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ÚznnnxÍ nozHoDl\UTÍ
veřejnou vyhláškou

Žadate| Ing. Jana Šulcová, nar.30.11.1982 bytem Hněvotín 421 podala dne 16.8.2012
Žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodrršeném územnínr ťízení pro

kopanou studnu na pozemku parc.č. 927l48 v k.ú. Hněvotín

Dnem podání Žádosti bylo zalrájerio zjednodLrŠené územní iízení'

Popis předmětu žádosti :

Jednri se osazení kopuné studny o o 1000 mm, hloubky 11,0 m, zu účelem zřízení zdroje
užitkové votly pro zaltrucllt nu pozentku purc.č. 927/48 v k.ú. Hněvotín. Bude osazenu ve
vzckilenosti 2 m (osu studny) od společné ltrunice s parc.č. 1066/2 v k.ú. Hněvotín u ve vzddlenosti
5 m (osa studny) od společné hrunice s pnrc.č. 927/38 v k.ú. Hněvotín. Bude provedenu
z betonových skruží TBH 1000' pltišt'studny bude vyveden 0,5 m nad okolní terén.

obecní úřad Lutín stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst' i písrn' g) a

$ 84 zákona č. 18312006 Sb., o územrrím plárrování a stavebním řádu ve zItění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), zveřejriLrje podle $ 95 odst.2 stavebního zákona rlávrlr výroku územnílro
rozhodnutí a současně podle $ l4 vyhlášky č.50312006 Sb.' o podrobnější Úrpravě územního řízení,
veřejrroprávní smlouvy a územního opatřerrí upozortiuje, Že proti němu mohoLr dotčené orgány podat
výhrady, ťrčastníci námitky a veřejnost připorrrírrky, které se tykají ohroŽení ochrany veřejného zájnu,
v souladu s $ 95 odst. 4 stavebnílro zákorra do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podanýrn výhradám' námitkánr a připomínkárn nebude přihlédnuto' Účastrríci řízení mohou
nalrlíŽet do podkladťl rozlrodnutí (kancelář stavebního úřadu, Lutín, olomoucká 131, úřední dny Po a

St8-l7hod.)



obecní Úrřad v Lutírrě stavební úřad vydává v soLrladu s ustanoveními ss 79, 92 a 95
stavebního zákona a $ 9 vylrlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější ťrpravě územního tízení,
veřejnoprávní srnlouvy a ťtzenrního opatř"ení

rozhodnutí o umístění stavbv

kopané studny na pozemku parc.č

jak je zakresleno v grafické příloze, tj.
soLrčástí spisové dokumentace.

92'7l48 v k.ú. Hněvotín

3.

4.

v situačnín výkresLr na podkladLr katastrální mapy, která je

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovÍ tyto podmínky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na
podkladu katastrální maPY, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. $ 95 odst.
5 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a Obecnímu úřadu
Hněvotín.

2. objekt kopané studny bude osazen ve vzdálenosti 2 m (osa studny) od společné hranice
s parc.č. 106612 ve vzdálenosti 5 m (osa studny) od společné hranice s parc.č. 927l38 vše
v k.ú. Hněvotín.

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

Při přípravě stavby budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Olomouce,
odboru životního prostředí ze dne 28.6.2012 pod č.j. SMOL/095748l2012loZPNřI/Koz :

- Stavba studny je charakterizovaná dle $ 55 odst. 1 písm. j) zákona o vodách jako vodní
dílo, o povolení kjeho stavbě apovolení kodběru podzemních vod je nutné požádat
zdejší vodoprávní úřad (Mmol oZP, odd. vodního hospodářství).

- K žádosti o zahájení vodoprávního řízení pro stavetlní povolení a povolení k odběru
podzemních vod předloží investor 3 výtisky kompletní PD zpracované oprávněnou
osobou pro projektování voclohospodářských staveb, s veškerými doklady.

- Při umístění studny nutno respektovat vzdálenosti od zdrojů možného znečištění dle
ustanovení $24a vyhlášky č. 26912009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 sb. o
obecných požadavcích na využÍvání územi a studny situovat v takové poloze' aby nebyla
ovlivněna vydatnost sousedních studní.

- Doklady o využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby, budou součástí
dokumentace předkládané se žádostí o užívání stavby.

Projektová dokumentace spočívajÍcí v hloubení (kopání) stuclní ve smyslu ustanovení $ 20
vyhlášky č. 5511966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může být vypracována je odborně
způsobilou osobou, která je držite|em platného osvědčení vydaného orgánem státní báňské
správy (vyh|.č. 29812005 Sb. - báňský projektant.

Práce spočívající v hloubení studní (hlubších než 3 m) podle ustanovení $ 3 písm. i) zákona
č. 61i1988 Sb., o hornické činnosti jsou činností prováděnou hornickým způsobem.
Vykonávat tuto činnost může pouze organizace, která Ýlastní pro tuto činnost platné
oprávnění vydané orgánem státní báňské správy.

Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20l1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd CR v Brně, Královopo|ská 147, Brno nebo oprávněné organizaci např.

7.



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. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak přÍslušný
krajský úřad.

okrLrh Úrčastníků ťrzernního řízení je stanoven dle $ 85 stavebního zákorta.
Účastníci ťtzenrního řízerrí dle $ 85 odst' l stavebního zákona:
a) Žadatel lrrg. Jana Šulcová, nar. 30.l 1. l982, Hrrěvotín 42l
b) obec, na jejínrž úzení má být záněr LrskutečItěn' obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci ťtzenrního řízerií dle $ 85 odst' 2 stavebního zákona :

b) osoby, jejičhŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
být ťrzenrrrírn rozhodnutírn přímo dotčeno:
- obec Hněvotín
- Mgr. Zdenka Walch, Hněvotín 345

Návrh výroku rozhodnutí je dorLrčován v souladu
dotčenýrn orgánůrn .jednotlivě a ťrčastníkťlnr řízení
vyhláškotr.

Poučení:

s $ 95 odst. 2) stavebního zákona Žadateli a
(dle $ 85 odst' 2 stavebrrího zákona) vei-ejnou

ust. 6 95 odst. 3) sta
lohv bezodkladně v m

rh
em místě u

ku na nichž nit a to ce 5 dní zveře í vÝroku. Součástí
inform ádření zíměru usuzov

-LJ-
tektonické

urbanistické podobě záměru a o ieho vlivu na okolí. Informace bude umístěna na narc.č. 927148
v k.ú. Hněvotín.

V)jht'ady dotčených orgrjnú nebo nántiÍlq tičastníků proti zjednodušenénu územnínu řízení
lze pcldle ustanovení Š 95 odst' 1) stavebního zcikona poclat písemně ve lhutě ]5 c]nů clcle c]ne
zlleřejnění návrhu výroku rozhodnutí, připoruínky yeřejnosti lze podat ve sÍejné lhúíě pouze za
předpokladu, že b)l nohla býÍ ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních předpistt a to ke
sÍallebnímtt úřadu obecního úřadu Lutín.

ladů řízení lze nahlé bttího úř'adu devšínt
pondělí, středa cld B,00 ]7,00 hodl.

ve lhutě unlaÍně rozhrldnutí
za l,},dané a n.abý,-á právní ruoci.

Irlg.Dr'ahoslavaMač
vedottcí stav$bni|o

áková
Úrřadu



Doručí se :

ťrčastrríkrirn řízerrí doporučeně na doručenku :
žadcttel'
Ing. Jana Šulcová, Hněvotín 421

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, oan. Žr ps;
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)

Účastníci řízení (vedlejší) veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín
+ příloha a úřední desce Obecního úřadu Hněvotín + příloha

Příloha: situační výkres rra podkladu katastrální nrapy

Návrh výroku rozhodnutí je zveřejňován v souladu s ustanovením $ 95 odst. 2) stavebního
zákona veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce
Obecního úřadu Lutín a úřední desce Obecního úřadu Hněvotín. Zveřejňuje-li se písemnost
vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost
vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

. 3.9.2012
v\ veseno clne : .

1_9.9.20L2

této veřejné vyhlášky zaslali zdejšírnu

SejmLrto dne :

í*}ffi k"1{l]l\ ť t_i $i'ÁL! ]''U:ťŤ:',l
i; l; ili,tc Í aa; 1

Zádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí
stavebnírnu rjrřadu.

Pro žudutele: v příloze zusíláme pošÍovttí pouktizku ttu
ultrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřudu).

uhruzení sprúvního poplutku ve výši I 00(),-Kč (po



927./ 43

927/4t

:tu

-/a ,

94Ur

Podprs

Čislo }1 i:i g'? / 
"'!.Razitko

V.i,.,;

-l?

K0Plt l(AIASInÁiruÍ MAPY
'l5ho n v rl

DoleŽelovo ivano

Kotastrólni rtod pro Olmck9 kra;'
l(ótó5tálni pracovtšté 0lonouc

KoL úzeni

l'névo iín
Mapovg lrst Ó.

PR0sTĚJ0V 1-ii42


