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oZNÁivtENÍ
zahájení územního íízení a pozvání k ústnímu jednánÍ

Petr Giesel rnr. 22.6.1975 býem Třebčín 146

Ladislava Priehodová Gissel nar' 8.8.1972 býem Třebčín 146

zastoupeni na základě plně moci
AZ STUDNY s.r.o., Dolní Žtea 20, Šternberk

podali dne 23.11'.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny

na pozemku parc.č. 45ll7 v kat. území Třebčín.

Dnem podán i Žáďostibylo zahájen o izemnířízeni.

Popis předmětného záměru:
Záměr řeší umístění kopané studny jako zdroje užitkové vody pro potřeby zahrady investora. Studna bude

umístěna na pozemku parc.č. 45/17 v k.ú' Třebčín, ve vzdálenosti 6,0m od společné hranice s pozemkem

parc.č. 45/16 vevzdálenosti ]4,0m odhranice pozemkem parc.č. 45/I8 a veyzdálenosti 5,0m odrozestavěného
rodinného domu investora vše v k.ú. Třebčín. Hloubka studny 9,5m od stovajícího terénu, průměr 1,0m.

Stavební uřad obecního uřadu Lutín, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. g) a $8a zákona č.

18312006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu ( stavební zákon)'ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,stavební zákon), omamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájení územního Íízenia současně nařizuje
k projednání Žádosti veřejné ústrríjednrání na den

7.ledna 2013 ( nondělí) v 15;30hod

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu (budova Olomoucká 131' 2, 
'podlaží' 

dveře č. 23)

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íizeni a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny

nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude nepřihlédnuto.
Do podkladů Íízenilze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu

od 8,00 do 11,30 aod l2,3O do 17,00 hodin (2. podlaži, dveře č. 23).v ostatní dny lze nahlédnout po předešlé

domluvě s úřední osobou.



Poučení:
Žadate|zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vywěšena na vhoďném veřejně přístupném místě
u stavby nebo u pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.
Součástí informace je graÍické vyjádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební
úřad nařídí opakovaně veřejné ústní jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného Zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při lydání územního nebo

regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník Íizení ye svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho

postavení jako účastníka řízení, a důvody podaní námitek; k námitkám' které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ l72 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů
vstupovat tacízí pozemky, stavby a do staveb s vědomímjejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební uřad můŽe podle $ 173 odst. 1 stavebnilro zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závažným způsobem ztěžuje postup vÍízeti anebo plnění úkolů podle $ l72 odst. l stavebního zákonatim, že
memožňuje oprávněné uřední osobě nebo osobě jí přizvaté vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některy z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Váledem k tomu, Že záměr leži v uzemí, kde je vydán izemní plán, je toto oznámení doručováno v souladu s $
87 odst. 1 účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1 dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení
uvedeným v $ 85 odst. 2 se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.
Účastníci územního řizení dle 8 85 odst. l stavebního zákona:
I.žadatel
Petr Giesel, Třebčín 146

Ladislava Priehodová Gissel , Třebčín 146

2.obec, na jejímž území má být požadovaný zóměr uskutečněn:
obec Lutín
3' dotčené orgány:

Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje, odd. urbanismu a ÚP, Hynaisova 10, olomouc
Magistrát města olomouce, odb. životrrflro prostředí, Hynaisova 10, olomouc
obecní uřad Lutín
účastníci územního řízení dle odst. 2 stavebního zákona :

I.osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo
stqvbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Karel Slezák' Lípy 130
Ing. Michal Žváček, Třebčín 14l

Dle ust. $ 5 odst. l zákona č' 63412004 Sb., o správních poplatcích uhradit správní poplatek podle položky č. l8
písm. a), kteý činí 1000,-Kč. Platbu je moŽno provést přiloženou sloŽenkou nebo hotově v pokladně obecního
úřadu Lutín, Sko]ní 203' Lutín, přízemí (pí. Vlachová)' Doklad o zaplacení poplatku předloŽte stavebnímu
uřadu ke kontrole. Nezaplacení správního poplatku do 7.1.2013 je důvodem k neprovedení správního úkonu dle

$5odst.4zákonaosprávníchpoplatcíchsnáslednýmzastavenímřízenídle$5odst.4uvedenéhozěl<ona.

Ing. Dráhoslava Ma č á kov á
vedoucí stavebního úřadu"n, Í
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ToÍo ozndmení ie oznamovúno v souludu s ustanovením S 87 odst. 1| stavebního ztÍkona veřeinou whltÍškou g
musí tak být wvěšeno no dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a způsobem umož'ňuiícím
dtÍIkový přístup na elekttonické úřední desce obecního úřadu Lutín ( S25 odst. 2 sprdvního řddú.

Vyvěšeno itne :..........í!.#.,.J.x....ás..Í.á...... Sejmuto dne : ....7.7....}',t,..&GÁ.a.

(úřední deska)

3*.1j'. Ž,Ů1"2
Vyvěšeno dne:.,.,...,,.... SejmuÍo dne:

(www. strdnley)

1a 1.) a^ač!t.ať-.á.Ulz

Žadame obecní uřady' aby potwzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu sta

Doručí se :

- účastníci dle $ 85 odst. l stavebního zákona - doručuje se do vlastních rukou
zástupce žadatele:
Az STUDNY s.r.o., Dolní Zleb20, Sternberk
Obec Lutín

-účastníci dle $ 85 odst' 2 stavebního zákona - doručuje seveřejnouvyhláškou
Úřeoní deska obecního úřadu Lutín + příloha
(Karel Slezák, Lípy 130,Ing. Michal Žváček,Třebčín 141)

Dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
Obecní úřad Lutín
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INVESTOR
Petr Giesel, Třebčín 146,783 42 Slatinice

Ladislava Priehodová Giesel, Mjr. Nováka 1305/13, 700 30 ostrava, Hrabůvka

k.ú. Třebčín
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