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Žadatel JEZÍRKA BANAT s.r.o.. Neclbalova l/l7. olomouc-Topolany tČ"zrst3gló"_"*utotp*mí..*
Ing. Pavlem Malínkem' Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc podala dne 4.l0.20I2 žádost o vydání
územního rozlrodnutí o umístění stavby, územního rozlrodnutí o změně stavby a žádost o stavební
povolení na stavbu

prodejna zahradních jezírek a ryb parc.č. st. 349, 444ll v k.ú. Hněvotín

obecní ťrř'ad Lr-rtírr, stavební úřad usnesením ze dne 10.10.2012 pod č.j. sÚl21g2l219312012
rozhodl v souladu s ustanovením $ 78 odst. 1 zákona čJ8312006 Sb', o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisťl (dále .jen stavební zákon'), podle $ I40 zákorla
č.50012004 Sb., správní řád, ve nlění zák'č' 4l312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojení územního a
stavebního Yízení.

I. výrok:

obecní ťrřad LLrtín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. l, písn. g) a
84 stavebního zákona posoudil Žádost podle $$ 79 odst. i a 90 stavebního zákon a a na základě tohoto
posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o umístění stavby
prodejna zahradních jezírek a rytl parc.č. st. 349, 444ll v k.ú. Hněvotín.

II. qýrok:

obecr-rí úřad Lutírr, stavební úřad, jako stavební Úrřad příslušný podle $ l3 odst. i, písrn. g) a
84 stavebního zákona posor"rdil žádost podle $$ 8l odst. l a 90 stavebnílro zákona anazákladě tohoto
posouzení rozlrodl podle $ 81 stavebního zákona o změně stavby
prodejna zahradních jezírek a ryb parc.č. st. 349, 444ll v k.ú. Hněvotín.

III. výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úrřad přezkor"rrnal Žádost o stavební povolení a připojené podklady
vestavebnímřízerrípodle$ 1ll odst. l a2stavebníhozákonaarrazákladějelrovýsledkurozhodl,Že
stavba
prodejna zahradních jezírek a ryb parc.č. st. 349, 414ll v k.ú. Hněvotín

se podle $ 1 15 stavebního zákorra

povoluje.



Uspořádání stavby bude následující:

Umístění stavby - na pozemku parc.č. 14411 v k.ú. Hněvotín jihozápadně ocl objektu
prodejny budou osazeny dvě retenční nádrže o celkových půdorysných rozměrech 14,8 x 5'6 m,
ve vzdálenosti min. 0,5 m od společné hranice s parc.č. 425135 v k.ú. Hněvotín. Hloubka
jednotlivých nádrží 1,6 m a 1 m. Dále budou na parc.č. 444ll v k.ú. Hněvotín osazeny dva
fóliovníky, každý o půdorysných rozměrech 20 x 4'5 m, budou osazeny ve vzdálenosti 1,5 m
západně od objektu prodejny. Na parc.č. 444lt v k.ú. Hněvotín bude umístěno oplocení z pletiva
a podezdívky o celkové výšce 2 m, v délce 50 m, které bude navazovat na stávající op|ocení.

Změna stavby - je navržena nástavba, zatím neužívané, jižní části stávajícího objektu
parc.č. st. 349 v k.ú. Hněvotín (původně zemědělské stavby) na ploše 48,06 x 21,16 m, výška
hřebene sedlové střechy bude 6,3 m nad upraveným terénem, za účelem rozšíření skladu.

|,Iad prodejnou bude vestavěno II.NP 
' 
ve kterém je navržena ubytovací jednotka pro

správce objektu a kancelářské a skladové prostory. Nové hlavní příčky budou tI. 200 mm Ze
sádrokartonu s akustickou izolací, ostatní příčky ze sádrokartonu případně pórobetonových
příčkovek tl. 100 mm. Vnitřní rozvody tepla, vod-v, kanalizace a nn budou napojeny na stávající
v objektu.

V části nástavby bude provedeno nadezdění obvodových zdí do výšky 3,5 m ukončené
železobetonovým věncem. Ve středu haly' ve středu rozponu budou osazeny sloupy z ocelových
válcovaných nosníků, uložené do betonových patek. Nová střešní konstrukce bude tvořena
ocelovou konstrukcí, uloženou na že|ezobetonovém věnci a nových sloupech. Ve střešní
konstrukci je navržen podélný hřebenový světlík. Střešní plášt' z PUR panelů. obvodové zdivo
bude zatepleno polystyrenem.

Foliové skleníky jsou z konstrukce RICHBL T450' tvořeném ocelovou obloukovou
konstrukcí' opláštěnou fóIií. Kotvení kolíky zatlučenými do země. Retenční nádrže budou
vyzděny z betonových tvárnic pro ztracené bednění, uložených na betonových základových
pasech. Dno nádrží z betonové desky vyztužené kari sítí.

Pro umístění stavby a ztněnu stavby se stanoví následLrjící podrnínky :

1. Na pozemku parc.č. 444l| v k.ú. Hněvotín jihozápadně od objektu prodejny budou osazeny
dvě retenční nádrže o ce|kových půdorysných rozměrech 14,8 x 5,6 m, ve vzdá|enosti min.
0,5 m od společné hranice s parc.č. 425135 v k.ú. Hněvotín. Hloubka jednotlivých nádrží
1,6 m a 1 m. Dále budou na parc.č. 44411 v k.ú. Hněvotín osazeny dva fó|iovníky, každý o
půdorysných rozměrech 20 x 4,5 m, budou osazeny ve vzdá|enosti 1,5 m západně od objektu
prodejny. Na parc.č. 44411v k.ú. Hněvotín bude umístěno oplocení z pletiva a podezdívky o
celkové výšce 2 m, v délce 50 m, které bude navazovat na stávající oplocení.

Změnastavby - budeprovedena nástavba, zatímneužívané, jižni částistávajícíhoobjektu
parc.č. st. 349 v k.ú. Hněvotín (původně zemědě|ské stavby) na ploše ul8,06 x 21,16 m, výška
hřebene sedlové střechy bude 6,3 m nad upraveným terénem, za účelem rozšíření sklaclu.

Pro povolení a užívání stavby se stanoví následLr1ící podrnínky:

3. Stavba bude provedena podle projektové clokumenta"", 'yp.u"ované Pavlem Malínkem
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, která byla ověřena ve stavebním Íízení;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, případně
schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku. Projektová dokumentace
bude po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a Obecnímu úřadu Hněvotín.

2.



4. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytvčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dokladem k závěrečné kontrolní prohlídce).

Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyh|ášky č.26812009 Sb., o
obecných technic\ých požadavcích na výstavbu.

Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a
technických zaÍízení, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu komunikace
sloužící jako přístup na staveniště).

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě výběrového Íízení,
který při jejím provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění stavby bude veden stavební deník.

Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska
Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí ze dne 17.1.2012 pod č.j.
SII{OLIZP I 551 10027 lZ01 l/Ga, Pon:
- S odpadem, který vznikne běhen stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb., o odpadech a o změněn někte4ých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcími předpisy vydanými na jeho záktadě. Nakládání s odpady, které
vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá zhotovitel stavby.

- Požadujeme, aby vznikající stavební a demoliční odpady byly tříděny a dále využitelné
odpady by|y přednostně předány k recyklaci a následnému využití. odpady určené
k recyklaci nesmÍ obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými
látkami.

- Nelyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby.
- Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané

k žádosti o užívání stavby.

V zájmovém území se nachází energetické zařízení ve vlastnictvi ČBz Distribuce' a.s. , proto
stavebník před zahájením zemních prací vyžárJá u vlastníka zaÍízení vytýčení.

Před zahájení zemních prací pro osazení oplocení a fóliovníků budou vytýčena trasy
plynovodní přípojky a vodovodního potrubí ve vlastnictvíZD Hněvotín.

K závěrečné kontrolní prohlídce bude dále doloženo:
- Doklad prokazující požární odolnost a provedení požárních dveří (prohlášení o shodě

nebo ujištění o jeho vydání, certifikát, protokol o zkoušce apod.)
- Doklad prokazující dosaženou požární odolnost chráněného VZT potrubí v podstřešním

prostoru, dok]ad o montáži (odborná provádějící firma)
- doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje
- ES certifikát shody na zaÍízení autonomní detekce a signalizace
- ověřený vytyčovací výkres stavby

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termÍn zahájení stavby a jméno
stavebního podnikatele; případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

Stavba bude dokončena do 31.12.2013.
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15. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem dle s 120 stavebního zákona. oznámení bude podáno na předepsaném
formuláři (příIoha č. 4 k vyhlášce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zíkona ve věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady uvedenými v tomto
formuláři.

16. Stavebník včas oznímí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- závěrečná kontrolní prohlídka k vydání souhlasu s užíváním stavby.

17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA PovoLENA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, atry údaje na něm uvedené ,ů.tuty
čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabu|í, na které bude uveden název stavby' investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

18. Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovenÍm $ 22 odst.2 zákona
č.20lI987 Sb., o státní památkové péči' ve znění pozdějších novelizací, pocl|e kterého je
stavebník v případě' že se jedná o územi s archeologickými nalezy, povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně, Královopo|ská 147' Brno, svůj záměr
rez|izovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci - např. Archeologické centrum
olomouc' U Hradiska 4216, o|omouc, provést na dotčeném území záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci'
uživateli) nemovitosti a organizac| rea|izující archeologický výzkum povinnost uzavřít
dohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak
učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.

o nárnitkách Úrčastrríků řízení se rozhoduie takto :

nebyly vznesen))

Odůvodnění :

Žadatel JEZÍRKA BANAT s.r.o., Nedbalova l/]7. olomouc_Topolany lČ 21813070
zastoupená Ing. Pavlern Malínkem, JakoLrbka ze Stříbra 44' olomoLrc podala dne 4. 10.20l 2 Žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, úzeInnílro rozhodnutí o zt-něněn stavby a Žádost o
stavební povolení na stavbu prodejna zahradních jezírek a ryb parc'č. st. 349, 444l1 v k'úr. Hněvotín'

Stavební Úrřad vzhledem k tomu, že podmínky v ťrzemí jsou jednoznačné' rozhodl rra základě
žádosti stavebníků, v souladu s ustanovení $ 78 odst. 1 stavebnílro zákona a podle $ l40 správnílro
řádu usnesením poznamenaném do spisLr ze dne l0.l0.2012 pod čj. sU121921219312012 o spo.jení
územního řízení a stavebního řízení.

Stavební úřad obecního ťrřadu LLrtín opatřením ze dne' 10.10.2012 oznánil zahá1ení
společného ťtzemnílro a stavebnílro řízer-rí všenl známýrn účastníkům Íízerlí a dotčer-rýrn orgánům a
nařídil veřejrré ústní jednání na čtvr1ek dne l5.1 1 .2012, ze kterélro byl sepsaný protokol'

Veřejnost na veřejném Úrstním jednání nebyla přítomna. Stavebník prokáza| Že byla splněna
povinnost ustanovení $ 87 odst. 2 stavebrrího zákona, ze kterého vyplývá, že žadatel o vydání
územrríl-ro rozhodnutí na unrístění stavby rnusí zajistit. aby inforrnace o jeho záměru a o toln. Že podal
žádost o vydárrí územnílro rozlrodnr-rtí byla bezodkladně poté. co bylo nařízeno veřejné jednání,



Vyvěšena na Vhodném Veřejně přístupnérn místě na pozemku, na němž se lnázálněr uskutečnit ato aždo doby veřejného ústního jeclnání.
V průběhu řízení stavební úřacl přezkoLrnral předloŽenoLr žádost o unlístění stavby a stavebnípovolenízhledlsekuvedenýchv$$79odst'l'90atttodst.1a2stavebníhozákona,projednalji

s účastníky řízení a. s'dotčenýrni oigany a posoLrclil shromážclěn á záyaztlá rtunouirtu a vyjádření.V průběhu řízení nebyly- připornírrkýveřejností. Umístění stavby je v souladu se souborem zrněn č. IIúzemního plánLr obce Hněvotín, scltváleného usllesetlítl zastupitótstua obce Hněvotín dne 9.5'2008,'iehož závazná část byla vydaná obecně závaznou vyhláškoLr obce Hněvo Íítl č. 2l20O8. Předmětnépozemky 'jsou v Zastavitelnénr Útzemí ,J3"' které ;ě .'.e"*- pro drobnou výrobu, kde je stanovenoumístěrrí zařízení drobné výroby a slLrzeb. Umístěni ,tffi'uyt',ovLrje poŽadavkůnl stavebrrího zákonaa jeho prováděcích předpisů, předevšírn obecnýnr pozuáuŘnm. stanoveným vyhl'č' 50l/2006 Sb.,

:,;:"T."o"n 
požadavcích na využívál'tí Úzetní,'ve )nění |ozdě.iších předpisů, týkající se umístění

Předložená projektová dokumentace splr1u.je podmínky vyhl. č. 26812009 sb', a obecnýchpoŽadavcíclt na výstavbu a je Vypracovall.a u'souiadl, , |riiot]ou č' 4 vyhláš ky č' 50312006 Sb' opodrobnější úpravě územního řízirtí, veřejnoprávni .n,iJuuy a územního opattYetlí a přílohoLr č' lvyhlášky č' 49912006 Sb' o dokumentacl sáveb. 
'p.u.ouáné v rozsahu oclpovidajícímu druhu avýznamu stavby' jejímu Lrmístění, ýavebně. technickérrlLr-prou"d"ni, účelLr vyuŽití, vIivu na Životttíprostředí a době trvárrí stavby' Projektová dokumentac" 1" 'p.u"ovaná oprávněnou osobou Ing.Pavlem Malínkem, autorizovaným irrŽenýrem pro pozemni'stavby.

Stavební úřad se vřízení zabývai i toLr otizko,'r, ,áu bude při provádění stavby zajištěnaochrana veřejných zájmů-vymezená v $ 160 odst. staveúního zákona a zjistil zŽádostjo stavebnípovolení' že stavba bLrde prováděna itavebrrím poclnikatelem, který je povinen při její realizacizab ezp ečit odborn é vecl en í pl ovácl ěn í stav by stav byved o Ltc ím.Stavebník prokázal, že má k poiernkLr parc.Č. st. j49, 444l) v k.ú. Hněvotín. výpisz katastru nenrovitostí, listu vlastnictví č. 48l pro obec a 'katastrální úzenlí Hněvotín jinéprávo' a to smlouvou o právu provést stavbu s vlastníken'-Řl;"";;;,;řil farností Hněvotín'K br"rdově bez čís|a popisnélro na parc.č' st. 349 v k.úr. Hněvotín prokázal vlastnické právo, a to listem
;?:l,t'."'TÍ'i ,:",^,l.'B2 

pro obec a katastrální území Hněvotín. Tuto skutečnor, ,,uri"ň;i;# ;"Ji

Stavební úřad se u.ŤT'i probíhajícíh o řízertí zabýval též otázkort vymezení okruhu Úrčastníkťr

'.'"#';:,',H.xl 
lrl,ijrl 

109 stavebníhá zákona. Přitom d"';řř;;;;];il;ném případě toto

Účastníci řízení podle $ 85 odst' 1 stavebníIro zákona:a) žadatel - JEZÍRKA BANAT s.r'o., Neclb alova 1117, olomouc-Topolany IČ 2781301()zastoupená Ing. Pavlem Malírrkem' Jakoubka ze Stříbra 44, olorrroucb) obec na jejímžúzemí nlá být zántěr uskutečněn - obec Hněvotín

Účastrríci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákotla:a) vlastrríci pozemků či staveb' na kterých rná být záněr ustutečněn:- Rímskokatolická farnost, Hněvotín 102
b) osoby' jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousednínr stavbám či pozenikům mťtŽebýt' územnírn rozhodnutím přírno dotčeno;- Římskokatolická farnost Hněvotín 102- Zernědělské drLrŽstvo Hněvotírr, Hněvotín 90- Čp'zDistribuce, a's., Teplick á 874l8,Děčín

Účastníci stavebního řízení podle $ l09 stavebního zákona:
a) stavebník - JEZÍRKA BANAT s.r'o.. Nedbalova 1l17' olomouc-Topolany IČ 27813070zastoupená Ing' Pavlem Malínkem, Jakoubka ze Stříbra 44, ólomoucb) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterérn má být stavba p.ouaaenu'- Rímskokatolická farnost Hněvotín l02



c) vlastníci sousedních pozemkťt nebo staveb na nich. můŽe-li být jejich vIastnické právo navrhovanoll
stavbou přímo dotčeno:
- Rímskokatolická farnost Hněvotín l02
- Zemědělské družstvo Hněvotín, Hněvotín 80
- ČEz Distribuce, a's. , Teplická874lB, Děčín

Z předloŽených stanovisek :

- závazného stanoviskaHZS oloniouckého kraje ze dne 1 ' l 0.2012, pod č j 'HSoL-45 52-212012,
- závazného stanoviska Magistrátr'r města olomoLrce odb. Životního prostředí ze dne 11 .1.2012, č j'

SMOL tŽp t ss t tooz7 1201 1 lGa, Pon,
- závazného stanoviska KHS OlornoLrckého kraje Ze dne 18.9.2012 pod č.1.

KHSOC/ 1 0 3 05 120 12 I OCIHOK.
- vyjádření Telefónica Czech Republic a.s. Praha ze dnel l.10'2012 pod čj.

k dotčerrí.
1550lll I - nedojde

- vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., Brno ze dne 20.12.201l pod zn.5000563704. rredojde
k dotčerrí,

- vyjádřeníČEZDistribuce,a.s'Děčínzeclne21.l2'2O1lpoczn.01000l8172,clojdekdotčení,
- zákresu sítí ZD Hněvotín, dojde k dotčení

a dalšílro posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, Že rrskutečněním stavby nebudou olrroženy veřejné
zájmy ani nepřirněřeně omezena či ohrožen a práva a oprávněné zqimy ťrčastrríkťr iízení.

Podrnínka správců technické infrastruktury, rnajetkových správcťr či LrŽivate|ů pozemků nebo
staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků, či jiných finančrrích
poŽadavků, nejsou součástí podmírrek předepsarrých tírnto rozhodnutím pro realizaci stavby. Tyto
požadavky budou řešer-ry mezi stavebníkem a těrnito ťrčastníky Íízení, správci teclinické infrastruktury
či majetkovými správci, uzavřením sm|uv či dohod dle příslušných právních předpisů'

Jelikož v průběhu spojenélro územního a stavebního řízení stavební ťlřad neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, rozlrodl zpťtsobenl uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k totnu, Že v předmětném ťtzemí .je vydán územní plán' dorLrčLrje se v úlzemnín-t
řízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst' 3 stavebnílro zákona írčastrríkůrn řízení uvedenýrn v $
85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě; ťrčastníl<ťrrn řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebrrího
zákona se doručuje veřejnou vyhláškou. Ve stavebnírn řízení se doručuje ťrčastníkťrm řízení uvedenýnl
v $ l09 stavebního zákona toto rozhodtrutíjednotlivě.

Poučení :
Proti územnímu rozhodnutí a proti stavebnímu povolení lze podat odvolání. odvolat se

můŽe účastníkÍízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne. kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno' odvolání se
podává u obecního úřadu Lutín stavebního ťrřadu. o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje
kraje, Krajskélro ťrřadu olornouckého kraje.

odvolárrí proti územnímu rozhocltrutí rná odkladný ťrčinek proti stavebnímu povolení.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí vyvěšeno po dobLr l 5 dnů
zpťrsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty.ie dnern dorttčení.

odvolání se podává s potřebným počtern ste'jnopisťr tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a každý Úrčastrrík dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úrčastník řízení potřebný počet stejnopisťr,
vyhotoví_ie správní orgán na nákIady účastníka.

odvoláním |ze napadnout výrokovott část rozlrodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší
ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané odvolání niá odkladný účinek.



Stavba nesnrí býtzahájena' dokr'rd stavební povolení nenabude právtlí Inoci.

Rozhodr-rutí pozbývá platnosti, jestliŽe clo dvoLt let ode drre, kdy nabylo právrrí nroci. nebude

stavba zahá1ena.

ověřerlá projektová clokumentace stavb1'' a Štítek ..Stavba povoletra" budou stavebrríkovi

předány po nabytí právrrí moci tolroto rozlroclnutí.

Vzlr|edern ktomu. že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavebrrí ťrřad tímto specifikLrje

okruh jednotlivýclr řízerrí takto :

Účastrríci úrzemtlílio řízer-ríjsoLr uvedetti po pořad.číslem - 1.2.3'
Účastníci stavebnílro řízerrí.jsoLr uvedeni pod pořad. číslenr- 1.4.5' 6'

ačákor'á
ho ťrřadu

M
lní

lng. Drahosl
vedoucí s

Doručí se :

účastníci řízení na doručenku :

zá'stupce žadatele -
1. Ing. Pavel Malínek, Jakoulrka ze Stříbra 44, olomouc

příslttšnú obec
2. Obec Hněvotín (DS)
3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - vwěšeno

Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlasÍníci a ttžiyaÍelé dotčených pozemku a stal,eb -
4. Římskokatolická farnost Hněvotín 102

5. Zemědětské družstvo Hněvotín, Hněvotín 90 (DS)
6. čnz nist.ibuce, a.s. , Teplická 874l8,Děčín (DS)

dotčené orgdny na doručenku.'

Magistrát města olomouce' oou. 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)

na yěclontí 
"Arclreologické centrum olotlottc. U Hradiska 4216. olonrouc

na úřední desce Obecního úřadu



Správní poplatek byl zaplacen podle zákona č. 63412004 Sb', položky l7 odst. 1 písm. a), f), Ve
výši 3000'- Kč dne 15.10.2012.

Toto rozhodnutí je doručovúno v souladu s ustunovením $ 92 odst. 3 stavebního ztÍkonu veřejnou
vyltláškou, u proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnťt na úředních desktich obecního úřudu Lutín
a obecníIto úřadu Hněvotín. Poslední den ] Sti denní lltůty, po kterou je rozhodnutí vyvěšeno nu
úřední desce, je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením nu více úředních deskách,
považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního
zúkona).

Vyvěšeno clne : ' ' '? 'q.'' '4 .4 .'.3 9. ! ?' . . Sejrnuto dne : . J. 0.,.1.2. ,.2.0.1.2.

Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.


