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obecní úřad Lutín, okres Olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 1, 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286

c.j. su/219312012
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-rnai I : dmacakova. o u@lutin. cz

V Lutíně dne 10.10.2012

a stavebrrílro

oZNÁvtENÍ
zahá1eni společného územního Ťizeni a stavebního

veřejnou vyhláškou

ťtzemního rozlrodnutí o umístění stavby, územního rozhodnutí o zrněně stavby
povolení na

prodejna zahradních jezírek a ryb parc.č. st. 349, 44411v k.ú. Hněvotín

Dne 4.10.2012 podala JEZIRKA BANAT s.r.o., Nedbalova lll7, Olomouc-Topolany IC
27813070 zastoupená Ing. Pavlem Malínkem, Jakoubka Ze Stříbra 44, o|omouc Žádost o vydání

Jednoduchý popis stavby:
Umístění stavby _ n0 pozemku parc.č. 444/1 v k.ú. Hněvotín jihoztÍpodně od objektu

prodejny butlou osilzery) dvě retenční nádrže o celkovýclt půdorysnýclt rozměreclt ]4,8 x 5,6 m, ve
vzdálenosti min. 0,5 m od společné hrcnice s purc.č. 425/35 v k.ú. Hněvotín. Hloubka jednotlivých
nádrží I,6 m a ] m. Dóle budou nu purc.č. 444/1 v k.ú. Hněvotín osuzeny clvu Jóliovníky, kuždý o
půdorysných rozměrech 20 x 4,5 m, budou osozen! ve valálenosti ],5 m zdpadně od objektu
prodejny. Na purc.č. 444/1 v k.ú. Hněvotín bude umístěno oplocení zpletivu a podezdívky o celkové
výšce 2 m, v déIce 50 nt, které bude novazovat n0 sttivující oplocení.

Změnu stavby - je navrženu ndstavbu, zatím neužívané, jižní čdsti stúvajícílto objektu
purc.č. st. 349 v k.ú. Hněvotín (původně zeměděIské stctvby) na ploše 48,06 x 2],16 m, výšku
hřebene setllové střechy bude 6,3 m nad upruveným terénem, za účelem rozšíření skladu.

Nud prodejnou bude vestuvěno II.NP , ve kterém je nuvrženu ubytovací jednotku pro
sprdvce objektu a kunceldřské n skludové prostory. Nové ltlavní příčky budou tI. 200 mm ze
sddrokartonu s akusÍickou izolací, ostatní příčky ze súdrokartonu případně pórobetonovýclt
příčkovek Íl. 100 mm. Vnitřní rozvocly teplu, vody, kanalizuce a nn buclou nupojeny na stávající
v objektu.

V čdsti nústavby bude provedeno naclezdění obvodových zdí do výšky 3,5 m ukončené
železobetonovým věncem. Ve středu huly, ve středu rozponu buclou ostzen! sloupy z ocelových
vtilcovuných nosníků, uložené do betonových patek. NovtÍ střešní konstrukce bude tvořena ocelovou
konstrukcí, uloženou na železobetonovém věnci u nových sloupeclt. Ve střešní konstrukcije navržen
podélný hřebenový světlík. Střešní pldšt' z PUR punelů. obvodové zdivo bude zutepleno
polystyrenem.

Foliové skleníky jsou z konstrukce RICHEL T450, tvořeném ocelovou obloukovou
konstrukcí, opldštěnou fóIií. Kotvení kolíky zutlučenými do země. Retenční nádrže budou vyzděny

x betonových tvárnic pro ztracené bednění, uložených nu betonovýclt ztikladovýclt paseclt. Dno
nddrží z betonové desky vyztužené kari sítí.

obecníúřadLutírr,stavebníťrřad,jakostavebníÚrřadpříslušnýpodIe$ l3odst. 1,písm.g)a$
84 č. 18312006 Sb., o územním plárrování a stavebnírn řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen

stavebnízákon) z Inoci úřední ustreseIrítn pozllalnenalrérn do spisu ze dne l0.l0.20l2 pod čj' SU/
21921219312012 rozhodl vsouladu sustanovetrírn $ 78 odst. 1 stavebrrílro zákorla a podle $ l40
zákona č'50012004 Sb.' správní řád, ve znění zák.č' 41312005 Sb., (dále jen správní řád) o spojení
Úrzemnílro a stavebního Yízení.



obecní úřad Lutírr, stavební úřad, oznamuje v souladu s ustanovením s $ 87 odst' 1 a 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení společného útzenrního a stavebrrílio řízení dotčerrým orgánům
státní správy a všem známýnr Úrčastníkťrm řízení.

K projednárií předložené Žádosti nařizuje stavební úřad veřejné ústní jednání' které se bude
konat

ve čtvrtek dne l5.1l.20l2 ve 9,00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastník pozernkťr a staveb, které jsou předrnětern územního ťízení,je povirren strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
k tonruto ťrčelLr je zpřístupnit.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky ťrčastníků (ízení a připornínky veřejnosti nrusí
být uplatněrly nejpozději přiveřejném jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Do podkladťt rozhodnutí lze rrahlédnoLrt přede dnem ústního jednárrí u stavebního úřadu
(využijte především rrávštěvrrí dny pondělí, středa 8 - l7 lrod) a při ústnírn jednání.

Nechá-li se některý z účastníků iízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc'

Podle $ 89 odst. 2 stavebního zákona se rrepřihlíŽí kzávaznýln stanoviskům a rrárrritkárn

k věcetl' o kterých bylo rozhodnuto při vydání Útzemnílro plánu.
Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec Lrplatriuje v územIlírn řízení námitky k ochraně

zájmů obce a zá1nŮ občanťr obce.

Podle $ 114 odst' 1 stavebního zákona ťrčastník stavebního řízení mťlže uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci' způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přínro dotčeno jeho vlastrrické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídajícívěcnému břemenu k pozernkLr Ilebo stavbě.

Vzhledenr k tomu, Že záněr leŽí v útzetní, kde je vydán 'Úzenrlí plán, je toto oznámení
doručovátto v souladu s $ B7 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení Lrvedeným v $ 85 odst. 1)

stavebnílro zákona a dotčenýrn orgánťrm jednotlivě a účastrríkům řízení Lrvedeným v $ 85 odst. 2)

stavebního zákotla se dorLrčLrje toto oznámerrí veřejnou vyhláškou. Účastníkťr stavebního řízení se
doručuje.jednotlivě.

Účastníci řízení podle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) Žadatel - JE'ZÍRKA BANAT s.r.o., Nedbalova 1/17, olomouc'Topolany IČ 21813070

zastoupená Ing. Pavlenr Malínkem, Jakorrbka ze Stříbra 44, olomouc
b) obec na jejírnŽ'Území rná být záměr uskutečrrěrr - obec Hněvotín

Účastníci ťtzemního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebrríIro zákona'.

a) vlastníci pozernků či staveb, r-ra kterýclr má být záměr uskutečněn:

- ŘírnskokatoIická fart.tost, Hněvotín l02
b) osoby' jejiclrž vlastnické právo nebo jiné věcrré právo k sousedním stavbátn či pozernkťrrn můŽe

být ťrzernnírn rozlrodnutím přímo dotčeno:
- Římskokatolická farnost Hněvotín 102

- Zenrědělské drLržstvo Hněvotín, Hněvotín 90
- Čp'z Distribuce, a's. , Teplická 874lB, Děčín

Účastníci stavebnílro řízení podle $ 109 stavebního zákorra:



a) stavebník - JEZIRKA BANAT s.r.o.' Nedbalova 1/17, olomouc-Topolany IC 21813010
zastoupená Irrg. Pavlern Malínkem' Jakoubka ze Stříbra 44, olomouc

b) vlastníci pozernku nebo staveb, na kterém niá být stavba prováděna:
- Řínrskokatolická farnost Hněvotín 102

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich' rnťrže-li být jejich vlastnické právo navrhovanoll
stavbou přírno dotčeno:
- Římskokatolická farnost Hněvotírr 102

- Zenrědělské družstvo Hněvotín, Hněvotín 80
- Čzz Distribuce, a.s. ' Teplická814l8, Děčín

VzlrledeIn k totntt, Že rozdělovrrík pro obě řízení je jederr, stavební úřad tímto specifikuje okrLrh
jedriotlivých řízení takto :

Účastníci Útzemního řízerríjsoLr uvedeni po pořad.číslem - l, 2, 3,

Účastníci stavebního řízeníjsoLr uvedeni pod pořad. číslern * 7,4,5,6.

Žadatel dle ustanovení 8 87 odst. 2 stavetlního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že rrodal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bylo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavby nebo
pozeEku, na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak donouští přestupku dle 8 178. odst.
1 písm.e) stavebního zákona. Pro vwěšení informace se stanovuie pozemek parc.č. st. 349 v k.ú.
Hněvotín.

lng. Drahoslava M a č á k o v á
vedouc í stavebrríIro ťrřadr-r

Doručí se :

Úrčastníci řízení Ira doručenku :

zóstupc't Eut]utale -

1. Ing. Pavel Malínek, Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc

příslušnci obec -
2. Obec Hněvotín (DS)
3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou * vyvěšeno na

Lutín a otlecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci ct uživatelé dotčených pozemků a staveb -
4. Řínrskokatolická farnost HněvotÍn 102

5. Zemědělské družstvo Hněvotín, Hněvotín 90
6. čnz ul.t.ibuce, a.s. , Teplická 874l8,Děčín

úřední desce obecního úřadu

0Et(ilíúŘnn
'itgyoňaí dřqď

783 4{ rUri



dotčené orgány na t]oručenku"
Magistrát města Olomouce, oar. Žr,ps;
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje' (DS)
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (DS)
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (DS)
Obecní úřad Hněvotín (DS)

Toto ozltdntení je vyhlašovúno veřejnou vyhláškolt, n proto musí být vyvěšeno po dobu ]5 dnit na
úředních tleskcich obecního úřndu Hněvotín, obecníIto úřadu Lutín. Poslední den ]Sti denní
lltůty, po kterou je ozndmení vyvěšeno nn úřední desce je clnem doručení oznúmení. Zveřejňuje-li
se písemnost vyvěšením nu více úředních tleskticlt, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém bylu
písemnost vyvěšenu nejpozději ($ 20 stuvebnílto zdkona).

Vyvěšeno clne : . 1t :.].9' :.?.9.l?...'.. Se.jrnuto dne : . .?.7.,.4.Q.'. 2 9. l?.

)/Lty'.L- /

Žadám" obecní úřady' aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu'

Pro žnilutele: v příloze zusíIúne poštovttí pouktizku nu ultruzení sprdvnílto poplutku ve výši 3000,-Kč (po

uhrazení poplaÍku zušlete kopii sÍuvebttímu úřarlu). Neultrazení poplutku je dle $ 64 odst. l písm. b) sprúvníIto
řtidu clůvotlen k přerušettí řízení.
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