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3aa
veřeinou vyhláškou

obecní ťrřad LLrtín stavebrrí úřad' jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. l písm. g) a s 84

zákona č. i83/2006 Sb'. o Útzernnírn plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ''stavebltí zákon''), v útzenrním řízení posoudil podle $ 79 a 90 stavebrrílto zákona Žádost o vydání
rozhodtrr-rtí o urnístění stavby nebo zaYízení (dále jen ''rozhodnutí o umístěrrí stavby''), kterou dne

l4,5.20I2 podala Jarmila Vraštilová nar. 7.8.1953 bytem Hlušovická 26613, olomouc zastoupená
Hanou Havlíčkovou, Hněvotínská 190i13' Olomouc |Co 74492985 a na základě tolroto posouzení

vydává podle $ 19 a 92 stavebního zákorla a $ 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územnílro Íízení. veřejnoprávní smlouvy a ťtzenrnílro opatření

rozhodnutí o umístění stavby

rodinného domu, vodovodní přípojky' ntl přÍpojky plynu, přípojky dešt'ové a splaškové
kanalizace' oplocení, zpevněné p|ochy na parc.č. 993l120,993ll24 v k.ú. Hněvotín'

v tomto rozsahu:

Stavba samostatně stojícího rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č.
993ll20 v k.ú. Hněvotín. Rodinný dům je navržen o jednom nadzemním podlaží,
nepodsklepený. Bude obsahovat 1b.j. Střecha rodinného domu bude sedlová, hřeben střechy
bude veden kolmo na přilehlou místní komunikaci. Půdorys rodinného domu tlude
obdélníkový o rozměrech 8 x 11 m. Vzdálenost rodinného domu bude 5 m od hranice se

sousedním pozemkem parc.č. 993ll24, ve vzdálenosti min. 2 m od hranice s parc.č. 993ll2l,
ve vzdálenosti 2 m od hranice s parc.č. 9931119 vše v k.ú. Hněvotín. Přípojky na veřejný
vodovod a ntl plynovod; přípojky na splaškovou a dešt'ovou kanalizaci navrženy na parc.č.
993lÍ24. Na pozemku budou provedeny k rodinnému domu rozvody vody, plynu, dešt'ové
kanalizace se vsakovací jímkou, kanalizace splaškové a nn. Rodinný dům bude napojen na
komunikaci na parc.č. 993ll24 v k.ú. Hněvotín. OplocenÍ bude na hranici s parc.č. 993ll24
v k.ú. Hněvotín, s pilíři a podezdívkou z facetlloků s výplní. dřevěným svislým lat'ováním.,
celková výška l,6 m, ostatní oplocení bude z drátěného pletiva upevněného na betonových
sloupcích. Výška oplocení 1,6 m. Zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby, Na
pozemku bude vyčleněna plocha pro nádoby na domovní odpad. Přístup a příjezd na pozemek
rodinného domu bude z místní komunikace parc. č.9931124 v k.ú. Hněvotín.



Pro umístěrrí a pro.iektovou dokumentaci se stanovítyto podrnínky :

1. Stavba bude umístěna tako jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na
podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 500' která jsou součástí spisové dokumentace, a
bude dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověření zas|ána
žadateli a Obecnímu úřadu Hněvotín.

2. Pro uskutečnění umist'ované rodinného domu se jako stavební pozemek vymezuje parc.č.
9931120 v k.ú. Hrrěvotín.

3. Na pozemku parc.č. 9931120 v k.ú. Hněvotín, budou umístěny rodinný dům, rozvody vody,
ntl plynu, dešt'ové kanalizace se vsakovací jímku dešt'ových vod, kanalizace splaškové a nn,
oplocení, zpevněné plochy.

4. Přípojky na veřejný vodovod a ntl plynovod; přípojky na splaškovou a dešt'ovou kanalizaci
navrženy na parc.č. 993lI24 v k.ú. Hněvotín.

5. Rodinný dům bude o jeclnom nadzemním podlaží, nepodsklepený. Půdorys rodinného domu
bude obdélníkového tvaru o rozměrech 8 x 11 m.

6. Střecha rodinného domu bude sedlová, se sklonem střešních rovin 34', o aýšce 6 m nad
okolním terénem. Hřeben sedlové střechy bude veden kolmo na přilehlou komunikaci.

7. Rodinný dům bude osazen na parc.č 9931120 v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 5 m od
hranice se sousedním pozemkem parc.č. 993ll24, ve vzdálenosti 2 m od hranice s parc.č.
993ll2l, ve vzdálenosti 2 m od hranice s parc.č. 9931119 vše v k.ú. Hněvotín

8. Na pozemku rodinného domu bude vyčleněn prostor pro umístění nádoby na domovní
odpad.

9. Oplocení bude na hranici s parc.č. 993ll24 v k.ú. Hněvotín, s pilíři a podezdívkou
z facebloků s výplní dřevěným svislým lat'ováním., celková výška l,6 m, oplocení na hranici
s parc.č. 9931121 v k.ú. Hněvotín bude z drátěného pletiva upevněného na betonových
sloupcích. Výška oplocení 1,6 m.

10. Zásobení rodinného domu plynem bude ntl přípojkou plynu v délce 8,5 m z trubek LPE
40x3,7 vedenou po parc.č. 9931124 v k.ú. Hněvotín, napojenou na veřejný ntl plynovod,
která je ukončena na hranici pozemku rodinného domu.

11. Zásobení rodinného domu bude vodovodní přípojkou z trubek PE 32 o délce 7,5 m vedenou
po parc.č. 993ll24 v k.ú. Hněvotín, napojenou na veřejný vodovod.

12. Dešt'ové votly burlou odvedeny přípojkou PVC l50 do deštoové kanalizace uloženou na
parc.č. 9931121 v k.ú. Hněvotín, částečně budou odvedeny do vsakovací nádrže
z betonových skruží D 1000 mm' osazené na parc.č' 993ll20 v k.ú. Hněvotín.

13. Splaškové vody z roclinného domu budou odvedeny přípojkou PvC 150 do splaškové
kanalizace uloženou na parc.č. 993/124 v k.ú. Hněvotín.

14. Rodinný ctům bude napojen na distribuční sít' Čnz iiL'provedenou přípojkou nn.

15. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.

16. Napojeni na vodovocl, dešt'ovou a splaškovou kanalizaci bude dle požadavků vtastnika Obce
Hněvotín ze dne I9.3.20l2. Přípojka splaškové kanalizace bude osazena reviznÍ a kontrolní



šachtou na pozemku 993ll20 v k.ú. Hněvotín. Přípojka vodovodu bude napojena pomocí
navrtávacího pasu a opatřena uzávěrem. Dotčený pozemek bude uveden do původního
stavu.

17. Projektová dokumentace k ohlášení stavby dle ryhlášky č.49912006 Sb. o dokumentaci
staveb bude zpracována oprávněnou osobou. Součástí projektové dokumentace bude
opatření proti pronikání radonu; doložen bude průkaz energetické náročnosti tludory.

18. Při rrypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby bude postupováno v souladu
s podmínkami stanoviska k připojení odběrného elektrického zaÍízení k distribuční
soustavě uzavřené s CEZ Distribuce, a.s. pod č. 4120459725.

19. Při vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby bude postupováno v souladu
s podmínkami smlouvy o připojení k distribuční soustavě uzavřené s RWE pod č.

3300301034'77. K ohlášení stavby bude stavebníkem doložena smlouva o připojení rodiného
domu.

20. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovenÍm $ 22 odst.2 zákona
č.20ll987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR vBrně, Královopolská l47,Brno nebo oprávněné organizaci_ např. NPÚ, územ.
odb. pracoviště r, Olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
Olomouc, U Hradiska 4216, o|omouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na 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 dohodu, a to ještě před zahájenÍm archeologického
výzkumu. Pokutl k clohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

21. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník ohlásí stavbu v souladu s ustanovením $
l05 stavebního zákona.

Výrok o námitkách účastníků řízení :

Námitce uplatněné vlastníkenr sousedního pozemkLt panel]-l Petrem Smrčkou, ýkající se nedodrŽení
odstupové vzdálenosti mezi volně stojícími rodinnými domy se rrevyhovuje.

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

odůvodnění:

Žadate| Jarrnila Vraštilová nar. 7'8.l953 byteni HluŠovická 26613., olornouc zastoupená Ing. Hanor-t

HavlíčkovoLr' Httěvotínslrá l90/l3. olomouc tČo lqqgzgas podala dne 14,5.2012 Žádost o vydání
ťtzemního I'ozlrodntttí lla ttmístěItí stavby rodirltlého dorttLt, vodovodní přípojky, ntl přípojky plynLr,

přípojky dešt'ové a splaškové kanalizace' op|ocení' zpevněné plocliy na parc.č. 993ll20,993l124
v k.ťr. Hněvotín.

Žádost byla posollzella dle ustanovení $ 90 stavebního zákorla; stavební ťrřad zjisttl, Že

unrístěrrí stavby je v soLrladLt se soltborern zrnětr č. II ťtzenlního plánu obce Hněvotín, schváleného
usnesetlítrr zastupitelstva obce Hrrěvotín dne 9.5.2008' jehoŽ závazná část byla vydaná obecně



ZávaZnoU 1,yhláškcltr obce Hněvotín č. 2/2008. Předmětné pozemky jsoLr soLrčástí návrhové plochy

'.Bv" bydlení venkovského clrarakteru, které je určerlo pro individuální bydlení s odpovídajícím
zázemírrl LrŽitkových zallrad a moŽností chovu dornácího zvíiectva pro vlastní potřebrr' Umístění
stavby vyhovL4e poŽaclavkůn-r stavebr-ríl-ro zákona a jeho prováděcícli předpisťr, předevšírn obecnýrn
poŽadavkůrl stanovenýtl vyhl.č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na vyuŽívání Úrzerrrí, ve
zněrrí pozdějších předpisů, týkající se umístění staveb rodinných domů' Urnístění rra pozemku _ie

stanoveno podmínkalli tohoto rozhodnutí. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a
teclrrrickou infrastruktttrtr a s poŽadavky zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem
chráněnýc h záj m ťr ťrčastn íkťr í' ízení'

Stavební úrřad ozrlárrril dne 22.5.2012 zahájení ťtzemního řízení dle $ 87 odst' l lrlavr-rírn

ťtčastníkťrnl Íízerlí a dotčenýnr orgánůrn jednotlivě a vedlejším ťrčastníkťrm řízení veřejrlou vyhláškor-r.
K pro_iednáIrí rlávrllLt současně nařídil veřejné ústní jedrrání na den 28.6.2012 a stanovil

lhťrtLr pro Lrplatnění závanlých stanovisek' rrárnitek a připorrrínek do 28.6.20l2. o výsledkLr jednání
byl sepsán protokol. Stavební úřad v průběhrr řízení na rnístě stavby shledal, Že byla splněna
povinnost t-tstatrovetrí $ 87 odst. 2 stavebriího zákona, ze kterého vyp|ývá, že Žadatel o vydárrí
ťrzemnílro rozlrodnutí na uInístění stavby musí zajistit, aby informace o jeho záněru a o tom, Že podal
Žádost o vydání ťtzerntlího rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné jednání.
vyvěšena tla vhodnénr r'eřejtlě přístLrpnérn rnístě tta pozemku (na pojistkové skříni NN), na němŽ se

názán'lěr Lrskr'rtečItit ato aŽ do doby veřejrrého rjrstního jednání'
V prťrběhtr úzetlrlího řízení podárrírn ze dne 13.6.2012 pod čj' 1380/l2 vznesI ťrčastIrík řízení

pan Petr Smrčka' bytetl Na Vozovce 869l46, olonrouc rtámitku, týkající se nedodrŽení odstupové
vzdálenosti 7 tn Inezi volně stojícírni rodinnýnri donly. Jak vyplývá ze sitltace, navrŽený ro rodinný
dťtm na parc.č. 993l120 v k.ťr. Hriěvotín osazen ve vzdálenosti2 rn od hranice s parc.č.993ll19 v k.ú.
Hněvotín, který je ve vlastnictví pana Srnrčky. Z ustanovení $ 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 o

obecrrých poŽadavcích rla vyuŽívání ťtzemí, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, Že je-li mezi
rodinrrými domy volný'prostor, vzdálerrost mezi nimi nesmí být menší neŽJ m a jejich vzdálenost od
společných hranic pozeInkťr nesrní být menší neŽ 2 rn. Ve zvlášt' stísněných územních podmínkácll
nrůŽe být vzdálenost tllezi rodinnými donry snížena aŽ na 4 rn, pokud v žádrlé z protilehlých stěn

nejsou okna obytných nlístností. V této části lokality ,.Za hřištěIn" se nacházejí pozernky o šířce 12rn.
celková výnlěra se pohybLr je kolem 269 n). Tato skutečnost charakterizuje stísněné Útzemní
podInínky. kde je uplatrlětta sníŽená vzdálenost rnezi rodinnýrni domy na 4 m. Navrlrovaná stavba
splrlrrje i další podrnírrkLr. ve stěně směřující k pozernku parc.č. 993l119 nejsor: okna obytných
mlsností ( pouze od konlory a koLrpelriy). Na pozemkLr parc.č.993l119 v k.ú' Hněvotín neníprovedena
Žádná stavba. V soLlčasrlé clobě je vydárro územní rozhodnutí o umístění stavby rodirrného domu na
parc.č. 9g3l119 v k.ú. Hněvotín ze dne 2Oj20Og pocl čj' SÚ/118l845l20}g , jehož platnost byla
prodlor-rŽeIla pravonloctlýlll rozhodnutín ze dne i.6.201l pod čj. SÚ/88/59312011 do 24'6.2013.
V něrn umístěná stavba rodinnélro domu také splňir1e podrnírrky $ 25 odst.2 vylilášky 50l/2006 Sb.,
ve znění pclzdějších předpisů, je vzdálena od hranice s parc.č. 993l120 v k.Ír. Hněvotín 2rn a ve stěně
směřLrjící k parc.č. 993l120 v k.ú. Hněvotín se nenaclrázejí okna obytných místností (poLrze od
schodiště a koupeln1'). Za této situace rrení třeba řešit výjirnky zodstupové vzdálenosti, je splněrl
požadavek vzdálenosti 4 In nlezi rodinrrýrni donry' V obou případech nedoclrází ani k př'esahLr poŽárně
nebezpečného prostoI'Lt tta sousední pozemky. Stavební ťrřad proto nálitce nevyhověl.

V části rlárnitky týkající se znehodnocení pozemku parc.č. 993l119 v k.ú. Hněvotín stavební
ťrřad není oprávněn posllzovat vlastní dopad umist'ované stavby natržní cenu sousedních nenrovitostí,
trebot' se .iedná o občanskoprávní nánlitku, která se řeší v občanskoprávní rovině s vlastníkem
pozemkr"r. Stavební ťrřad v ťtzemním řízení zkoumá. zda jsoLr dodrŽeny obecné poŽadavky na
využívání ťtzenrí a v soitčit-tt-tosti s dotčerlými orgány'' zda jsou dodrŽeny předpisy clrrárrící zvláštní
zájmy při výstavbě

Žadatel k pozetnku př'írrro dotčenérn stavboLr prokázal vlastnické právo k parc'č. gg3ll20
v k.Úr. Hněvotín. a to výpiseIn z katastru nemovitosti listrr vlastnictví č. 1249 pro obec a katastrální
ttzem'í Hněvotítr.

K Žádosti bylo doloŽeno :

- StnIouva o připojerií RWE Distribuční služby' s.r.o. Brno pod č'330030l034]1, ze dne
22.10.2009. stanovisko ze dne 12.4.2012, pod zn.5000614015,



- Stanovisko l< Žádosti o připojení na distribuční sít' ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 23.6'2009
pod č' 4120459125,

- vyjádření Telefónica Czech Republic' a.s' ostrava ze dne 4.6.201i pod čj. 86669111 -
nedo.jde k dotčení,

- stanovisko Magistrátu města olomouce. odboru Životnílio prostředí ze dne 4.4'2012 pod čj.
S MOLiO s 0220 120 1 2l OPZI OH lY ac,

- vyjádření obce Hněvotín ze dne 19.3.2012.
- rozhodtlutí o povolenívjezdu obecního ťrřadLr HněvoÍín ze dne 1.3.2012,
- soulrlas s ttapojenír-n na sítě obce Hněvotín ze dne 19'3.2012
- protokol - statrovení radonovéIro indexu
- posollzení hydr'ogeologických poměrťr od Ing' Jaroslava Tylicha

Žádost byla doloŽena dokumentací pro úzernr'tí ilzení Zpracoval]oLr Ing. Petrem Křerrkern,
autorizovatrým irrŽenýrem pro pozelnní stavby.

Závanlá stattoviska' stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, požadavky vlastníků a
provozovatelťr technických sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek toltoto rozhodnutí.

Na základě výše Lrvederlých podkladťr vyda| stavební úřad předmětní ťtzemní rozhodnLrtí, kdyŽ
neshledal Žádný právní dťrvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánťr
spolupťrsobících v tonto správtlím řízení, ale ani svťrj, pro který by předmětnou Žádost na vydárií
územn ího rozhodnutí zamíÍl.

Vzlrledenr k tonrrt, Že záněr leží v uzemí, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí
doručovátto v souladu s $ 92 odst' 3 stavebního zákona Úrčastníků řízení uvedeným v $ 85 odst. l

stavebnílro zákotla a dotčenýrn orgánťrm jednotlivě: účastrríkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2

stavebnílro zákona se doručuje toto útzemní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Účastníci Útzenrního řízenídle $ 85 odst. 1stavebního zákona:
a) Žadatel a vlastník pozemku Jarniila Vraštilová nar. 7.8.1953 bytem Hlušovická 26613, o|omouc
b) obec' najejínrŽ úzerní má být zálněr uskutečněn, obec Hrrěvotín, Hněvotín 47

Účastníci ťtzenrního řízenídle S 85 odst. 2 stavebnílro zákorta:
b) osoby' jejichŽ vlastnicl<é právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbánr či pozemkům mťtŽe

být úzernním rozhodrltttím přínlo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Petr Snrrčka. Na Vozovce 869l46. olomouc
- Mgr. Pavlína Náglová, Jihoslovanská283l29, olomouc
- Michal Říhovský' Belgická 416312, Prostějov
- Čp'z DistribLrce, a.s' Děčín Teplická 87418
- RWE DistribLrčníslLržby, s.r".o.' Plynárenská 499l1,

Poučení :
Proti tonluto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se nrůže ťrčastník řízení ve lhůtě do l5

dnů ode dne, kdy rlr-r bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává Lr obecního ťrřadLr Lutírl
stavebního ťrřadLr. o odvolárií rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, Krajského Írřadu
olomoLrckého kraje.

Doručení veřejrroLr vylrláškoLr se provede tak, Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu l5 dnťr

způsobem v nlístě obvyklým. Posledníderr této lhůty je dnem doručení.
odvoláním lze napadnoLrt výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ttstanovení. odvolání.jen proti oclůvodrrění rozhodrrLrtíje nepřípLrstné.

Ing. Drahoslav ova
tlr.
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Doručí se :

Írčastníci doporučeně na doručenku :

zásÍupce žudatele -
Hana Havlíčková, Hněvotínská 190/13' Olomouc
příslušná obec -
obec Hněvotín (DS)

ťrčastrríci řízení veřejrroLr vyhláškoLr :

úřední deska obecního úřadu Lutín + příloha
úřední deska obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgány státni správy na doručenku:
Magistrát města olomouce' odbor životního prostředí (DS)
Magistrát města olomouce, odlror koncepce a rozvoje (DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou' a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního
úřadu Hněvotín a Obecního úřadu Lutín. Poslední den 1Sti denni lhůty, po kterou je rozhodnutí
vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení oznámení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšenÍm na
více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno clne : .' ..Q',.Q'''?.Q12... Se.jmuto dne : .. .2.2.,.8....2.A.1.2.

.{;lo'i.ri,ruí;ct

Zúelúme obecní úřud1,, uby potvr7ettou kopii o
stavebníntu úřadu.

vyvěšení u sejmutí Íéto veřejné vyhltišky zaslaly zdejšímu

Správní poplatek vyrněřený podle zákona č' 63412004 sb..
dne L6.2012.
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poloŽky l8, odst. a) ve výši l.000,- Kč byl uhrazen


