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obecní úřad Lutín, okres olo'm

stavební úřad
olomoucká 13l. 783 49 Lutín. telefon 585944286. 585652761; fax 585944286

Č.;. sÚltl44l20l2
Vyřizuje : lng. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně dne 13.11.2012

OZNAMENI
zahájeni územního Í:l;zení - změny územního rozhodnutí vydaného pod č.j.

sÚlsszr: D007 ze dne 29.3.2007 veřejnou r.yhláškou

Stavebrrí Írřad obecního úřadu Lutín (dále.ien stavební úřad) vydal dne 29.3.2007 pod čj.
sÚl85121312007 rozhodnutí o umístění stavby dobtrdovárrí a dostavba sportovrrílro areálu Hněvotírl
parc'č. 1001/1, 1oOIl2, 100211,100zl2, 1003/3' l004, 1005. l006/1' 100612, st. 352, 102113 vk'Ú.
Hněvotín. Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci dnetn 4.5'200] '

Dne 30.8.2012 podal žadatel . Obec Hněvotín, Hněvotín 47 IČ 00298913 zastoupená

Atelier Polách & Bravenec s.r.o.' IC 25870092 zastupovaný Ing. Arch. Janem Poláchem,
Mahlerova 15, olomouc žádost o vydání rozlrodnutí o změně výše r-rvederlého ťtzernního rozhodntrtí

o umístěrrí stavby na stavbu

sportovní areál Hněvotín parc.č. st. 352, st. 674,993149,9931128,1001/l' l00ll2' l002l1, 100212,

1003/3, 1004, 1005, 1006/1, 1,00612 v k.ú. Hněvotín.

Navrhovaná změna se týká rozšíření spot1ovního areálu FC Hněvotín o cvičnou stět-tu.

travnaté hřiště, drálru 200 tn, servisní komunikaci, dráhLr na inline běh, osvětlení' rozvody t-tn' rozvody

vody, závlalru, dešťovot-t kanalizaci, však.

Dnem podání Žádosti bylo zahá.jerro územní Í'ízení.

Popis původního návrhu:

Ke stávajícímu objektu Šaten (So 01 multifunkční budova) bude zvýchodní Strany provedena dvoupodlaŽní

přístavba Šaten o půdorysu 11,9 x 12,05 m snízkou sedlovou střechou s atikou, ze západni strany bude

provedena jednopodiaŽní přístavba ošetřovny a místnosti rozhodčího o rozměrech 4.7 x 8,8 m, střecha bude

tvořena terasou. Na ploše stávajícího trérrinkového hřiště bLrde vybudováno víceúčelové hřiště o rozměrech 48 x

25 m. Severně od fotbalového hřiště budou provedeny dva tenisové kufiy o celkové ploŠe 18,3 x 73 In. které

budou v zimě přechodně zastřešeny naťukovací ha]ou o výšce 8 rl. V severovýchodní části areálu bude

vybudováno tréninkové hřiŠtě s umělým povrchem o půdorysné ploše 28 x 60 rl. Bude rozšířerro dětské hřiŠtě na

rózměry 40 x 20 m. U tenisových kur1ůbude umístěn dotllel< pro zahradní techniku o ploŠe 10 m2. Na severní

straně areálu.je navrŽena výsadba nové zeleně. Plochy pro parkování jsou navrŽeny podél komunikace a rrvnitř'

areálu. Bude proveden nový vjezd pro zásobování. SplaŠkové vody z multifunkčrrího objektLr budou odvedeny

do veřejné splaškové kanalizace. DeŠťové vody budou svedeny do rravrŽených retenčních nádrŽí. přebytečné

mnoŽství bude odvedeno do venkovní deŠt'ové kanalizace. Zásobení vodou a plynem je stávající. Bude

provedena úprava vnitřního rozvodu NN. Bude provedeno osvětlení venkovních hř_išt'na ocelových stoŽárech.

tlplocení areálu bude sloupky s pletivem výšky 2 nl' oplocení tenisových kr.rr1ů a volejbalového hřiště bude o

výšce 4 m.

Předmět změny oproti původnímu rozhodnutí:
So.05.4 _ železobetonovd cvičnti stěna pro tenis buc\e osuzen{, no ploše o výměře 8 x ]4 m nu

pozemku parc.č. ]002/2 v k.ú. Hněvotín ve vzckÍIenosti min. 4,5 m od hrunice s parc.č. 993/49 v k.ú.

Hněvotín.



50.06 _ atletický ovúI 200 m a víceúčelové hřiště s přírodní trrivou o výměře 28 x 45 m, sprinterský
sektor _ 60 m, skok do ddlky, skok do výšky budou osazena na parc.č. 993/128, 1001/l' ]002/]'
1003/3 v k.ú. Hněvotín ve vzdólenosti 6 m od ztÍpudní hrunice pozemku.
So.08 _ drdha nu inline brusle, běh je umístěna nu purc.č. 1001/2, 993/49' 100l/1' 993/128, 1003/3,

1006/2, 1006/], 1005, t004, 1002/2 v k.ú. Hněvotín, je veden převrÍžně po obvotlu sportovnílto
urerÍlu, ve výchorlní čristi aretilu puk podéI .fotbalovélto hřiště. Sířka drdhy 2,5 m. Bude sklužit i
j ako servisní komuniknce.
So.10 - servisní komunikace, ujezd budou umístěny nu pnrc.č. 1006/2, 1006/1 v k.ú. Hněvotín.
So.1] _ osvětlení - rozvody budou vedeny kabelem k.jednotlivým vybraným sportovištím v celém

aredlu.
So.12 _ rozvotly N]Y budou kabelové, napojené nu RE-] a RE-2 se bruIou střetdvut v rozvaděči

RH2, budou vedeny v celém sportovním uredlu.
So.13.1 _ rozvotly vody , ztÍvlaha bucle veclenu k untukovým kurtům o truvnutému víceúčelovému

hřišti. Přípojku ZP 1 se napojí nc strivuiícímu studnu S1.

So.14 - kgnuliznce clešt'ovtÍ- bude otlvddět tlešt'tlvott vodu z jednotlivých sptlrtovišt' soustttvou drénťt

do stávajících retenčníclt studní pro zóvhltu.

Stavební úřad obecního úřadu Lutín, jako stavebrlí úřad příslLršný podle $ l3 odst. l. písm. g)

a $ 84 zákona č. 183/2006 Sb., o Útzemním plárrování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),

oznamuje v souladu s ustanovením $ 87 odst' l a $ 94 odst' 1) stavebního zákonazahá1ení íízenío
změně uvedeného rozlrodnrrtí o umístění stavby dotčenýrn orgánům a znánýn rjlčastníkůnl iízení'

K projednárrí záměrl zároveň nařizuje veřejrré irstní jednání. které se bude konat v

pondělí dne 17.12.2012 v 14,30 hod.

se schůzkou v zasedací místnosti Obecního úřadu Hněvotín.

Závanlá stanoviska dotčených orgárrťr, námitky Úrčastníků fízeni a připomírrky veřejnosti tnusí

být uplatněny nejpozději při veřejném Úrstním jednání tj. do l].12'2Ol2. .|inak se k nim nebude

přihlédnrrto.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnoLrt přede dnenr ťtstního jednání u stavebního úřadu

(r,ryuŽijte především návštěvní drry pondělí, středa 8 - 17 hod) a při ústnírrr jednání.

Neclrá-li se některý z ťrčastníků řízení zastupovat' předloŽí jeho zástupce plnou moc.

Vzlrledem k tomu, že záměr v k.ú' Hrrěvotín leŽí v úzení, kde je vydárr Útzetnní plán je toto

oznámení doručováno v souladu s $ 87 odst. l stavebrrího zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85

odst' 1 stavebního zákona a dotčenýrn orgánům jednotlivě a Úrčastrríkům řízení uvedeným v $ 85 odst.

2 stavebního zákorta se doručuje toto oznámení veře.jnou vyhláškoir.

Účastníci Úrzemnílro řízení dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona:

a) žadatel - obec Hněvotín, Hr-rěvotín 47' IČ 002989l3 zastoupená Atelier Polách & Bravenec

s.r.o., IČ 25870092 zastupovaný Ing. Arch. .Tanet-t-t Poláchenr. Malrlerova 15, olomoLrc

b) obec, rra j ej í nŽ území rná být záměr uskutečněn
- obec Hněvotírr

Účastrríci územního řízerrí dle $ 85 odst. 2 stavebního zákorta:

a) v|astník pozemku nebo stavby, na kterých rná být poŽadovaný záněr ttskutečltětl, není-li sán-t

žadateler,r
- Fotbalový club Hněvotín. Hněvotín 33l
- Čzz Distribuce, a.s. Děčín. Teplická 874/B



b) osoby, .ie_iichŽ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozernkům nebo stavbám tra nich

mťrže bý ťtzemním rozhodnutírn přírno dotčer-ro:

Ing. Dániel Šmehlík, Hněvotín; Ing. Andrea Šmehlíková, Hněvotín; Jana Doubravská, Hněvotírr;

Zdeněk Doubravský, Hněvotín, MJJDr Ján Úrge, olomouc; Harra Úrgeová, olomouc; ondřej

Čoček, Veselíčko; Mgr. Mar1irra Čočková, olonrouc; Mar1in Paláne, olomouc, Ivo Havlena,

olomouc; Miroslav Ponížil, Hněvotín; Irrg. Mar1in Volmut, olomouc; Bc' Andrea Volrnutová'

olomouc; Ing. Vilém Koníček, Hněvotínl Eva Koníčková, Hněvotín; MUDr. Petr Kolář,
Hněvotín; Mgr. Barbora Kolářová, Hněvotín, Ing. Tomáš Dostál, Hněvotírr; Jarmila Dostálová,

Hněvotín; Dušan Mádl' Hněvotír1 Pavel Přikryl' olomouc; Květa Přikrylová, Hněvotín; Marcela

Mar1iňáková, Hněvotírr; Jana Šlosarová, Hrrěvotín; Ing. Milan Bořuta, ZádveÍice; Elerra

Svobodová, Hněvotín; Lukáš Secký, Hněvotírr; LLrcie Secká, Hněvotín; Petr Smrčka, olomouc]

Jarmila Vraštilová' olomouc; Mgr. Pavlína Náglová' olomouc; Aleš DoleŽel, Hněvotín; Lucie

Doleželová, Hněvotín; Martin Čerrrý, olomouc; Kamil Horák, olomouc; Mgr' Kateřina Horáková,

olomouc; Telefónica Czech Republic, a's. Praha; CEZ Distribuce' a.s' Děčín; Správa silnic
olomoLrckého kraje, olomouc; RWE Distribuční sluŽby. S'r.o., Brno
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Doručí se :

zástupce žadatele -
Atelier Polách & Bravenec s.r.o.' Mahlerova 15, olomouc (DS)

příslušná obec
otlec Hněvotín (DS)

Účastníci řízerrí veřejnou vylrláškorr - vyvěšeno na:

Úř"o.'i deska obecního úřadu Lutín + příloha situační výkres 1 : 1000

Úř"ani deska obecního úřadu Hněvotín + přÍloha situační výkres 1 : 1000

sportovního areálu v Hněvotíně.
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dotčené orgány státní správy doporučeně na doručenku :

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí' (DS)

tuagistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, (DS)

Krajská hygienická stanice olomouckého kraje, olomouc (DS)

Ilasičský zíchranný sbor olomouckého kraje' o|omouc (DS)

Obecní úřad Hněvotín (DS)

Toto oznámení je lyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotín a Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti

denní lhůty, po kterou je oznámení qvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.

Zveřejňuje-li^se písemnost r1wěšením na více úředních deskách, považuje se za den ryvěšení

den, ve kierém byla písemnost v1věšena nejpozději (s 20 stavebního zákona)'

Vyvěšer-ro dne ; .!.!' :.l'!.:.?.9'1-?'...

a,T,Er.],"lÍ l j!o,*.il ]-U'í ilr 
I

' j; ti.,.}i.l'iÍ ts.i , !

' jsr".Íti,1-]i'{i\ .i
t'ti' F,,l''' ;]ti+!,1s,{.i !fftÍíŇ}

/Í^:"*

Žáaár^" obecní úřady' atly potvrzenou kopii
zdejšímu stavebnímu úřadu.

. 30.L1_.2012
5e;rnLrto dne : .

o v1věšení a sejmuti veřejné vyhlášky zaslalytéto



OE

zt,.a

\\
ř'$
:f'''

J*!i
š1ůl{

ll

tj

E
šĚ

=É
O Eš

Éa_< 
==

a F :a: E -=
E L ==

E

4il ',,8

3li i=

!l' ;]\É

F.=
šjii:j

šš
šš

š

š

F

z

=o
O
O

-=
Éa

\\ /''Ě

. \\3

o=

uB
<:

€€
os.<9
a3

3+ 
=

Eia= I

=š

tr
l

J
J

É==š=
==p*=---E= =

=====

i 1'' ;'

rl

=

*<šSrytri\ši-ř.- 
-E="1+WR

,.- *=! ''/ p* ,=-*-\ -----=--TtZ-

l

l
i!

,i

ri

.i

i

l

l

l

\

t'r

!i\i\
ti \{\
\
L

Í
;l-.'-
ilí

€

=

__:=-:- 
I-=r._---l. 
--


