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V Lutíně dne 3l.8.2012

oZNÁtuENÍ
zahájení územního Íízení a pozvání k ústnímu jednání

Dne 8.8.2012 podali Zbyněk Lakomýo nar.21.7.|970 a Ing. Gabriela Lakomá, nar. t1.7.1968
oba bytem Hněvotín 536 žádost o vydárrí územního rozhodnutí o umístěrrí stavby kopané studny
na pozemku parc.č. 993196 v k.ú. Hněvotín.

Dnenr podárrí Žádosti bylo zalrájeno územní Íízení.

Popis předmětu záměru:
Iednd se osuzení kopané studny o a lm, hloubky 7,5 m, provedené z betonových skruží TBH
]000, zct účelem zřízení zdroje užitkové vody pro potřeb1 zahrady nu pozemku parc.č. 993/96
v k.ú. Hněvotín. Bude osazena ve vzddlenosti 3 m (osu studny) od společné ltrunice s parc.č.
993/95 v k.ú. Hněvotín,ve vzdúIenosti 11 m (osa sÍudny) od společné hranice s parc.č. 993/93
v k.ú. Hněvotín, ve vzdúIenosti 12 m (osa studny) od společné hranice s parc.č. 993/127 v k.ú.
Hněvotín. Skruž bude vyvedena 0,5 m nad stdvající okolní terén a rukrytu studničním betonovým
poklopem.

obecní úřad LLrtín, stavební ťtřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. 1, písm. g) a $
84 č. I8312006 Sb., o územním plánování a stavebrríIt-r řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst' 1 stavebního zákonazahájení územního řízení dotčeným
orgánťrrn státní správy a účastrríkům řízení.

K projednárrí rrávrhu zároveň naiizuje veřejné ústníjednání, které se bude konat v

v pátek dne 5.10.2012 v 9,00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětem ťtzemního Ťízení,je povinen strpět případné
ohledání na místě podle $ 54 odst'1 zákona č.500/2004 Sb., o správnírn řádu, ve znění pozdějších
předpisťr, a k tomuto účeILr je zpřístLrpnit.

Do podkladů rozhodnutí lze nalrlédrroLrt přede dnenr ústního jednání u stavebnílro ťrřadu
(vyLržijte předevšírrr rrávštěvní dny pondělí, středa 8 - l7 hod) a při ústním jednárrí.

Závazt'tástanoviska dotčerrých orgánťr, námitky účastníků řízení apřipornínky veřejnosti rnr.rsí

být uplatněny nejpozdějipřiveřejnérn jednání, jinak se k nim nepřihlíŽí.

Nechá-li se rrěkterý z Úrčastníků iízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc'



Vzhledenr k tomu, že zánlěr leži v úzení. kde je vydárr ťtzemní plán, je toto oznámení
doručovánovsouladus $ 87odst. 1stavebrrího zákona Úrčastníkůmřízenídle$ 85odst. 1adotčeným
orgánťtm jednotlivě; účastníkům řízení dIe $ 85 odst. 2 se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.
Učastníci Útzetnnílro řízení dle $ 85 odst. l stavebníIro zákona:
a) žadatelé Zbyněk Lakomý, nar. 21.1.1910 a Ing. Gabriela Lakomá, nar. l1.7.1968 oba bytem

Hněvotírr 536
b.) obec, najejírnŽ území rná být záněr uskutečněn, obec Hněvotín, Hněvotín 47
Učastníci Útzemnílro řízení dle $ 85 odst' 2 stavebního zákona'.
a) vlastník pozemku, na kterém rná být poŽadovaný zárněr uskr-rtečněn:

Zbyněk Lakomý a Ing. Gabriela Lakomá oba bytem Hněvotírr 536
b) osoby, jejichž vlastnické právo rrebo jiné věcné právo k sousedním stavbárn či pozemkům může
být ťrzen-rním rozhodnutím přímo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hněvotírr 47
- Pavla Bočková, Hrrěvotíri 53l
- Jan Prnka, Hněvotín 531
- RNDr. Renata Podstatová, Hrrěvotín 530
- JUDr. ondřej Svaček, l. května l045, Brr.rrr-rov-Bylnice
- MUDr. Andrea Variková, J. Středovskélro 1090. Brr-rmov-Bylnice
- Jaromír Filípek, Denisova 19, olornouc
- Mgr. Jana Filípková, Denisova 19, olonrouc

Žadatel dle ust. $ 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o vydání územního rozhodnutí bvla lrezodkladně poté. co bylo
nařízenÓ veřeiné ústní iednání. r"rrrěšena na vhoclném veřeině přístupném místě u stavby nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesrrlní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání.

lng. Drahoslav
vedoucí sta

Doručí se :

žadatel -
Zbyněk Lakomý, Hněvotín 536
Ing. Gabriela Lakomá, Hněvotín 536

příslušnti obec -
Obec Hněvotín (DS)

Mačáková
bního úřádLr



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

rjrčastníci řízerrí veřejrrou vyl-rláškou -

Úřední deska obecního úřadu Lutín + příloha
Úředni deska Obecního úřadu Hněvotín + příloha

Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách obecního úřadu Hněvotín, obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den rryvěšení
den, ve kterém byla písemnost vJvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

3L.8.2012 Seimuto dne : .

Žeaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro zástupce žadatele. v příloze zasíláme poštovní pottkázku na uhrazení spravního poplatku ve výŠi 1 '000,-Kč
(po uhrazení poplatktt zašlete kopií ,stavebnínu tiřadu)' Neultazení popkttku je dle $ ó4 odst. l písm. b)

sprúvního řtidu důvodem k přerušení řízení.



INVES IOR Zbyněk Lakomý a lng. Gabriela Lakomá
Hněvotín 536' 783 47 Hněvotín

PROJEKTANT:
Ing. Petr FILL. a.i

FILL

AK('ll

k'ú. Hněvotín

STUDNA KoPANÁ

p.č. 993/96

A 1,0m hl. 7,5m

MERI'IKO l: 1 000
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