
oBECNÍ Ú RAD LUTII{,okres OIom ouc
stavební úřad

olomoucká l31.783 49 Lutín

ROZHODNTUTI
ÚznvrxÍ RoZHoDNUTÍ

Výrokol,á část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č'
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákorr)' ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon") podle $ 11 odst.l písm bl zákona č. 50012004 Sb. správní řád ve znění
pozclějších předpisů vúzemním řízení posoudil podle $ 84 až 91 stavebního zákona žádost orydání
rozirodnutí o umístění stavby (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby'')' kerou dne 1.11.2012 podali

Zc]eňka Korcová, nar. I1.7 .L952, 7 83 42 Slatinice č.p. 207,
Vlastimil Korec, nar.12.9.1948 ,783 42 Slatinice č.p.207
zastoupeni svýnr zástupcem Studny Doležel a Janíček, s.r.o. Střední Novosadská 202/48, olomouc

(d á le j en " Žadatel" ), a na základě tohoto posouzení :

I. Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9lryhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
úzenrního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhoďnutí o umístění stavbv

vrtané studny včetně výtlačného potrubí na pozemku parc.č. 603/4 v k.ú. Slatinice na Hané

(dá1e jen ''stavba'')

Drttlt cl účel unist'ované stcnby:

- Vr1aná studna bude sloužit k získáni zdroje pitné a užitkové vody pro potřeby stávajícího rodinného
domu a zahrady .

LlnisÍění stctvby na pozenlhl:
- parc.č. 603l4 v k.ú. Slatinice na Hané ve vzdálenosti 1,5 m od společrré hranice s pozemkem parc.č'

59213,9 nr od společné lrranice s pozemkem parc.č. 60315 ave vzdáIenosti 10 m od společné hranice
s pozenlkem parc.č. 60312 to vše v k.ú. Slatinice na Hané

Llr č ení pr os torov é ho řeš ení s tavby 
"- Jedná se o podzemní stavbu . Voda ze studny , po ustrojení HPV , bude pohárěna ponorným el.

Cerpacilenr přes ýlačné potrubí z RPE roury 32 x 4,4 o délce 20,5 m. . Výlačné potrubí z RPE
routy 32x4,4 / vodovodi bude napojeno na stávající přívod vody do domu . Délka v1ýtlačného

potrubí bude cca 1B m.

Vytuezení tizenl.í dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou birde dotčen pouze pozemek 60314 v k'ú. Slatinice na Hané . oviivnění režimu podzemní
vody posuzovanou studnou se pohybuje cca 20 n' odběrem navrhovaného množství nebudou

ovlivněny žádné vodní zdroje rrebo cluáněnáúzemí.
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I. Stanoví podmínky pro umístěnÍ stavby:

1 Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územní řízení , která
obsalruje výkes současného stavu území v měřítku katastrální mapy Se zakeslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby' s ryznačením vazeb a vlivů na okolí' zejména
vzdálelrostí od hrarric pozemku a sousedníclr staveb'

2. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo
fyzickou osobou, ve smyslu $ 158 a $ i59 zákona č. 18312006 Sb., tj. autorizovanou osobou pro
projektor,ání vodohospodářských staveb a dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.49912006 Sb. a předložena
ke stavebnímu povolení ve třech vyhotoveních.

3. Stavba studny je charakterjzována dle $ 55 odst.l písm jl zákonač.25412001 Sb' o vodách a o
znlěně někteých zákonů / vodní zákonl jako vodní dílo.

4 ' Stavebrrí povolení na uvedenou stavbu bude vydávat příslušný vodoprávní úřad _ Magistrát města
olonrouce , odbor ŽP a proto budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Mmo-ŽP, vodoprávní
úřad ze dne 9' 11.2a10 č j. SMol tŽptssttsos7l2O10lKo
-K žádosti o zahájení vodoprávního Ťizení pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x ýisk kompletní projektové dokumentace , s veškeými doklady ť. vypis
z katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy l ne starší 2 měsíct/ ' SeznaÍn účastníků řízení ,
vyjádření správců inženýrských sítí, vy'jádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologa ,

pravomocné územní rozlrodnutí a souhlas příslušného stavebního úřadu podle $ 15 odst. 2 zákona č,

1$l20a6 o územnínr plánování a stavebním řádu a závazné stanovisko MZČILPraha
5. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude předložená obecnénru stavebnímu úřadu

k ověření , zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, kteý na základě žádosti stavebníka
r'ydá dIe $ 15 zákorra č. 18312006 Sb. příslušný souhlas.

6. Dokunlentace pro stavební povolení bude zpracovánatak, aby z ni vyplynulo a bylo zÍejmé , Že

- S přebýečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních ýkopů, jakožto i s případným stavebním
odpadenl musí by,t naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o nněně někteých
dalších zákorrů , ve znění pozdějších předpisů. Proto v dalším stupni projektové dokulnentace ke
staveblrímu povolení bude řešen i způsob naložerrí s těmito případnými odpady Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby. i
vyjádření MagistrátLr nrěsta oomouce - odbor ZP, odd. odpadového lrospodářství a péče o prostředí
ze dne 9'1 1.2010 čj. SMol/ZP l I 5057 l2010lKo
- Práce nrusí být prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot , olejů
či provozních limot do půdy a podzemních či povrchových vod a aby byla zabezpečena oclrrana
přírodních léčir.ych zdrojů ve smyslu lázeňského zákona č,. 16412001. Proto je nutno dodržet t1.'to

zásady:

- konečná hloubka studny nepřesáhne projektovanou hloubku tj. 20,50 m

- Maximální odebírané mnoŽství vody ze studny nepřesáhne 0,07 l .s 
*l

_ Bude_li zjakýchkoliv důvodů nutno při reallzaci studny provést změny oproti předloženému
projektu , musí je žadatel předem předat k posouzení MZ CIL.

7 . Při pl'ípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst,2 zákona
ó.20lI98.'/ Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desetidenním předstilru Archeologickérnu ústavu Akademie věd ČR v Brně,
Královopolská 14J, Brno nebo oprávněné organizaci - např.. NPÚ, územ. odb' pracoviště
v olomoucí, Útvar archeologie' Horní nárn. 25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfů 16 -

svtrj zárněr realizovat stavbu a umožnit jim provést rra dotčeném územi záchranný archeologický
průzkuln. Současně ust' $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)

nenovitosti a orgat'úzaci realizující archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohodu, a to ještě před

zallájenín archeologickélro výzkurnu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.
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Učastníci Íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Zcleňka Korcová' nar. 11 .].I952,783 42 Slatinice č.p.207,
V1astirlil Korec, nar. 12.9'l948' 783 42 Slatinice č.p. 207

odůvodnění:

Drle l.11.2012 podalŽadate|žádostovydánírozhodnutíoumístěnístavby vrtané studny napozemku
parc'č. 603l4 v k.ú' Slatinice na Hané .

Stavební úr'ad opatřením 16,1I.2012 oznámil zahájení územnílro řízení známým účastníkům řízení a
dotčerrým orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
nístě na den 20. 12.2012 o jehoŽ rrysledku byl sepsán protokol.

Umístěrrí stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům stanoveným lyhláškou č' 50]/2006 Sb. o
obecrrých požadavcích na využívání uzemí ve znění lyhl.č. 26912009 sb' a 2212010 a lyhláškou č.

26812009 Sb. , o obecrrých poŽadavcích na výstavbu

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města olomouce, odbor ŽP ze dne 19.I1.2012 č.j. sMoLlŽPl55l4645/2OI2lKo
- MZČILPrahazezáv.stanovisko ze dne 18.10.2012 čj. MZDR 36670l20l2-2lozs-ČL-P
- Čp'z Distribuce a's. Děčírr ze dne 4.t0'2Ol2 zn.č.1047370288

- TELEFONICA 02 Republic a.s' Praha ze dne 24.10.2012 č.j. 182124/12

- Moravská vodárenská, a.s' olomouc ze dne26.9'20)2 zn.č,.PRolBl124-7913ll2Nych

Dále byl doloženo lrydrogeoiogické vy'jádření osoby s odbornou způsobilostí dle $ 9 zákona ě. 254l20al
Sb' pro povolení nakládat s podzemní vodou ze listopadu 2010 Ing. Jan Tenich, Malinovského 17,7'/2
00 Olomouc

Stavební Úřad zajistil vzájemný soulad předložených závaznýclr stanovisek dotčených orgánťr
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí'

UInístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Slatirrice,, ze kterého
l,yp lývá ' Že uzení s navrhovanou stavbou se nachází v zastavěném území obce tj . v ploše pro bydlení
v rodinnýclr domech'

Žadatel splriil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona.záměr spolu s grafickou
příloirou byl vyvěšen v oplocení u pozenrku parc.č. 603l4 v k.ú' S1atinice na Hané . Stavební úřad si tuto
skutečnost pověřil rra místě sanrém .

Stavebrrí út'ad rozlrodl, jak je uvecleno ve ýroku rozlrodnutí' zapoužití ustanovení právních předpisů ve
výrol<rr uvedertých

Y řizení bylo také zkoumátto, zda mohou bý přírno dotčena vlastnická nebo jiná věcnápráva vlastníků
pozernků a staveb na niclr , včetně pozemků sousedních a staveb na nich . Na základě ýsledku byl
Stanoven okruh účastníků řízení ve smysiu $ 85 následovně:

Stavební úřad tínrto specifikuje okruh účastníků územního řízení dle $ 85 stavebního zákona
Á.ÚčasÍníci územního řízení clle ustunovení € 85 otlst. 1 stavebního z(ikona

]. Žaclatel"
Vlastirrril aZdeňka Korcovi, Slatinice 207 zastoupeni svým zástupcém Studny Doležel a Janíček,
S,r.o. Střední Novosadská 202148, oionrouc

2' Pl'íslušna obec
Obec Slatinice
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E.Účastníci územního řizení dle ustanovení 6 85 orlst. 2 stavebního ztÍkong

3 b//osoby , jejichž t;lastn.ické právo a jiné věcné prťno k sclusednínl staybánl či pozentkům nůže být

tizetn ítn rozhodntttítn přímo dotčeno.'
Lenka Pavlíčková, Slatinice 208
Martln Tomeček, Slatinice 284
Miroslava Kauerová, Ječmínkova 55212 , olomouc

Účastiríci řízerrí jsou vtomto případě shodní. Stavební úřad dále dospěl kzávěru, že dalšírni účastníky

tohoto řízení l mimo ý , se kteými bylo v tomto řízení jednárro/ , nejsou vlastníci či uživatelé dalších
okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a povolená stavba svýnr charakterem , polohou a

urnístěním na pozemku , svojí vzdáleností od hranici pozemků ' velikostí a fvarem pozemku stavby, se
jich nedotkne.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník Íízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne,

kdy mu byio rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu. o
odvolárrí rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje.

Dle $ 82 odst'2 správrrího řádu musí rnít odvolání náležitosti uvedené v $ 37 odst.2 a musí obsahovat

údaje o tom , proti kterému rozlrodnutí směřuje , v jakém rozsahu iro napadá a v čem je spatřován rozpor
s právnírli předpisy nebo nesprávnost rozhodnrití nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání
uvedeno v jakém rozsahu odvolat rozhodnutí napadá,platí , že se dornáIrá zrušení celého rozhodnutí

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby kaŽdý ťrčastník dostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, r.yhotoví je
správní orgán na náklady účastníka'

odvoláníln lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlir.y výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolárií jerr proti odůvodněrií rozhodnutí je nepřípustné'

Stavební ťrřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadatel'i, případně obecnímu
ťrřadu. jehoŽ územrrího obvodu se unrístění stavby týká, není-li sánl stavebnínr úřadem, popřípadě též

speciálnímu stavebnítnu ťrřadu'

Rozhodnrrtí rná podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozlrodnutí o urnístění

stavby platí po dobrr trvání stavby čizaÍízení, nedošlo-1i zpovahy věci k jejich konzurnaci.

Vzhlederrr k tomu, Že předIlětný záměr se umíst'uje v území , kde je xydán uzemni plán ,doručuje se
ioto rozhodrrutí dle € 92 ost. 3 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obci/ ťrčastníci ťrzemníhořízení pod písm,,A" č.1,2 a dotčeným orgánům
jeclrrotlivě

_ Učastníkůrn řízení uvedeným pod písm ,,B" č. 3- veřejnou vyhláškou

Ing. Drahoslava] M ačákov á
vedoucí stavebního riryzdu\ ,/"

. r\-t'
'v\
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Slatinice Rozhodnutí se zveřejni též způsobem umožňující dálkoý
přístup. Patnáctym dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené l s 25 zákonač. 50012004

Šb. o správnim Íízení ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den r,yvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20

stavebního zákona/

V1věšeno dne: tl lt u 11/

/úřední deskď
Sejmuto dne :

V1ruěšeno dne: J/ /:l.'lot{,t
/www. stránky- e lektronicky/

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje lyvěšení a sejmutí oznámení.

Žádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyuěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlE zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

obdrží:
účastníci územního řízení
a/ účastníci územního řízení dle zsL$ 85 odst.I stav,ztÍkona
Zástupce žadatele:
Studny Doležel a Janíěek' s.r.o. Střední Novosadská 202148, olomouc

bl,účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláškou
Lenka Pavlíčková, Martin Tomeček, Miroslava Kauerová,

c/.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce _ odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova l0, 779 11 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ZP, Hynaisova 10,779 11 olomouc
Magistrát města olomouce _ odbor stavební, odd. památkové péče 

' 
Hynaisova l0,779 1 1 olomouc

obecní úřad Slatinice
l/rzČILPraha

obecní úřad Lutín - úřední deska
obecní úŤad Slatinice _ úřední deska

o


