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c.j. su/245st2012
Vyřizuje : lng. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně dne 7.l2.2012

OZNAMENI
zahájení územního ílzení a pozváni k ústnímu jednáni

Dne 9.11.2012 podal Ing. Tomáš Krampla nzr.21.3.1980, bytem Krasická 353147,
Prostějov a Ing. Kateřina Kramplová, Kasparová, nnr. 3.6.1981' bytem Viléma Balarina
1961.110, Hlučín Žádost o vydání Útzemnílro rozhodnrttí o umístění stavby rodinného domu'
vodovodní přípojky' ntl přípojky plynu, přípojky dešt'ové a splaškové, oplocení, zpevněné
plochy na parc.č. 276163,276lII,102712 v k.ú. Hněvotín.

Dnem podání Žádosti bylo zaliájeno ťtzet-t-tní í'izení.

Popis předmětu záměrrl:
Stuvbu snmostatně stojícíIto roclinnélto domu bude umístěna na pol,emku purc.č. 276/53

v k.ú. Hněvotín. Rodinný důru je navržen o dvott nadzemnícJt podlužíclt' nepodsklepený. Bude
obsahovat lb..j. Střechu rodinnéIto domu bude serllovtí, ltřeben střeclry bude veden rovnoběžně
s přilehlou komunikací. Půdorys roclinnélto dontu bude nepruvidelný o zttsÍuvěné ploše 145,5
m'. Vzclálenost roclinného domu bucle 6,32 m u 5 nt orl hranice se sousetlním pozemkem purc.č.
276/11, ve vzdólenosti 6,2 m od ltrunice s purc.č. 276/55, ve vzdálenosti min. 2 m a mlx. 4,8 m
od hranice s parc.č. 276/12 vše v k.ú. Hněvotín. Přípojky na veřejný votlovotl u ntl plynovotl butlott
na parc.č. 276/11; přípojky na splaškovou a dešt'ovou kunnlizaci navrženy nl parc.č. 276/l ]' ]027/2
vše v k.ú. Hněvotín. Na pozemku budou provedeny k rodinnému domu rozvotly vody, plynu,
dešt'ové kunalizuce se vsakovetcí jímkou, kanulizuce spluškové u nn. Dešt'ové vody ze zpevněnýclt
ploclt budou likvidovúny vsakem. Rodinný dům bruIe nupojen nu komunikuci ttct parc.č. ]027/1
v k.ú. Hněvotín. oplocení bude na hrunici s purc.č. 276/11 v k.ú. Hněvotín, se zděnými sloupky
s výplní dřevěným, celkovti výška 1,5 ru, ostatní oplocení bude z drdtěného pletivu upevněného nu
betonovýclt sloupcíclt. Výška oplocení 1,5 m. Zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby.
Součástí uličního oplocení bude výklenek pro nddobt't na domovní odpud.

obecrrí Úrřad Lutín, stavební úřad, jako stavebttí Úrřad příslušný podle $ 13 odst' 1, písm. g) a $

84 č' 18312006 Sb., o ťrzernrlírn plárrováttí a stavebllínl ř'ádu ve znění pozdějších předpisů (clále jen
stavební zákon), oznanruje podle $ 87 odst. l stavebníIro zákona zahá1ení úzetnního řízení dotčenýnl
orgárrům státní správy a Úrčastníkťrmiízení.

K projednárrí návrhr-r zároveň rrařizuje veřejné ústní jeclnání. které se bude konat

ve čtvrtek dne 10.1.2013 v 9'00. hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu l'Lutíně.

Vlastník pozemkťl a staveb' které jsoLr předrnětem úrzemního iízení,je povirren strpět ohledárrí
na místě podle $ 54 odst'1 zákona č. 500/2004 Sb.. o správním řádu, ve znění pozdějších předpisťr, a

k lomuto úČelu je zpřístupnit.



Do podkladů rozlrodnutí lze rialrlédnout přede dnem ústního jednání u stavebnílro ťrřadr'r

(r.yužijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 17 liod) a při ústnírn jednání.
Závazná stanoviska dotčerrých orgánů, námitky Úrčastrríků iízerlí a připornínky veřejnosti mLrsí

být uplatněny nejpozději přiveřejnérrr jednání, jinak se k nirrr rrepřihlíŽí'

Nechá-li se některý z účastníkťr iízení zastupovat, předloŽí jeho zástupce plnou moc.

Vzlrledern k tomu, Že záměr leží v úzení, kde je vydán územní plán, je toto oznámení
doručovánovsouladus$ 87odst. lstavebr-ríl-ro zákona Úlčastníkťrmřízenídle $ 85 odst' 1adotčerrýn
orgánůrn jednotlivě; účastníkťlrn Íizení dle $ 85 odst. 2 se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškoLr.

Účastrríci územního řízerrí dle $ B5 odst. 1stavebrrího zákona .

a) žadatel Ing. Tomáš Krampla nar,21.3.19B0, bytem Krasická 353l41, Prostějov a lng. Kateřina
Kramplová, Kasparová, nar' 3 '6.1981, bytem Viléma Balarina 1961l10, Hlučín

b) obec, rra jejínrŽ '(tzemí mábýtzáměr uskutečrrěn, obec Hněvotín, Hněvotín 47

Účastníci územnílro řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona'.
a) vlastník pozemku rrebo stavby, rra kterých má být poŽadovaný zánlěr usl<utečněn:
- obec Hněvotín, Hněvotírr 47
_ Správa silrric olornoucké|ro kraje, Liperrská l20, olomouc
b) osoby, jejichž vlastnické právo rrebo jirré věcné právo k sousedním stavbám či pozernkům můŽe

být územním rozhodnutím přírno dotčeno:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47
- Mgr. Tomáš Budín' Sadová 554, Velký Týrrec
_ Ivana Budírrová Sadová 554' Velký Týrrec
- Doc. MUDr. Vladirnír ŠtLrdent PlrD', Římská859l25, olomouc
- lng. Petr Hlaváček, Profesora Fuky 12]'718, olonlouc
- Silvie Hlaváčková,
- Čpz Distribuce' a.s. Děčírr Teplická 874/8
- RwE Distribučrrí slrržby, s.r.o., Plyrrárenská 49911, Brno

Zadatel dle ustanovení Q 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit, aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o wdání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavby nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické wiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští nřestupku dle Q 178. odst.
1 písm.e) stavebního zákona.

Ing. Drahoslav
vedoucí sta

Mačáková
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Doručí se :

Írčastníci doporučeně na doručenku :
žadatelé -
Ing. Tomáš Krampla adr. pro doručování Vi|éma Balarina 1961lt0,Hlučín
[ng. Kateřina Kramplová, Kasparová, Viléma Balarina l96tll0, Hlučín
příslušná obec -
Obec Hněvotín (DS)
účastníci řízení veřejrrou vyhláškor"r :

úřední deska obecního úřadu Lutín + příloha
úřední deska obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgány státní sprár,y na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

Toto oznámení je ryhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotín, Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní lhůty, po kterou je oznámení v1věšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den lyvěšení
den, ve kterém byla písemnost v1věšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne : . .... xÚ'.3..#,'.Ž.il.j'2'.. SejrnLrto dne : . ...8.5;.".5.ft.,.5ti J A.......

Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou
stavebnímu úřadu.

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

Příloha : situační výkres rra podk|adu katastrální rnapy

Pro žadatele. v příloze zasíláme poštovní poukazku
uhrazení poplatktt zaŠlete kopii stavebnhnu úřadtt)

na uhrazení správního ptlpl.atku ll€ v'vJši 1 .000,-Kč (po



ZÁMKoVÁ DLAŽBA ......'..._ 80mm
KIANFCI VRSIVA PISKU -...... SOMM
DRCENÉ KAMENIVo 8_16mm...... 100mm
DRCENÉ KAMENIVo 16-32mm..min'200mm
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