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ÚznvrnÍ nozHoDNUTÍ
veřejnou vyhláškou

obecní úřad Lutín, obecní úřad Lutín, stavební úřad' jako stavební úřad věcně příslušný podle $ 13 odst. 1 písm.
g) a $ 84 odst. I zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon'') a místně příslušný podle $11 odst' 1 písm' b) zákona č.

50012004 Sb., sprár.rrího řádu, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v územním řízení posoudil
podle $ 90 stavebního zákona Žádost o vydáni rozhodnutí o změně vytlžitiizemi, kterou dne 9.10.2012 podal

Yvona Krejčířová, nar. 29.1l.1966 Za Rybníčkem 244,Lutín
zastoupena na základě plné moci
JUDr. Jiřím Procházkou' Loučná 207,Yelká Bystřice

(dále jen ,,žadate|") ana základě tohoto posouzení podle $ 80 a 92 stavebního zákona a $ l0 ryhlášI<y č. 50312006
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření:

I. Vydává

rozhodnutí o změně využití územi

pro účel
z orné půdy na zahradu

pozemku parc.é.258142, 258125 díl ,,a" v k.ú. Lutín

Plošné vymezení a určení nového využití Írzemí:.
Na pozemcích parc.č' 258142 lornápůdď o lyměře 68 m2 a parc.č.258125 dil ,,ď' lomápůdď o v,ýměře 6ó2 m 2 (podle

geometrického planu č' 497-4043512012) bude provedena změna kulfury z orné půdy na zahrádu z důvodu dělení a scelení
těchto pozemků k pozemku parc.č. 259116, kteý je zahradou.

II. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

l. Váledem k tomu, že rozhodnutí o změně vwžiti uzemi nevyžaduje stanovení zvláštních podmínek
navrhované vytlžití území nestavebního charakteru, tj. změny druhu pozemku přesahujícího ýměru 300
je toto izemnirozhodnutí ve smyslu $ 76 odst. 1 stavebního zákonakonečné.

Účastnil< řízení podle ustanovení $ 27 odst' l zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve mění pozdějších předpisů

naněž se vztahuje roáodnutí správního orgánu:

Yvona Krejčířová, nar. 29.1l.1966 Za Rybníčkem 244,Lutin

pro
fr2,



odůvodnění:
Dne 9.10'2012 poďala Yvona Krejčířová Za Rybníčkem244, Lutín žádost o vydání rozhodnutí a změně

vyuŽití území pro ýše uvedené účely. Uvedeným dnem bylo dle $ 44 odst. l sprár'rrího řáduzahájeno řízeni.
Stavební uřad omámil dne 30.6.2010 zahájeni uzemního Íizeni hlavním účastníkům řizeni a dotčeným

orgánům jednotlivě, vedlejším účastnílďm řízení veřejnou vyhláškou' K projednání žádosti současně nařídil
veřejné ústní jednání na den 10.12'2012 v kancelaři stavebního uřadu dv.č. 23 a stanovil lhůtu pro uplatnění
závazných stanovisek, námitek a připomínek nejpozději při ústním jednání tj. do r0.D.20l2. o ýsledku
jednání byl sepsán protokol. Jak vyplývá ztohoto protokolu, účastníci územnfto řízení neuplatnili námitky. Ze
strany veřejnosti nebyly uplatněny připomínky' Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost
danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zikona. Záměr byl zveřejněn na veřejně přísfupném místě' tato
skutečnost byla doložena fotodokumentací.

Stavební uřad posoudil výše uvedenou Žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené doklady dle
ustanovení $ 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadateleje vsouladu slydanou územně plánovací
dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování apožadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy,
zejméta s obecnými požadavky na vyrŽití uzemi.
Záměr je dle ustanovení $ 90 písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební uřad zajistil vzájemný soulad předloŽených
závazr'ých stanovisek dotčených orgánů lyžadovaných zvláštními předpisy a zabrnul je do podmínek
rozhodnutí.

Knáwhu byly doložen t1rto doklady: geometrický plán č. 49'7-4043512012, stanovisko Magistrátu města
olomouce, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství ke změně drúu pozemku ze dne 3.l02OI2 pod čj.
slMov ŽP l 5 5 l 40 1 1 l2O t2 lY e.

Stavební uřad určil účastníky Ťizeni na základě $85 stavebního zákona následovně:
A) účastníci územního řízení dle $ 85odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgán}z.'
I ' žadate|:

- Yvona Krejčířová, Za Rybníčkem244,Lutln
2. obec,na jejímžuzemímá bý poŽadovaný záměr uskutečněn:

_ obec Lutín, Škohí 203,Lutín
3. dotčené orgány státní správy:

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

B) Účastníci územního řízení dle d 85 odst' 2 stavebního zákona:
1. obec Lutín, Štomi 2O3,Lutin

- Jan Krejčíř, Za Rybníčkem244,Lutín
- MUDr. Adriana Bednaříková, Za Rybníčkem245,Lutín
- Miloslav Bernát' Pohoršov 89, Lutín
_ Ludmila Bernátová' Pohoršov 89, Lutín

Stavební uřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního rozhodnutí (mimo ty, se kteými bylo
v tomto územním řízení jednáno)' nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství.
Navrhovaná změta vlužití se sým charakterem a polohou, svojí vzdáleností od hranic pozemků a velikostí se
jich nedotkne' Ve smyslu ustanovení $ 123 občanského zakoníkuje obsah vlastnického práva tvořen oprávněním
předmět svého vlastnictvi držet, uživat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezich zákona, přičemž
toto územní roáodnutí o změně vylŽiti ízemi by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků
v sousedství ve výkonu takoých oprávnění nebránilo

Na základě ýše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle $ 80 a 92 stavebního zákona o změně
vyllžití území tak, jak je uvedeno ve qiroku roáodnutí.

Vzhledem k tomu, že záměr leži v inemi, kde je vydán izemni plán' je toto roáodnutí doručováno v souladu
s $ 92 odst.3 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1 a dotčeným orgánům
jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou.

Poučení :
Proti tomuto roňodnutí |ze podat odvolaní. odvolat se může účastník řizení ve lhůtě do l 5 dnů ode dne, kdy

mu bylo rozhodnutí oz1ámeno. odvolání se podává u stavebního uřadu obecnflro uřadu olomouc. o odvolání
roáoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje.

odvolaní se podává s potřebným počtem stejnopisů tak' abyjeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.



odvoláním lze dle $ 82 odst. 1 správního řádu napadnou v'-fookovou část roáodnutí, jednotliqý q1hok nebo
jeho vedlejší ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění roáodnutí je nepřípustné.
Stavební uřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační ýkres žadateli, případně zašle obecnímu úřadu,
jehož územnflro obvodu se změna vyttŽitítnemiýká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě téŽ speciálnímu
stavebnímu uřadu.
Roáodnutí podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabýí právní moci. Podmínky
rozhodnutí o změně využiríizemíplatí po dobu ltžívániuzemí, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci'

Ing. Drabosla
vedoucí staýě

Toto rozhodnutí je oznamováno 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 :
!4 lt Lott- Sejmuto dne :

í / !,9/3

Razítko a

obdrží:
Účastníci dle $ 85 odst' I (dodej]rv)
zástupce žadatele"
1. JIJDr. JiřÍ Procházka, Loučná 207,Ye|ká Bystřice
příslušná obec:

2. obec Lutín, Št otni 203, Lutín
účastníci dle š 85 odst. 2 -veřeinou whláškou
3. vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha
(obec Lutín, Škohí 203, Lutín, Jan Krejčíř, Za Rybníčkem 244, Lutín, MUDr. Adriana BednaÍíková, Za
Rybníčkem 245,Lutln, Miloslav Bernát. Pohoršov 89, Lutín, Ludmila Bernátová, Pohoršov 89, Lutín)
Dotčené orgánv státní správl:
4. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
5. Magistrát města Olomouce' odbor koncepce a ronoie, odd. urbanismu a UP

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 63412004 Sb.' položky l8, odst. a) ve rnýši 1.000,_Kč byl

zaplacet


