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oZNÁunxÍ
zahájeni územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Yvona Krejčířová, nar. 29.ll.1966 Za Rybníčkem 244'Lutín

zastoupena na základě p|né moci

JUDr. Jiřím Procházkou, Loučná 2o7,Ye!'ká Bystřice

(dále jen ,,Žadatel,,) podala dne 9.|0.20]12 žádost o lydání územního rozhodnutí o změně vyuŽití území

Zména kultury pozemku

v obci Lutín, v katastrálním území Lutín na pozemcích parc.č' 258l42/omá půdď o ýměře 68 m2 a parc.ě. 258/25 dí| ,,a"

/orná půdď o výměře 662 m2 a to z orné půdy na zahradu. Dnem podrání Žádosti bylo zahájerc '6zemni řizeni.

Popis předmětu záměru:
rrža.atra poremlql jsou v současnosti ornó půda. Navrhuje se změna kultury na zahradu z důvodu dělení a

scelení těchto pozemků kpozemku parc'č. 259/]6, kteý je zahradou'

Stavební úřad obecního úřadu Lutín, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. l, písm. g) a $84 zétkonač. 183/2006 Sb.'

o územním pánování a stavebním řáňu (dále jen stavební zakon)' oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zttkona zahá1eni

územního řížení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení'

K projednaní návrhu zároveň nďizuje veřejné ústní jednaní, k1eré se bude konat

I0.I2.20l2 (pondělí) v 10:00hod

v kanceláři stavebního úřadu (budova Olomoucká l31,2. podlaží, dveře č. 23)

Z1vaznétstanoviska dotčených organů, námitky účastníi<u Ťizeni a připomínky veřejnosti musí by't uplatněny nejpozději do

konce veřejného ústního jednaní dne 10.12.2012' jinLak k nim nebude nepřihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlíŽet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu Lutín nejlépe v rámci úředních hodin, a to v

p*oai a ve středu od 8,00 do 11,3ó a od 12,30 do 17,00 hodin (2' podlaží, dveře č. 23). V ostatní dny lze nahlédnout po

pr.o.ste domluvě s úřední osobou. Veřejnost může v uvedeném datu uplatnitjen připomínky'

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnbu phou moc.

Zíčastní-1i se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu

veřejného ústního jednání, zvolri si společného Zmocněnce'



K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo roáodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízeni ve sqých námitkách uvede skutóčnosii, které zakládají jeho
postavení jako účastníkaÍizení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené poŽadavky, se
nepřihlíží.

Při lymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, Že v daném případě toto právní
postavení přísluší:
A) Učastníkům územního řízení dle € 85odst. ] stavebního zákona a dotčeným orgánům
l. Žadatel:

- Yvona Krejčířová, Za Rybníčkem 244,Lutin
2. obec,rc jejímžizemimábý poŽadovaný záměr uskutečněn:

_ obec Lutín, Škohí 2l3,Lutirt
3. dotčené orgány státní správy:

- Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí, Hynaisova 10, olomouc
-, Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje' odd. urbanismu a Úp, Hynaisova l0, olomouc

BI Učastníkům územního řízení dle { 85 odst. 2 stayebního zókona /vedleiší účastníci/
1. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním

rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníku či správců sítí technického lybavení):
- obec Lutín, Škohí 2O3,Lutin
_ Jan Krejčíř, Za Rybníčkem244,Lutin
_ MUDr. Adriana Bednaříková, Za Rybníčkem2{í,Lutin
- Miloslav Bernát, Pohoršov 89' Lutín
_ Ludmila Bernátová, Pohoršov 89, Lutín

Váledem k tomu, že záměr IeŽí v územi, kde je vydán územní plán, je toto oznámení doručováno v souladu s $
87 odst. l účastnftům řízení uvedeným v $ 85 odst. l a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení
uvedeným v $ 85 odst. 2 se doručuje toto ozrámení veřejnou vyhláškou.

Poučení:
Žadatel dle ustanovení $ 87 odst. 2) stavebního zilkona musí zajistit, aby informace o jeho zámérua o tom'
že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní
jednání' vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
lnformaceozáměruvírzemíaopodánížádostiovydáníúzemníhorozhodnutíobsahujedle$8vyhlášky
č. 503/2006 Sb.:

a) identifikační údaje o žadatel.i podle $ 37 odst.2 správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaje' zda předmět územního Íízenívyžaduje posouzenívlivu na životní prostředí
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
f) upozornění, že námitky' závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány

a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží.
Součástí informace je graÍické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a
jeho vazeb a účinků okolío zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též
znázornéní vzh ledu zá m ěru.

Dle ust. $ 5 odst. l zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích uhradit správní pop|atek podle položky č. 1 8
písm. a), kteý činí 1000'-Kč. Platbu je možno provést přiloženou složenkou nebo hotově v pokladně obecního
uřadu Lutín, Škohi 203, Lutln, přízemí (pí. Vlachová). Doklad o zaplacení poplatku preatoxe stavebnímu
uřadu ke kontrole' Nezaplacení správního poplatku do l0.l2.20|2 je důvodem k neprovedení správního úkonu
dle$5odst.4zákonaosprávníchpoplatcíchsnáslednýmzastavenímřizenidle$5odst.4uvedenéhozákona.

Ing. Drahoslava Ma č á kov á
vedoucí,štávebního úŤa'drr',



Toto oznámení je zveřejňováno v souladu s ustanovením $ 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a způsobem
umožňujícím dálkový přÍstup na elektronické úřednÍ desce obecnÍho úřadu Lutín ( $25 odst. 2 správního
řádu).

Vyvěšeno dne ; Sejmuto dne :

Razítko a podpis prgí'q* k1gry']yJěŠení a sejmutí ozrámení.
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obdrží:
Účastníci dte € 85 odst. t dodejkv|
zástupce žadatele:
1. JUDr. Jiři Procházka, Loučná 207,Yelká Bystřice
příslušná obec:

2. obec Lutín, Školni 203, Lutín

účastníci dle $ 85 odst. 2 - veřejnou Yvhláškou
3. vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha
(obec Lutín, Škohí 203, Lutín, Jan KrejčÍř' za Rybniekem 244, Lutín, MUDr. Adriana Bednaříková,
Rybníčkem 245,Lutín, Miloslav Bemát' Pohoršov 89, Lutín' Ludmila Bernátová, Pohoršov 89, Lutín)

Dotčené orgónv státní soratry:
4. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
5. Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, odd. urbanismu a ÚP
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