar.22.5.1967 ,783 46 Ústin 94,
Marta Línková, nar. 16.5.1939,783 46 IJstín94,
Jana Línková' nar. 22.5.1967,783 46 Ústín 94

(dále jen ''stavebník'') dne 19.7.2012 podaly Žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

hospodářského objektu na pozemku parc.č. st.p. 93 a 31 v k.ú. Ústín

Uvedeným dnem bylo zahájeno uzemni a stavební řízení.

Popis záměru:
Jednó se o stavbu přízemního , nepodsklepeného objektu určeného ke skladování zahradního nářadí a
zahradní techniky . Bude umístěn ve dvorní části rodinného domu Úsfin č.p. 94 na hranici s pozemkem
parc.č. st.p.94' Bude opůdorysnýchrozměrech 5,5 x7 m. Výškahřebenevnejnižšíčósti/dvorní/ bude
3m , v nejl,yšší / na hranici pozemku / 3,90 m od podlahy . Zastřešení pultovou střechou. Svod dešťové
vody ze střehy bude do stávající kanalizace .objekt nebude vytápěn. Zásobení elektr. energií ze
stávajících romodů rodinného domu . objeh nebude zdsoben vodou '

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) a $ 84 odst. l
zákona č,. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ''stavební zákon'') a místně příslušný podle $ l l odst.1 písm b/ správního řádu , spojil
uzemni a stavební řízení podle $78 odst. 1 stavebního zákona vsouladu s$140 odst. l zákonaě.
50012004 Sb., správní řád' ve znění pozdějších předpisů usnesením podle $ 140 odst.4 správního řádu a

oznamuje podle $ 87 odst. 1 a $ i12 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řizení a současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

25. září20|2 (úteý) v 13.30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17), nebo i jindy po
domluvě na ýše uvedeném telefonním čísle či e-mailu.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informac€ o jeho záměru a o tom, že podal žádost o lrydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku lRD č.p.94l na nichž se má zámér uskutečnit, a
to do doby veřeiného ústního jednání.
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Informace o záměru v území a o podání žádosti o rrydání územního rozhodnutí obsahuje dle $ 8
vyhlášky č. 503/2006 sb.
a/ indetiÍikační údaje o žadateli dle $ 37 odst. 2 správního řádu / _ právnická osoba- název nebo
obchodní firmu, IC nebo obdobný údaj a adresu sídla , popřípadě jinou adresu pro doručováníl
b/ předmět územního íízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údaj , zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
e/ místo a čas veřejného ústního jednání , případně spojeného s místním šetřením
f/ upozorněni ,, že námitky, závazná stanoviska a připomínlcy mohou účastníci Íízení , dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání , jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je grafické vyjádření záměru , které tvoří situační výkres předmětu územního
Íízení a jeho vazeb a účinků na okolí , zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich
případné též znázornění vzhledu záméru .

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní , stavební úřad nařídí opakované veřejné jednání .

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník Íizení ve sqých námitkách uvede skutečnosti, které zakládaji
jeho postavení jako úěastníka Íízeni, a důvody podání námitek; k námitkám' které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Dle ustanovení $ 89 odst' 4 stav.zákona obec uplatňuje v územnímÍizeni námitky k ochraně zájmi obce a
zájmi občanů obce. osoba' která je účastníkem řízení podle $ 85 odst.2 písm c/ , můžev územnímÍizení
uplatňovat námitky, pokud je projednávanýmzáměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního přepisu zabývá . "

Úěastník řízeni mttže podle $ 114 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a lžíváni stavby nebo požadavkům dotěených orgánů, pokud je jimi
přímo dotěeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Dle ustanovení $ 87 odst.3 stavebního zákona, zúčastnili se veřejného ústního jednání více osob zřad
veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření úěelu veřejného ústního jednání , wzve je stavební úřad 

'aby
zvo1ili společného zmocněnce'

Dle ustanovení $ 54 odst.l správního řádu je vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo věc u sebe ,

povinen strpět ohledání věci na místě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizi pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst' l stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu'
kdo závažným způsobem ztěžlje postup vÍízeni anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. 1 stavebního
zákona tim, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí pÍizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se někteý z úěastníků zastupovat' předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků územního řizení dle $ 85 stavebního zátkona a
okruh účastníků stavebního řízení dle $109 stav. zákona následovně:

A.Účastníci

Marta Línková, nar. 22.5.7967, U stin 94,
Marta Línková, nar. 16.5.1939, Ustín 94,
Jana Línková, Ústín94

2. Příslušná obec
obec Ústín
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3. a/ Wastník pozemku , na kterém má bý,t požadovaný zóměr uskutečněn
Marta Línková, nar. 225.1967, Ustín 94,
Marta Línková, nar. 16.5. 1 939, Ustin 94,
Jana Línkov á, Ústin 94

b//osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům múŽe

být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Ladislav Punčochář' Ustín 95
Martin Chýil, Ústín 93
Antonín Chýil, Ustín 93
Stanislava Chýilová, Ústín ě.p. 93

B. Účastníci řízení stavebního řízení dle ustanovení S 109 stavebního zúkona :

a. Stavebník a vlastník pozemku: 
,

Marta Línková' nar ' 22.5.1967 , Ustín 94'
Marta Línková, nar. l 6.5 " 

19 39, IJstín 94,
Jana Línková, Ústin94

b' Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být jeho vlastnické právo navrhoyanou
stavbou přímo dotčeno
Ladislav Punčochář, Ústín 95
Martin Chytil, Ústín

cl ten, kdo má k sousednímu pozemku próvo odpovídající věcnému břemenu, může-li být navrhovanou
stavbou přímo dotčeno :
Antonín Chýil' Ustín 93
Stanislava Chytilová, Ústín č.p. 93

Vzhledem k tomu, že předmětný zámér se umísťuje v ízemi, kde je r,ydán izemní plán ,doruěuje se toto
oznámení o zahájeni územního řízení dle $ 87 odst. 1 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obcil účastníci územníhoÍízeni pod písm ,,A" il a dotěeným orgánům
jednotlivě

_ Učastníkům řízeni uvedeným pod písm ,,A" b/_ veřejnou vyhláškou

Účastníkům stavebního řizeni ,,B" a/,blcla dotčeným orgánům - jednotlivě

Příloha : situační ýkres
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední
desce obecního úřadu Ustín oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkovy přístup.
Patnácým dnem po vyvěšení Se oznámení považuje za doručené l s 25 zákoia č. 500/2004 Sb. o
správním řízeni ve znění pozdějších předpistl' Zveřejřnje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonal

Vyvěšeno dne:
/úřední deskď

27.8.2012 Sejmuto dne : 6 .9 .2A 1-2

Sejmuto dne :
6.9 .2A1_2Vyvěšeno dne: 2L. 8. 2012

/www' stránky- elektronicky/

fe vyvěšení a sejmutí oznámení.

l$ň 49 i,{".''í'{i.'{
TT$tr,'$t..lX $!]$ ť}4e&ffi 

, 5ls$#?"s6

Žódáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášfu zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního řízení
a/ účastníci územního řízení dle zsl.$85 odst.l stav.aikona
Žadatel a příslušná obec;
Marta Línková, nar. 22.5.1967, Ústin č,.p.94
Marta Línková, nar. 1ó'5.1939, Ustín č.p,94
JanaLínková' Ústín č.p.94
obec Ústín

bl,účastníci územního řízeni dle $ 85 odst 2.staveb.ztikona - veřejnou vyhláškou
Ladislav Punčochář' Martin Chytil, Antonín Chytil, Stanislava Chýilová,

c/.dotčené orgány / datovou schránkoý

Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova l0,77g 11 olomouc
obecní úřad Ústín

obecní úřad Lutín - úřední deska
obecní úřad Ústín_ úřední deska

Marta Línková, nar' 22.5.1967, Ustín ó.p. 94,
Marta Línková, nar. 16.5.1939, Ustín ě.p.94,
Jana Línková, Ústín ě.p. 94
Ladislav Puněochář' Ústín ě.p. 95
Martin Chytil, Ústín č'p.93
Antonín Chytit, Ústín č.p. 93
Stanislava Chytilová' Ústín č.p. 93
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/.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova IO,779 11 olomouc
obecní úřad Ustín
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Hl.inž. pfojektu ZodpověcÍný pmjekbnt vypřao\al IrE. Dan A\.ota
aúoÍtso\rďý aÍúibtt č.02.{}0

Dělnldd 25
779 00 Olomouc

H.: 603 8S 82r

Ing. arctr. oan Žvota Irg. arÓ. Bp'Žnoa Ing. arďr' Dan Žjvota

-.' \
Marta Línkn/á, MaÍta Línko/á a}ana unro#' ú*ín, č.p'94, 7&3,t6
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Ú*ín, č.p'%, k'ú.Ú*ín parc.č.93 a 31

D'atum:
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l4ěřítko: 
M 11500
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