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UZEMNI ROZHODNUTI
veřejnou vyhláškou

Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č' l83/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,stavební
zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 84 až 91 stavebního zákona Žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zatizení (dále jen ''roáodnutí o umístění stavby''), kterou ďne l2.7.2012 podali

Zdeněk Pavlík, nar.4.9.1986 býem Na Sídlišti 296,Lutín
zastoupen na základě plné moci
Ing. Janem Spurným' olšany 344

(dále jen ,,Žadate|") a na zák|adě tohoto posouzení:

I. Vydává podle $ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny

na pozemku parc.č. 258143 v kat. území Lutín.

Druh' účel a umístění stavby:
Záměr řeší umístění kopané studny včetně ýtlačného potrubí jako zdroje vody pro plónoýanou novostavbu kD
a zahradu na parc.č. 258/43 v k.ú. Lutín, Stavba bude umístěna ve vzdólenosti ]7,85m od hranice s pozemkem
parc.č.258/40' yevzdálenosti16, 10modhranicespozemkemparc.č.258/j7avevzdálenosti7,]modhranice
s pozemkem parc.č.258/j5 v kú. Lutín. Hloubka studny I0,0m, průměr l,0m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba studny bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územní tizeni,tj. v sifuačním
v'ýkresu na podkladu katastrální mapy v měř' l:500, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust.

$ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabýí právní moci ověřená zaslárnŽadateli a obecnímu úřadu Lutín.
2. objekt kopané studny o o l,Om, hloubky 10m bude osazen na pozemku parc.č. 258143 vk'ú' Lutín ve

vzdálenosti 17,85m od hranice s pozemkem parc.č. 258140, ve vzdálenosti l6,l0m od hranice s
pozemkem parc.č. 258/37 a ve vzdáIenosti 7' 1m od hranice s pozemkem parc.č. 258135 v k.ú. Lutín.

3. Stavba studny je charakterizována dle $ 55 odst. l písm. j) zákona o vodách jako vodní dílo, o povolení
kjeho stavbě a povolení k odběru podzemních vodje nutné poŽádaI příslušný vodoprávní uřadu (Magistrát
města olomouc, odbor životní prostředí, odd. vodní hospodářství).
- Kžddosti o zahájení vodopravního řízení pro stavební povolení a povolení kodběru podzemní vo$l
předloží investor 3x výtisk kompletní projektové dokumentace, zpracované oprávněnou osobou pro
projektování vodohospodářslrych staveb s veškeými doklady, tj' vypis z katastru nemovitostí a snímek
katastrální mapy (ne starší 2 měsíce), seznam účastníků řízení, ryjádření spróvců inženýrskych sítí,



vyjddření osoby s odbornou způsobilostí * hydrogeologa, prqvomocné územní rozhodnutí a souhlas
příslušného stavebního úřadu podle v$ 15 odst. 2 zákona č' 183/2006 Sb., o územním plánování a
stqvebním řádu (stavební zákon).

4. Projektová dokumentace ke stavebníml řízeni bude předloŽena obecnému stavebnímu uřadu k ověření, zda
jsou dodrŽeny podmínky územního rozhodnutí,l(eý na základě žádosti stavebníka vydá dle $ l5 zákona č.
18312006 Sb. příslušný souhlas.

Účastník řízení podle ustanovení $ 27 odst. l zákona č. 50012004 Sb.' správní řád, ve znění zákona č. 41312005
Sb. (dále správní řád")je :

Zdeněk Pavlík, nar.4.9.1986 býem Na Sídlišti 296,Lutln

odůvodnění:
ŽaďatelZdeněk Pavlík, Na Sídlišti 296,Lutin podal dne 12.7.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí na

umístění stavby kopané studny na pozemku parc.č. 258143 v k.ú. Lutín.'
Žáďost byla doložena dokumentací pro územníÍízení, kterou zpracoval Ing. Jan RÓhrich autorizovaný inženýr
pro vodohospodiířské stavby azávaznám stanoviskem Magistrát města olomouce' odb. Životního prostředí čj'
SMOL/ I 0 878 5 120 l2l OZP IVHlKoz.

Stavební uřad oznámil dne 17.7.2012 zahájeni územního řízení dle $ 87 stavebního zákona hlavním účastníkům
Íizení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
K projednání záměra zároveřt nařídil veřejné ústní jednání na den 22.8.2012 v kanceláři stavebního úřadu dv.č'
23 a stanovil lhůtu pro uplatnění závamých stanovisek, námitek a připomínek nejpozději při ústním jednání. o
ýsledku jednání byl sepsán protokol'
Žadatel po nařízení ústního jednaní splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona _ záměr s
Grafickou částí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku parc.č. 258/43 /uskutečňovaná stavbď. Toto
bylo dokladováno fotodokumentací.

Stavební úřad si v průběhu řízení ověřil že žadatel je vlastníkem pozemku přímo dotčeným stavbou parc.č.
258143 v k.ú. Lutín, list vlastnictvi č.945 pro obec a katastrální území Lutín.

Žádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zékona. Stavební uřad zjistil, že stavbaje navrŽena
v lokalitě' která je územním plánem určena pro bytovou zástavbu, tedy je v souladu se schváleným územním
plánem obce Lutín. Umístění stavby vyhovuje poŽadavkům stavebního zákona ajeho prováděcích předpisů,
především obecným poŽadavlcům stanoveným vyhl.č. 501/2006 Sb', o obecných požaďavcích na vyuŽivání
uzemia vyhl. č. 268/2009 Sb', a obecných poŽadavcích na stavby'

Stavební uřad specifikuje účastníky územního řízení takto:
Účastrríci územního řízení dle { 85 odst. l stavebnftro zákona:
|.žadatel
Zdeněk Pavlík, Na S ídlišti 29 6, Lutirt
2.obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
obec Lutín
3' dotčené orgány:

Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje' odd. urbanismu a Úp, Hynaisova l0, olomouc
Magishát města olomouce, odb. životního prostředí, Hynaisova l0, olomouc
obecní uřad Lutín
účastníci územního řízení dle odst' 2 stavebnffro ziíkona :

1 .osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné pravo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
VilÍor Fryblík, K Trati 256,Lutín
Jitka Fryblíková, K Trati 256,Lúln
Miroslav Bemát, Pohoršov 89, Lutín
obec Lutín

Na základě ýše uvedených podkladů vydal stavební úřad předmětní ,ir..'-i rozhodnutí, když neshled al Žádný
právní důvod či překáŽky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících vtomto správním
řízeni, ale ani svůj, pro kteqý by předmětnou žádost na lydání územního rozhodnutí zamitl
Vzhledem k tomu, že záměr leží v ízemí, kde je vydán izemní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s $
92 odst' 3 stavebního zákoia hlavním účastníkum řízeú ll,2l a dotčen1ým orgánům jednotlivě a vedlejším
účastníkum Íízení l4l se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.



Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolaní. odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
mu bylo rozhodnutí doručeno. odvolání se podává u stavební úřadu obecního uřadu Lutín. o odvolání
rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského uřadu olomouckého kraje.

odvolaní se podává s potřebným počtem Stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal sprár.nímu orgánu a aby

každý účastník dostal jeden stejnopis.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, Žeje rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
oblyklým. Poslední den této lhůý je dnem doručení.
Včas podané odvolání má odkladný účinek'
Rozhoďnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěnÍ
stavby platí po dobu trvání stavby čizařízení, nedošlo -li z povahy věci kjejich konzumaci.
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Toto rozhodnutí musí bý vyvěšeno po dobu 15 dnů

Lutín.

. 23.8.201_2
vy veseno a n e :.,...,.......

(úřední deska)

23.8.201-2
Vyvěšeno ďne :......,...,..

(www. strúnky)

na úřední desce a elektronické úřední desce obecního uřadu

I.9.20L2
Sejmuto dne :

S ejmuto dne : ........8. :..9. r.?.Q.7?.

vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Doručí se :

- účastníci dle $ 85 odst. I stavebního zákona - doručuje se do vlastních rukou:
Ing. Jan Spurný' olšany 344
Obec Lutín
-účastníci dle s 85 odst. 2 stavebního zákona - doručuje seveřejnouvyhláškou
Úředni deska obecního úřadu Lutín + přítoha
( Viktor Fryblík, K Trati 256,Lutin, Jitka Fryblíková, K Trati 256,Lutln, Miroslav Bemát, Pohoršov 89' Lutín
obec Lutín )

Dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
Obecní úřad Lutín

Správní poplatek pódle zákÓna č 63412004 Sb., o správních poplatcích ve rnýši 1000,- Kč byl zaplacen dne

31.7 .2012.


