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Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č'

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)' ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), a místně příslušný podle $ 11 odst.l písm b/ zákona č. 500/2004 Sb. ,

správního řádu , ve znění pozdějších předpisů l dále jen ,,správni řád"l ve společném územním a
stavebním Íízeni přezkoumal podle $ 84 až 91 a $ I09 až 114 stavebniho zákona žádost ovydání
rozhodnutí o umístění a provedení stavby hospodářského objektu na pozemku parc.č. st.p. 93 a 31 v k.ú'
Ústín' kterou dne 19.7.2012 podaly

Marta Línková, nar.22,5.1967 ,783 46 lJstín 94,
Marta Línková, nar. 16.5.1939,783 46 '{Jstín94,
Jana Línková, nar. 22.5.Í967,783 46 Ústín 94

(dáte jen ''stavebník'') , a na záklaďě tohoto přezkoumání:

Výrok I.

vydává podle $ '79 a92 stavebního zákona a $ 9lyhláš|q ě.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního Íizení, veřej noprávní sm louvy a íyemniho opatření

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu: hospodářského objektu na pozemku parc.č. st.p. 93 a 31 v k.ú. Ústín

(dálejen ''stavba'')

Druh a účel umisťované strnby
Úě"l"m stavby je zajištění skladolych prostor pro skladováni zahradního nářadí a technilgz . Jedná se o

stavbu doplňující ke stavbě hlavní / RD/

Umístění Stavby na pozemku :

Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. st.p. 93 _ zastavěná plocha a 3l zahrada. Bude postavena

na hranici s pozemkem parc.ě' st.p. 94 v k.ú. Ustín

Určení prostorového řešení stavby :

Jedná se o stavbu objektu přízemního , nepodsklepeného . Bude umístěn ve dvorní části rodinného domu

Ústín č.p. 94 na hranici s pozemkem parc.č. st.p. 94' Bude o půdorysných rozměrech 5'5 x 7 m . Výška
hřebene v nejnižší č,ásti ldvorní/ bude 3m, v nejvyšší /nahranici pozemku l3p0 m od podlahy '

Zastřešení pultovou střechou . Svod dešťové vody ze střechy bude do stávající kana|jzace. objekt
nebude vytápěn. Zásobenielektr. energií ze stávajicich rozvodů rodinného domu . objekt nebude zásoben

vodou .
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby :

Siavba se svými vliry doýká pozemku par.č. st.p. 93 a 31 v k.ú. Ustín 
' 
na kterém se umísťuje '

Pro umístění se stanovují tyto podmínlE:
1. .Stavba bude umístěnurupor"^cích párc.ě st'p. 93 _ zastavěnáplocha a37 _zahrada v k.ú. Ústín
na hranici s pozemkem parc.č. st.p. 94, bude navazovat na stávající rodinný dům č.p. 94 a bude

v souladu s giafickou přílohou dokumentace , která obsahuje ýkres současného stavu území v měřítku

katastrální mapy Se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s q'značením

vazeb avlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn

soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánováni , zejména s územně plánovací dokumentací . .

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci Íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst.

zákona č. 500/2004Sb. , správní řád , ve znění pozdějších předpisů / dále jen oo správní řád"/

Marta Línková' nar' 22.5 .I9 6'7,'7 83 46 Ú stín 9 4,

Marta Línková, nar. 16.5.1939,783 46 ,Ustin94,
Jana Línková, nar. 22.5.1967, 7 83 46 Ustín 94

Výrok II.

vydává podle $ 115 stavebního zákona a $ 5 a 6 vyhlášky é.52612006 Sb., kÍerou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákonave věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: hospodářského objektu na pozemku parc.č. st.p. 93 a 31 v k.ú. Ústín

(dále jen ''stavba'')

Popis stavby :

Jedná se objekt zděné konstrukce. Základová deska tl.150 mm C 16120lB20l bude lryznňená ocelovou
sítí KARI l50ll50l4 mm. Nosné obvodové zdivo bude vyzděno z keramických děrovaných cihel.

Stanoví podmínlry pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Dan Života, ČKA
Oz 480; případné změny nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájeni stavby.

3' Stavebník oznámí stavebnímu úřadu t5rto fázeýstavbY pro kontrolní prohlídky stavby:

al záv ěr eěnou kontro lní prohlídku

4. Stavba bude dokončena do 30.12.2013

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou vybranou ve výběrovém řízení, po

jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikatele l viz $ 2

óo.t.z písm b./ stavebního zákonal, který bude stavbu provádět . Stavební podnikatel je

povinen zabezpečit její odborné vedení stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.
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Staveniště bude organizováno v souladu s ust.24e vyhlášky ě. 501/2006 Sb. o obecných
poŽadavcích na v3užíváni izemi ve znění lyhlášky č. 26912009 Sb. Bude činěno opatření na

omezení dopadů na okolí především proti prašnosti a šíření materiálu či prachu v okolí. V případě

znečištění komunikací t5rto neprodleně lyěistit. Používat stroje a zařízení v takovém stavu , aby

nedocházelo k úkapům ěi úniku ropných látek do okolí. Provádět případně očistu veřejné

komunikace sloužící jako přístup na staveniště.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchoqých vod závadnými látkami

ve smyslu $ 39 zákona é.25412001 /vodní zákon a jeho změnyl , zejména ropnými produkty ze

stavebních a dopravních prostředků

S odpadem , kteý vznikne během stavby bylo nakládáno v souladu se zákonem č. i85/2001 Sb. ,

aby bylo zajištěno jeho odstranění , případné vyúití v souladu s tímto zákonem .

_ pokud pÍirealizaci akce vzniknou nebezpeěné odpady upozorňujeme na skutečnost, že nakládat

s nebezpečnými odpady lze pouze na základě,,souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady" dle
výše uvedeného zákona, kteý na zák|adě písemné žádosti lydá příslušný orgán veřejné sprály /$

16 odst. 3 zákona o odpadech/. Souhlas musí bý vyÍizen před vznikem nebezpečného odpadu.

Nakládání s odpady , které vzniknou v rámci stavby, zabezpeěuje a zodpovidá za ně zhotovitel
stavby .

- odpady urěené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí bý znečištěné
nebezpeěnými látkami.
_ nelyužitelné sloŽky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na

odpovídající skládce odpadů nebo vjiném zařizeni k tomu určeném podle zákona o odpadech.
- doklady o způsobu odstranění nebo r.yrržití odpadů' které vzniknou v rámci stavby, budou

součástí dokumentace předkládané k žádosti o lžívání stavby .

Podle ustanovení $ l 19 stavebniho zákona dokončenou stavbu , popř. její ěást schopnou

samostatného užíváni ' pokud vyŽadovala stavební povolení lze uživat na zák|adě kolaudaěního
souhlasu . Po ukončení prací v termínu stanoveném ve stavebním povolení bude ve smyslu $

I22 stavebního zákona včas požádáno o rydání kolaudačního souhlasu.Zádost o kolaudační
souhlas bude podána na předepsanóm formuláři dle přílohy č. 5 lyhlášky č. 52612006 Sb. 

'
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu , bude
obsahovat i předepsané přílohy' zejména pak
-dokumentaci skutečného provedení stavby 3x / dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení
nebo ověřené projektové dokumentace/
_popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o fiýčení stavby
-geometrické zaměÍení
-r evize předepsaných zkoušek
-doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby

- stavební deník
- prohlášení o použitych qýrobcích / $ 156 stavebního zákona/

Účastníciíízenínanéžsevztahujerozhodnutísprávníhoorgánu/ podle ustanovení $ 27 odst.1
zákona č. 500/2004Sb. , správní řád , ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,, správní řád"/

Marta Línková, nar.22.5.1967,783 46 Ústín94,
Marta Línková, nar. 16.5'1939,783 46 .Ustín94,
Jana Línková, nar. z25.1967 ,783 46 Ustín 94

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly vzneseny

odůvodnění:

Dne 1,g.7 .2.0|2 podal stavebník žádost o vydaní rozhodnutí o umístění a provedení stavby _ v obci

Ústín _ hospodářského objektu na pozemku parc.č. st.p. 93 a 31 v k.ú. Ustín.

7.

8.

9.
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Uvedeným dnem bylo zahájeno ízemni a stavební Íizeni, které stavební úřad na základé žádosti spojil
podle $ 78 odst 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaném

do spisu č j. SU/ 166512012, |66612012 ze dne 20'8.2012 podle $ 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad opatřením ze dne 20.8.2012 oznámilzahájeni společného územního a stavebního řízení
účastníkům řizeni, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání na den 25.9.2012, o jehož ýsledku byl sepsán protokol. Do stanovené lhůty nebyly uplatněny
námitky účastníků Íizeni ani připomínky veřejnosti.

Žadatel po naÍizeni veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního

zákona. Záměr s grafickou částí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě na rodinném domě č.p. 94.

Žadatel doložil fotodokumentaci' která je přílohou protokolu a stavební úřad si tuto skutečnost ověřil na

místě samém.

Stavební úřad v provedeném spoleěném územním a stavebním Íizení pÍezkoumal předloženou žádost

zhledisek uvedených v $ 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastniky Íízení a s dotčenými
orgány a zjistil, Že jejim uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy rydanými k jeho provedení azvláštnimi předpisy.

Záměr žadate\e byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona

Umístění stavby je v souladu

a/ se schválenou územně plánovací dokumentací tj. se schváleným územním plánem obce Ústín a
Zásady územního rozvoje olomouckého kraje . Stavbou dotčené pozemky se nacházi v zastavěné
části obce Ustín v ploše bydlení - BI , kde je uvedená stavba přípustná _ slučitelná s bydlení .

- bl s cíli a úkoly územního plánování , zejména s charakterem uzemí , s požadavky na ochranu
architektonic(ých hodnot v izemi . Stavební úřad dospěl knázoru ' že stavbou se nemění poměry
v územi, je v souladu s charakterem území. Cíle aúkoly územního plánování stanovenív $ 18 a $ 19

stavebního zákonajsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace , přiěemž
záměrje v souladu s územním plánem obce. Stavbou nebudou tčeny urbanistické ani architektonické
hodnoý'

- cl s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům nalryuživání izemi tj. vyhl.č. 50112006 Sb. ve znění pozdějších předpisů' .

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby - lyhl.č. 26812009
Sb.. Dne 25.9.2012 pod čj. SUlI41lI949l20Iz byla rozhodnutím povolena vy'jímka z ustanovení 21

odst.6 lyhlášky č. 50112006 Sb. o obecných požadavcích na vylživáni izemi, ve znění pozdějších
předpisů

- dl s poŽadavky na veřejnou technickou infrastrukturu. Stavba bude napojena na stávající rozvody
rodinného domu .

- el s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisk7 dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů. Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska
dotčených orgánů. Předložené podklady lyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány
v rámci společného Íizeni .

Při přezkoumáni Žádostt, projektové dokumentace , doložených dokladů stavební úřad dospěl k závéru, že
projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou dle $ 158 stav. zákona a zákona č'
36011992 Sb. o qýkonu povolání autorizovaných architektů a o qýkonu povolání autorizovaných inženýů
a techniků činných ve ýstavbě .

Stavební úřad se zabývaltéž otázkou' zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmtl
vymezená v ustanovení $ 160 stavebního zákona a stanovil , Ž9 stavba bude prováděna stavebním

podnikatelem, kteý přijejí realizacízabezpeči odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím .

Vlastnické právo k pozemku , na kterém má bý stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si

stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí '

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné zniže uvedených závazných stanovisek ,

lryjádření a dalších podkladů
- Hasičskébo záchranné sboru olomouckého kraje , uzemni

dne 26'6'201 2 ě j. HSOL -3098-212012
odbor olomouc závazné stanovisko ze
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_ odboru ŽP Magistrátuměstaolomouce , závazné stanovisko zedne 6.6.2012 ěj.
SMOL/0 8 6 7 26 I 20 12 I OZPlOtVGad

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
lryžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci probíhajícího sloučeného územního a stavebního Íizeni se stavební iňaď zabýval vymezením
okruhu účastníků Íízeni ve smyslu ustanovení $ 85 a s 109 stavebního zákona. Při stanovení okruhu
úěastníků lycházel z předpokládaného působení stavby při jejím umístění a provedení a následném

uživání na okolí . Z těchto hledisek dospěl k závěru , že v daném případě toto právní postavení přísluší
- podle ustanovení S 85 stavebního zdkona

-podle ustanovení $ 85 odst.1 písm ď 
'stavebního 

zákona je účastníkem žadatel:
Marta Línková, nar . 22.5 .1967 , Ustín 94,
Marta Línková, nar. 16.5.1939, U stín 94,
Jana Línková, úsún94

-podle ustanovení $ 85 odst.1 písm b/ stav.zákona 1e obec ,na jejím území má být požadovaný záměr
uskutečněn tj. obec Ustín
_podle ustanovení $ 85 odst.2 stav. zákona jsou dále
a/ Wastník pozemku , na kterém má,být požadovaný záměr uskutečněn

Marta Línková, nar' 22.5.1967, Ustin 94,
Marta Línková, nar. 16.5.1939, Ú stín 94,
Jana Línková, Ústín94

b/osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné próvo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Ladislav Punčochář, Ustín 95
Martin Chytil' Ústín 93
Antonín Chýil, Ústín 93
Stanislava Chytilová, Ústín č.p. 93

- podle ustanovení 8 109 stavebního zákona

-a. Stavebník a vlastník pozemku:
Marta Línková, nar.22'5.1967, Ustín 94,
Marta Línková, nar. 16.5.1939, Ustín 94,
Jana Línková, Ústín94

b. Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být jeho vlastnické právo
navrhovanou stavbou, přímo dotčeno
Ladislav Punčochář, Ustín 95
Martin Chy"til, Ústín 93

cl ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
navrhovanou stavbou přímo dotčeno :
Antonín Chytil' Ustín 93
Stanislava Chytilová, Ústín č.p. 93

Stavební úřad dále lyhodnotil , že dalšími účastníky tohoto sloučeného územního a stavebního Íízeni , l
mimo ty se kterymi bylo jednáno / nejsou vlastníci či uživatelé okolních pozemků a staveb v sousedství .

Stavba se jich sým charakterem nedotkne .

Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník řizeníve lhůtě do 15 dnů ode dne,

kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu. o
odvolání rozhoduie odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .
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Dle $ 82 odst.2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v $ 37 odst.2 a musí obsahovat

údaje o tom , proti kterému rozhodnutí směřuje , vjakém rozsahu ho napadá a v čemje spatřován rozpor

správními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řizeni,jež mu předcházelo. Není-li vodvolání
uvedeno v jakém rozsahu odvolat rozhodnutí napadá , plati , že se domáhá zrušení celého rozhodnutí .

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliqý qýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vzhledem k tomu, Že ýroky tohoto rozhodnutí r,ydaného ve spojeném řízení se vzájemné podmíňují,

stavební úřad ve smyslu $ 74 odst'l správního řádu stanoví,ževýroková ěást vztahujici se kprovedení
stavby / vyrok IV nabude lykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část

rozhodnutí o umístění stavby l ýrokU
Dle $ 115odst.3 stavebního zákona stavební úřad po dni nabyí právní moci stavebního povolení zašle

stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje

o povolené stavbě. Další lyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud

není stavebníkem'

Stavebník je povinen štítek před zaltájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a

ponechatjej tam až do dokoněení stavby, případně do lydání kolaudaěního souhlasu; rozsáhlé stavby se

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku'

Stavebník je povinen dle ustanovení $ 152 odst.l písm ď stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a
provádění stavby . přitom musí mít na ňeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zviÍat , ochranu

životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství .

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěi zařizení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí

bý zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povoleni pozb7Ná platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájenado 2 let ode dne' kdy nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že předmětný zámér se umísťuje v inemi, kde je vydán územní plán ,doručuje se

toto rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona
- Žadate\i a příslušné obci/ účastníci územníhořizení dle ustanovení $ 85 ost.l písm. a,b a

dotčeným orgánům j ednotlivě
- Účastníkům řízení uvedeným v ustanovení $ 85 odst.2 - veřejnou vyhláškou

Úěastníkům stavebního Íizeni ď\e ustan. $ 109 písm . a,b,c a dotčeným orgánům - jednotlivě

Ing. Drahoslava
vedoucí stav

ačákov
ího_ úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů 
'l'*:třt|iriiHes'čď 

obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Ustín . Rozhodnutí se zvěréjňi téi způsobem umožňující dálkový

přístup. Patnácým dnem po lyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené l š 25 zákona ě. 50012004

šu' o_ správním řízení ve znéni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více

úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den' ve kterém byla písemnost lyvěšena nejpozději / $ 20

stavebního zákonal

a
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rje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

'. ' ;.T"Et'.sÁ'k !r"-c
Zadame obecnt u kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavehnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního řízení
a/ účastníci územního řízení dle zsl.$85 odst.I stav.zdkona
Žadatel a přísluŠná obec ;

Marta Línková, nar' 225.1967, Ústin ě'p.94
Marta Línková' nar' 16.5.l939, Ustín é.p.94
Jana Línková' Ústín é.p' 94

b/,účastníci ítzemního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zdkona _ veřejnou lyhláškou
Ladislav Punčochář, Martin Chytil, Antonín Chy"til, Stanislava Ch}tilová,

c/.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce - odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ZP, Hynaisova 10,779 11 olomouc
Hasičský záchranný sbor , olomouckého kraje , územní odbor olomouce , Schweitzerova 524l9I, 779 00
Olomouc
obecní úřad Ústín

obecní úřad Lutín - úřední deska
obecní úřad Ústín_ úřední deska

B. Učastníci stavebního řízení i
Marta Línková, nar. 22.5.196'7, U stin ě.p. 94,
Marta Línková, nar. )'6.5.l939, Ustín ě.p.94,
JanaLínková, Ústín ě'p. 94
Ladislav Punčochář' Ústín č.p. 95
Martin Chýil, Ústín č.p.93
Antonín Chytil' Ustín ě.p. 93
Stanislava Chytilová, Ustín č'p. 93

dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10,77911 olomouc
Hasičský záchranný sbor , olomouckého kraje , izemni odbor olomouce , Schweitzerova 524197, 779 00

Olomouc
obecní úřad Ústín


