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rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny na pozemku parc'č' 993196 v k'ú' Hněvotín'

v tomto rozsahu:
Jedná se osazení kopané studny o a lm, hloubky 7,5 m' provedené z betonových skruží

TBH 1000, za účelem zÍízení zdroje užitkové vody pro potřeby zahrady na pozemku

parc.č. 993196 v k.ú. Ilněvotín. Bude osazena ve vzdálenosti 3 m (osa studny) od společné

hranice s parc.č. gg3lg5 v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 11 m (osa studny) od společné

hranice s parc.č. g93lg3 v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 12 m (osa stuclny) od společné

hranice s parc.č. 9g3lt27 v k.ú. Hněvotín. Skruž bude vyvedena 0,5 m nad stávající okolní

terén a zakrytastudničnÍm betonovým poklopem'

Pro umístěrrí a projektovou dokumentaci se stattoví tyto podrnínky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze' tj' v situačním výkresu na

podkladu katastrální mapy n -oritt,, 1 : 1000, kierá je součástí spisové dokumentace a bude

dle ust. $ 92 odst. + stavlnniho zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a

Obecnímu úřadu Hněvotín'

2. objekt kopané studny o o lm, hloubky 7.5 m, bude osazen na parc'č' 993196 v k'ú'

Hněvotín ve vzdálenosti 3 m (osa studny)'ocl společné hranice s parc'č' 993195 v k'ú'

HněvotÍn, ve vzdálenosti 11 m (osa stu"dny) od společné hranice s parc'č' 993193 v k'ú'

Hněvotín a ve vzdálenosti 12 m od společná hranice s parc'č' 993ll27 v k'ú' Hněvotín'

3. Podmínky hygienické, poŽárníapod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy'

ÚznmxÍ nozHoD|{UTÍ
veřejnou vyhláškou

obecrrí úřad Lutín, stavební úřad, jako stavebrrí úřad příslušný podle $ l3 odst' 1'písm' g) a s 84

zákonač. 183/2006 Sb., o ítzemním plánování a stavebním řádLr ve znění pozdějšíclr předpisů (dál:

jetr ,,stavebtlí zákot]"), u úre|n,lí* řízerrí posorrdil poclle $ 79 a 90 stavebnílro zákona Žádost o vydání

rozhodnutí o Lrrnístění stavby nebo zaYízení (dále jetr ''t'ozlrodnutí o umístění stavby''), kterou dne

8.8.2012 podali Zbyněk Lakomý, nar.zi.l.tgzo u tng. Gabriela Lakomá, nar. 11.7.1968 oba

bytem Hněvotín 536 a na záklaáě tohoto posouzení vydává podle $ 19 a 92 stavebního zákona a

$ 9 vyhlášky č. 50317006 Sb', o podrobněj'ší úprave územnílro Íízení. veřejnoprávní smlouvy a

ťtzemnílro opatřerrí



5.

Práce spočívající v hloubení (kopání studnÍ hlubších než 3 m, podle ustanovení $ 3 písm. i)
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů, jsou činnosti prováděné hornickým způsobem. Vykonávat tuto činnost
může pouze organizace, která vlastní pro tuto činnost platné oprávnění vydané orgánem

státní báňské správy. Bezpečné provádění těchto prací se řídí vyhl.č. 5511996 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace, fýkající se provádění hloubení (kopání) studní (činnost prováděná

hornickým způsobem) ve smyslu ustanovení $ 20 vyhlášky č. 5511996 Sb., ve znění pozd.

předpisů, může být vypracovaná jen odtrorně způsobilou osobou, která je držitelem platného

ósvědčení vydaného orgánem státní báňské správy (vyhl. č. 29812005 Sb. _ báňský
projektant, závodní lomu s těžbou vyšší než 500 000 tun ročně, závorJní dolu).

Stavba studny je charakterizovaná dle $ 55 odst. 1 písm. j) zákona o vodách jako vodní
dílo, o povo|ení k jeho stavbě a povolení kodběru podzemnich vod je nutné požádat zdejší
vodoprávní úřad (Mmol OZP, odd. vodního hospodářství).
K žádosti o zahájení vodoprávního řízení pro stavební povolení a povolení k odběru
podzemních vod předloží investor 3 výtisky kompletní PD zpracované oprávněnou osobou

pro projektování vodohospodářských staveb, s veškeIými doklady.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně někteých dalších zákonů' ve znění pozdějšich předpisů. Doklady o odstranění
odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.2011987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je

stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd čR v Brně, Královopolská 147, Brno nebo oprávněné organizac| _ např. NPÚ, územ.

odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
olomouc, U hradiska 4216, olomouc - svůj zitměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na dotčeném území zíchranný 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 rozhoclne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o námitkách účastníků Íízeni : nebyly vzneseny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ocle dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokucl bude byla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení

nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrži sdělení žadatele'
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to

neplatí, byla-li realizace záméru již zahájena.

Odůvodnění:
Žadatelé Zbyněk Lakorný, rtar.21.7'1970 a lrrg. Gabriela Lakomá, nar. 11.1.1968 oba bytenl

Hněvotírr 536 podali dne 8.8.20l2 žádost o vydání ťtzemního rozhodnLttí na umístění Stavby kopané

studny rra pozemklt parc.č' 993196 v k.ťr. Hněvotín.

Žádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebnílro zákona; stavební úř"ad z1istil, Že

stavba.je navrŽena v lokalitě, která je ťtzemním plárrern určena pro bytovou zástavbrr, tedy je

v souladu se schválenýtn ťtzemním plánem obce Hněvotírr. Urnístění stavby vylrovuje poŽadavkůrl
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stavebního zákona a jeho prováděcích předpisťr, předevšírl obecným poŽadavkťrm stanovenýnr vyhl.č.
50112006 Sb., oobecných poŽadavcích navyuŽívání'(lzemí ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.

26812009 Sb., o technickýcli poŽadavcícll na stavby.
Stavební rjlřad ozrrámil dne 31.8.2012 zahájení Útzemního řízení dle $ 87 odst. 1 l-rlavnínr

Írčastníkům iízení a dotčenýrn orgánťtm jednotlivě a vedlejšírn účastníkůrn řízerrí veřejnoLr vylrláškou.
K projednárlí rrávrhu současně nařídilveřejné ťrstrríjedrlárrí na den 5.10'2012 a stanovil lhťrtLr

pro LrplatněI'tí závaznýclr stanovisek, námitek a připornínek do 5.10.2012' o výsledku jednání byl

sepsán protokol' V průbělru řízení nebyly podány připomínky a námitky
Stavebník k pozemku přímo dotčenému stavbou parc.č. 993l'796 v k'ťr. Hněvotín, list

vlastnictví č. 1256 pro obec a katastrální úzení Hněvotín, prokázal vlastrrické právo. Stavební

Úrřacl toto v prťrběhLr řízení ověřil.
Žádost byla doloŽena dokumentací pro ťtzernní Íízení zpracovallou Ing' Petrenl Fillenr

autorizovanýrrr irržerrýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inŽerrýrství. DáIe byl

doloŽen hydrogeologický posudek zpracovaný oprávněnou osobou (osvědčení odborrré zpťrsobilosti

v oboru hydrogeologie) lrrg. Pavel Krčem. K ulnístění stavby bylo vydárro Magistrátern rněsta

olomouce odborem Životriílro prostředí dne 26'7.2012 závazné stanovisko pod čj'
SM6L/1 02g8gl20],2loZPlYHlKoz; doloŽena byla vyjádřeni Čp'z DistribLrce a.s. ze dne 1O''7.2012

pod zn. 0100074235; vyjádření Telefónica Czeclr Republic a.s' ze dne 10.7.2012 pod čj. 111402112;

vyjádření RWE Distribuční sluŽby s.r.o. ze dne 11.1 .2012 pod zn. 5000655149; z rrich vyplynulo, Že

se na předrnětnérn pozemkrr nerraclrázejí Žádná podzenrní ani nadzemní vederrí' Na základě výŠe

uvederrých podkladťr vydal stavební úřad předrnětné ťtzemní rozhodnutí, kdyŽ neshledal Žádný právrrí

dťlvod či překážky. a to rrejen ze Strany rrěkterého z dotčených orgárrů spolupůsobících v tonrto

správrrím řízení, ale ani svůj, pro který by předrnětnoLr Žádost na vydání územního rozhodnutí zanítl.
Vzlrledern k tomu, Že záněr leží v Útzerní, kde je vydán 'úzenní plán, je toto rozhodnr.rtí

cloručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastrríků řízerrí uvedeným v $ 85 odst. l

stavebního zákona a dotčeným orgánůrn jednotlivěl ťrčastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2

stavebního zákona se doručr-rje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Účastníci rjtzetnního řízení dle { B5 odst. 1 stavebního zákorla:
a) ŽadaÍelé Zbyněk Lakomý, nar. 2I.1.19'10 a lng. Gabriela Lakomá, nar. 1l.1.1968 oba bytem

Hněvotín 536
b) obec, na_je_iímŽ úzomí má být záměr uskutečněn, obec Hrrěvotíri, Hněvotín 47

Účastníci Útzenrnílro řízení dle $ 85 odst. 2 stavebníIro zákona:

a) vlastník pozemku, na kterém mábýt požadovaný záněr uskutečněn:
Zbyněk Lakorný a Ing. Gabriela Lakorná oba byteni Hněvotín 536

b) osoby,.je_|ichž vlastrrické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkťrm mťtže

být Írzemnírn rozhodnutím přímo dotčeno:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Pavla Bočková. Hněvotírr 531

- Jan Prnka. Hněvotín 531

- RNDr. Renata Podstatová' Hněvotín 530
- JUDr. ondřej Svaček' 1. května l045, Brurnov-Bylnice
- MUDr. Andrea Vaňková, J. Středovského 1090, Brurrrov-Bylnice
- Jaromír Filípek, Denisova 19, olomouc
- Mgr.Jaria Filípková, Denisova 19, olomouc

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolárrí.

drrů ode dne' kdy mr"r bylo rozhodnrrtí oztráInetro.

stavebního ÍrřadLr' o odvolání rozlrodLrie oclbor

odvolat r.,-,-,ůž. írčastník Íízertí ve lhůtě do l5
odvolání se podává r"r obecního úřadu LLrtírl

strategickélro rozvoje kraje' Krajského úřadLr

olomoLrckého kraje.
Doručení veřejnou vylrláškotr se provede tak, že je rozliodnutí vyvěšeno po dobLr ]5 dnů

zpťtsobem v místě obvyklýrn. Posledníderr této lhťrty je dnem oznámení'



odvolárrírn lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. odvolání jerr proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Drahosla
vedoucí sta

Doručí se :

žadatelé -
Zbyněk Lakomý, Hněvotín 536
Ing. Gabriela Lakomá, Hněvotín 536

příslušná obec'
Obec Hněvotín (DS)

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí (Ds)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)

účastníci řízení veřejrlou lyhláškou -

Úř"a.'i deska obecního úřadu Lutín
Úřed.'í deska otlecního úřadu Hněvotín

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavelrního zákona
veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního
úřadu Lutín a úřední desce obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 1Sti denní lhůty' po kterou
je rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se

písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém tryla
písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

VyvěŠerro drre : 9 :'!'9'''?'Q'4'? Sejmuto dne: . .?1.'.19:.?.9.1.?.
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Žadárme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšeni
stavebnímu úřadu.

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb'.
dne 5.9.2012.

a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

Mačáková
ího úř

poloŽky l8, odst. a) ve výši l.000'-Kč byl uhrazen


