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Obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

o lomoucká 1 3 1, 783 49 LuÍín, teleÍbn 5859 44286; fax 5 859 4 4286

c.j. su/1241140012012
Vyřizuje : lng. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz
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obecní úrřad Lutírr, stavební úřad usnesenírtl ze dne 27.6.2012 pod čj. sUl1399l140012012
rozhodl v souladu S Llstanovením $ 78 odst. l zákona č.18312006 Sb., o ťtzemním pláriování a

stavebnínr řádrr ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle $ 140 zákona
č.500/2004 Sb., správrrí řád, ve znéní zák.č. 41312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojerrí ťtzemnílro a
stavebního Yízení'

I. výrok:

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

84 stavebrrílro zákotra posoLrdilžádost podle $$ 79 odst' 1 a 90 stavebnílro zákonaanazákladě tohoto
posouzenírozhodl podle $ 79 stavebního zákona o r"rrnístění stavby

přístřešku osobních vozidel na parc.č. l83l2 v k.ú. Hněvotín.

II.výrok:

obecní ťrřad Lr'rtín, stavební úřad přezkournal Žádost o stavebrrí povoIení a připojené podklady
vestavebnítnřízenípodle$lllodst. 1a2stavebníhozákonaanazákladéjehovýsledkLrrozhodl,že
stavba

přístřešku osobních vozidel na parc.č. l83l2 v k.ú. Hněvotín.

se podle $ l 15 stavebníIro zákona

povoluje.

Uspořádání stavby bude následLlj ící:

Na pozemku parc.č. l83l2 v k.ú. HněvotÍn je navržen přístřešek na odstavení
osobních vozidel přízemní, o půdorysných rozměrech 5,6 x 7o6 m. Umístění objektu je
navrženo na ve vzdálenosti 2,2 m ocl hranice se sousedním pozemkem parc.č. 597 11

ROZHODI{UTI

Žadatel lng. Jitka Šaková, nar.8.10.1971, bytem
o vydání ítzemního rozhodnutí o umístění stavby a

osobních vozide| na parc.č. l83l2 v k.ú. Hněvotín.

*L*
Hněvotín 392 podala drre 15.ó.20i'.-žffi
Žádost o stavební povolení na stavbu přístřešku
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v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 5,1 m od hranice s parc.č. 1136 v k.ú Hněvotín. Střecha je
sedlová, hřeben střechy veden rovnoběžně s místní komunikací. Vjezd na pozemek je stávající.

Ziů<]adové patky pro sloupy budou z betonu min. do hloubky l m s výztuží. Potllaha
přístřešku ze zámkové dlažby na štěrkovém potlsypu. Konstrukce přístřešku z dřevěných
hranolů. Krytina tašky na lat'ování s podbitím prkny. Konstrukce bude natřena ochranným
nátěrem v barvě hnědé a napuštěna lazurovacím lakem.

Pro urnístění stavby se stanoví následující podrnírrky :

1. Stavba přístřešku na odstavení osobních vozidel bude přízemní, o půdorysných
rozměrech 5,6 x 7,6 m. Umístění objektu bude na pozemku rodinného domu na parc.č
18312 v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti 2,2 m od hranice se sousednÍm pozemkem parc.č.
597lÍ v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 5,1 m od hranice s parc.č. 1136 v k.ú HněvotÍn.
Střecha je serllová, hřeben střechy veden rovnoběžně s místní komunikací. Dešt'ové vody
budou svedeny na terén.

Pro povolení a užívárlí stavby se stanoví následrrjící podmínky

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované Janem Snejdrlou
autorizovaným technikem pro pozemní stavby, která byla ověřena ve stavebním řízení;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, případně
schválení při kontrotní prohlídce zápisem do stavebního deníku. Projektová dokumentace
bucle po nabytí právní moci ověřen á zaslána žadateli a Otlecnímu úřadu Hněvotín.

Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dokladem k závěrečné kontro|ní prohlídce).

Při provádění stavebnÍch prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu.

Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky tykajíci se bezpečnosti práce a

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

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

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě výběrového Íízení,
který při jejím provárJění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění stavby bude veden stavební deník.

Při přípravě a provádění stavby budou splněny podrirínky závazného stanoviska
Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí ze dne 19.7.2012 pod č.j.
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- Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané

k žádosti o užívání stavby.
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K závěrečné kontrolní prohlídce bude dále doloženo:
_ doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje
- ověřený vytyčovací qýkres stavby
- geometrický plán hotové stavby
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno
stavebního podnikatele; případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

Stavba tlude dokončena do 31.12.2012.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu zámér započít s užíváním stavtly nejméně
30 dnů předem dle s 120 stavebního zákona. oznámení bude podáno na předepsaném
formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady uvedenými v tomto
formuláři.

13. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kcly je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v sou|adu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povoIení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- závěrečná kontrolní prohlídka k vydání souhlasu s užíváním stavby.

14. 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 údaje na něm uvedené iů.tuty
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.

15. PřecI zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zíkona
č.2011987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je
stavebník v případě, že se jedná o území s archeologickými nálezy, povinen oznámit
Archeo|ogickému ústavu Akademie věd CR v Brně, Královopolská l47, Brno, svůj záměr
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci - např. Archeologické centrum
Olomouc, U Hradiska 4216, olomouc, provést na dotčeném území záchrznný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci,
uživateli) nemovitosti a organizaci realizující archeo|ogický výzkum povinnost uzavřít
dohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak
učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.

o námitkách Úrčastníkťr řízení se rozhodLrje takto :

nebyly vznesen))

odůvodnění :

Žadatel lng. Jitka Šaková, nar. 8. |0.197l, bytem Hněvotín 392 podala dne 15'6.2012
vydání úzenrního rozhodnutí o Lrrnístění stavby a Žádost o stavební povolení na stavbu
osobních vozidel na parc.č. 18312 v k.ú' Hněvotín'

Stavebrrí Úrřad vzhledetn k tomu, Že podrrrínky v Írzemí jsou jednoznačné, rozhodl
žádosti stavebníkťr' v souladu s ustanovení $ 78 odst' 1 stavebního zákorla a podle $ l40

Žádost o
přístřešku

na základě
správrrího



ř'ádu usneseníIrr poznaInetlaném do spisu ze dne 27 '6.2012 pod čj. SU/l3991140012012 o spojení
ťtzemního iízení a stavebnílro řízení.

Stavební Úrřad obecrrílro ťrřadu LLrtín opatřenínr ze drre 21'6.2012 oznámil zahájení
společného ťtzetnního a stavebního řízení všerl známým účastrríkůnr řízení a dotčenýrn orgánťtnl a
nařídil veřejné Úlstrríjednání na pondělí dne 30.1.20I2, ze kterélro byl sepsaný protokol.

Veřejnost rra veřejném ústním jednání nebyla přítomna. Stavebník prokázal, že byla splrrěna
povitlt-tost ttstatlovení $ 87 odst. 2 stavebního zákona' ze kterého vyplývá, Že žadatel o vydání
úlzemního rozhodnutí rra urnístění stavby rrrusízajistit, aby inforrnace o jeho záměru a o toln, že podal
Žádost o vydání ťtzemnílro rozl-rodrrutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné jednání,
vyvěšena na vhodném veřejně přístLrpném místě na pozemku, na němŽ se nlá zárněr r.rskutečnit ato aŽ
do doby veřejnéIro úrstnílro jednání.

V prťrběhu řízení stavební rjrřad přezkoLrrnal předloŽenou Žádost o urnístěrrí stavby a stavební
povolení z hledisek Lrvedenýclr v $!7 79 odst. l, 90 a 1l1 odst. l a 2 stavebr-ríl-ro zákorra, projednalji
s ťrčastníky Íízení a s dotčenými orgány a posoudil shromáŽděrrá závazná stanoviska a vyjádření.
V prťrběhu řízenírrebyly připomíIlky veřejrrosti. Umístěnístavby je v souladu se souborenr změn č. II
Útzemního plánLr obce Hněvotín, schváleného ustresetlím zastr-rpitelstva obce Hrrěvotín dne 9.5.200B,
jehoŽ závazná část byla vydarrá obecně závaznou vyhláškou obce Hněvotíll č.212008' Předrnětné
pozernky jsorr sorrčástí rrávrhové plochy ,,Bv" bydletlí venkovského charakteru, které je r.rrčer-ro pro
individuální bydlení s odpovídajícín zázemínr LrŽitkových zahrad a moŽností chovu dornácího
zvíťecÍva pro vlastní potřebLr. Urnístění stavby vyhovLrje poŽadavkům stavebrrího zákona a jelro
prováděcích předpisťr. předevšírn obecným poŽadavkůnr stanoveným vyhl.č.50112006 Sb',
o obecných požadavcích navyužívání Útzerní, ve zněnípozdějších předpisů, týkající se r-rrnístění staveb
rodinných domů. Urnístění na pozemku je stanoveno podmínkami tohoto rozhodnutí.

PředloŽená projektová dokumentace splňuje podrnírrky vyhl. č. 268/2009 Sb., a obecnýcll
poŽadavcíclr na výstavbLr a je vypracovaná v souladu s přílohoLr č. 4 vylrlášky č. 50312006 Sb. o
podrobnější úrpravě ťtzemnílro iízení. veřejnoprávní stnlouvy a ťtzemnílro opatření a přílohoLr č. l
vyhlášky č. 49912006 Sb. o dokrtnrentaci staveb, zpracované v rozsalrlt odpovídajícímu druhu a
významu stavby. je.|ímLr umístění, stavebně teclrrrickémr'r provedení, účeILr vyr"rŽití, vlivr"r na životrrí
prostředí a době trvárrí stavby, tj. stavbě přístřeškLr pro osobní vozidla. Projektová dokurr-rerrtace je
zpracovaná oprávněnou osobou Janenr Šnejdrlou autorizovaným teclrniketl pro pozemní stavby.

Stavební ťrřad se y (ízení zabýval i toLr otázkou, zda bude při provádění Stavby zajištěna
ochratra veřejných zájmŮ vymezená v $ 160 odst. stavebnílro zákona a zjistil zžádosti o stavební
povolení' Že stavba bude prováděna stavebnírn podnikateleltl, který je povinen při její realizaci
zabezpečiÍ od born é vederr í prováděri í stav by stav byvedo Lr c írn.

Stavebník prokázal, že má k pozemkr-r parc'č. 18312 v k.ú. Hněvotín, výpis z katastru
nemovitostí, listu vlastnictví č. l030 pro obec a l<atastrální Úzení Hněvotín vlastrlické právo'
Tuto skutečnost stavebtrí úřad ověřil v prťrběhLr ťízení.

Stavebrrí úř'ad se v ránlci probíhajícího iízení zabýval téŽ otázkou vymezení okrulru účastníků
řízení ve smyslu $$ 85 a 109 stavebnílro zákona. Přitonl dospěl kzávěru, Že v daném případě toto
právní postavení přísluší :

Učastníci řízerrí podle $ 85 odst. 1 stavebního zákorla'.
a) Žadatel - Ing'Jitka Šaková, nar. 8.10.l97l. byterlr Hněvotín 392
b.) obec na jejímŽ úzení má být záměr uskutečněn - obec Hněvotín
Učastrríci ťtzemního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebrrího zákona:
a) vlastníci pozerrrkťt či staveb, rra kterých rná být zánlěr uskutečněn:

- Ing. Jitka Šaková, Hněvotín 392
b) osoby, jejichŽ vlastrrické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbánl či pozernkůtn lnťtŽe

být ťtzenrnír-r-r rozhodnutínr přínro dotčerro:
- obec Hrlěvotín' Hněvotín 47
- lng' Le Van Lang, Hněvotín 359

Účastníci stavebního řízení podle $ l09 stavebnílro zákona:

c) stavebník - Ing.Jitka Šaková. nar.8.l0'l97l, bytem Hněvotín 392



b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém lná být stavba prováděrra:

- lng. Jitka Šaková, Hněvotín 392
c) vlastníci sousedrrích pozernkťr nebo staveb Ila nich, rnťrŽe-li být jejich vlastrrické právo

navrllovanou stavbou přímo dotčerro:
- obec Hněvotín. Hněvotín 47
- Ing. Le Van Lang, Hněvotín 359

Z předloŽerrýclr stanovisek :

- závazného starroviskaHZS olorrrouckého kraje ze dtle 1'B.20i2,pod čj'HSoL-4023-2l2012,
- závazrÉlro stanoviska Magistrátu města olon-rorrce odb' životrrílro prostředí ze dne 19.1.2012, čj.

SMOL I 1 06084 120 l2lOZP I OHIY ac,
a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, Že uskutečněnírn stavby nebudou ohroŽeny veřejné

zájmy ani rrepřirněřeně omezena či ohroŽerra práva a oprávněné zájny účastníků iízení'
Podnrínka správcťr technické infrastruktury, rnajetkových správců či uŽivatelů pozemkťt nebo

staveb dotčerrých předrnětnou stavbou, které se týkají finančníclr poplatkťr, či jiných firrančních
požadavkťr, ne_isou součástí podmínek předepsaných tírnto rozhodnutím pro realizaci stavby. Tyto
poŽadavky budor'r řešeny mezi stavebníkem a těmito ťrčastníky í'ízení, správci technické infrastruktury
či rnajetkovýrli správci, uzavřenírn smluv či doliod dle příslušných právních předpisťr.

Jelikož v průběhu spojeného územnílro a stavebního řízení stavební úřad neshledal důvody'
které by bránily povolerrí stavby, rozhodlzpťrsobern uvedenýnr ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzlrledern k torrru, Že v předmětném Ítzemí .je vydán ťtzemní plán, doručrrje se v ťtzenrním

řízení toto rozlrodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkůrn řízení uvedeným v $

85 odst. 1 a dotčenýnr orgánům jednotlivě; ťrčastrríkťrm řízení Lrvedeným v $ 85 odst. 2 stavebrrího
zákona se dorLrčLrje veřejnou vyhláškoLr. Ve stavebnírn ř'ízerrí se doručr'rje ťrčastníkťrm řízeníuvedenýrl
v $ l09 stavebního zákona toto rozhodnLrtí jednotlivě.

Poučení :
Proti územnímu rozlrodnutí a proti stavebrtínru povolerrí lze podat odvolárrí' odvolat se

mťtŽe ťrčastrrík řízerrí ve lhůtě do 15 dnů ode dne' kdy nrLr bylo rozlrodnutí oznámeno. odvolárrí se
podává rr obecního ťrřadu Lutín stavebního ťrřadu' o odvolání rozhoduje odbor strategickélro rozvoje
kraje, Krajského úřadu olomouckéIlo kraje.

odvolání proti Ítzemnímu rozhodnutí rná odkladný účinek proti stavebttímu povolení.

Doručení veř'ejnou vylrláškou se provede tak, Žeje rozhodnutí vyvěšerro po dobLr 15 dnů

zpťtsobeln v nrístě obvyklýrn. Posledrrí deri této lhůty je dnenr doručení'

odvolání se podává s potřebnýrn počtem stejnopisů tak. aby jeden stejnopis zůstal správnímr"t

orgátru a kaŽdý účastník dostal jeden stejrropis' Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů,
vyhotovíje správní orgán na náklady Úrčastníka.

odvolárrínr lze napadnout výrokovott část rozlrodnrrtí, jednotlivý výrok nebo vedle.jší

tlstatrovetlí' odvolárríjen proti odůvodnění rozhodnrrtí.je nepřípr'rstrré.

Včas podané odvolání má odkladný ťrčinek.

Stavba nestní být zahájena, dokud stavebn í povolení nenabude právn í moci.
Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliŽe do dvou let ode dné, kdy nabylo právní moci, nebude

stavba zalrájerra.

ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,'Stavba povolena'' budou stavebrríkovi
předány po rrabytí právní moci tolroto rozhodnutí.



Vzhledem k tomu, Že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební úřad tímto specifikLrje
okrLrh .jednotl ivých řízen í takto :

Účastrríci ťtzenrního řízerrí jsou uvedeni po pořad'číslem - l,2,3,
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. číslem - I,2.4.

Ing. Drahoslava M a č á k o v á

Doručí se :

úrčastníci řízení na doručenku :
žadatel -
1. Ing. Jitka Šaková, Hněvotín 392

příslušná obec -
2. Obec Hněvotín(DS)
3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou -

Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci a tlži:lutelé dotčených pozenlkú a stayeb -
4. Ing. Le Van Lang, Hněvotín 359

vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu

dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města Olomouce, odb. ŽP,@S)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje' (DS)
Hasičský zíchranný sbor olomouckého kraje (DS)

na vědontí 
"Archeologické centrum olonrouc, U Hradiska 4216, olomouc

Správrií poplatek byl zaplacen podle zákonač' 63412004 Sb', poloŽky l7 odst. 1 písm. a), f), ve
výši 300,- Kč dne 12.7.2012'

Toto rozltodnutí je doručovdno v soukulu s ustilnovením $ 92 o'ttst. 3 stuvebnílto zdkontt veřejnou
vyltldškou, u proto musí být vyvěšeno po clobu 15 dnů nl úředníclt deskúch obecnílto úřudu Lutín
u obecního úřadu Hněvotín. Poslední den ]5ti denní lhůty, po kterou je rozltodnutí vyvěšeno nrt
úřední clesce, je dnem cloručení. Zveřejňuje-Ii se písemnost vyvěšením na více úředních deskdclt,
považuje se zn tlen vyvěšení clen, ve kterém bylu písemnost vyvěšenu nejpozději (s 20 stwebnílto
zúkona).
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Žeaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.


