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OZNAMENI
ZAHÁJENÍ ÚznvmrÍrro ŘÍznNÍ A PoZvÁNÍ r vnŘn.rxÉnru ÚsrNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Břetislav Valenta' nar.27.7.1958' 783 42 Slatinice37l,
Ing. Hana Valentová, nar. 5.4.1963,783 42 Slatinice 371

(dále jen ''stavebník'') podali dne 3.I0.20Iz Žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení
stavby:
hospodářské budovy pro uskladnění drobné zahradní mechanizace , nářadí a výpěstků na
pozemku parc.č. 4l2l3 v kú. Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řizeni.

Popis záměru
Jednó o staybu půdorysných rozměrů 5 x 7 m, přízemní ,nepodsklepenou , lcterá bude přiléhat k
zahradní chatě , nebude s ní propojena ' Zastřešení sedloyou střechou ' Výška hřebene 4,85 m . Dešťové
vody ze střech budou svedeny do retenční nádrže pro akumulaci srážkových vod s přepadem případně
nevyužité vody do vsakovací jímlry'

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst' 1 písm. g) zákona ě.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon'')' spojil územní a stavebni Íízeni podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s $ 140 odst. l zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením
podle$140odst'4správníhořáduaoznamujepodle$87odst'1a$112odst. 1stavebníhozákona
zahájeni společného Íízeni a současně naŤinje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den

l9.2.20l3 l úterylv 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu olomouclcí 131,Lutín

Dotčené orgány a úěastníci řízení mohou závantá stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17) nebo i jindy po
domluvě na r1ýše uvedeném telefonním ěísle či e-mailu.

Poučení:

Žadztel 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, vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě u pozemku parc.č. 412/3 u něhož se má zátmér uskutečnito a to do doby
veřejného ústního jednání.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje dle $ 8

vyhlášky č. 503/2006 sb.
a/ identiÍikační údaje o žadateli dte $ 37 odst. 2 správního řádu / - právniclaí osoba- název nebo

obchodní firmu, Ič nebo obdobný údaj a adresu sídla , popřípadě jinou adresu pro doručováníl
b/ předmět územního Íízenís jeho stručnou charakteristikou
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c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údaj , zda předmět územníh o íízeni vyžaduje posouzení vlivu 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 íízení , dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání , jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je grafické vyjádření záměru , které tvoří situační výkres předmětu územního
řízení a jeho vazeb a účinků na okolí , zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich
případné téžznázornění vzhledu záměru .

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

regulaěního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízeni ve sqých námitkách uvede skuteěnosti, kteÉ zakládají
jeho postavení jako účastníka řizeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Dle ustanovení $ 89 odst' 4 stav.zákona obec uplatňuje v územnimÍízení námitky k ochraně zájmi obce a

zájmi občanů obce. osoba, kÍerá je účastníkem řízení podle $ 85 odst.2 písm c/, může v izemnímÍízení
uplatňovat námitky , pokud je projednávaným zámérem dotěen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního přepisu zabývá . "

Úěastník Íízení mtňe podle $ 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a lžívání stavby nebo požadavkům dotěených orgánů, pokud je jimi
přímo dotěeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovidajicivěcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Dle ustanovení $ 87 odst.3 stavebního zákona, zúěastní-li se veřejného ústního jednání více osob zřad
veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření úěelu veřejného ústního jednání ) wTle je stavební úřad ,aby
zvolili společného zmocněnce.

Dle ustanovení $ 54 odst.l správního řádu je vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo věc u sebe ,

povinen strpět ohledání věci na místě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizi pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazu a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření'

Stavební úřad může podle $ 173 odst' 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup vÍizení anebo plnění úkolů podle $ 172 odst' 1 stavebního
zákona tím, Že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizs,ané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá_li se někteý z úěastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto speciÍikuje okruh účastníků územního Íízení dle $ 85 stavebního zákona a
okruh účastníků stavebního řízenídle $109 stav. zákona následovně:

Příslušnó obec
Obec Slatinice

a/ osoby , jejichž vlastnické pravo a jiné věcné pravo k sousedním stovbám či pozemkům může být

územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Růžena omamiková,783 42 Slatinice 177

Obec Slatinice

2.

3.

Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice ě.p.37I
Ing. HanaValentová,783 42 Slatinice ě.p.371
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]. Stavebník avlastník pozemku
Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice č.p' 371
Ing. Hana Valentová, 783 42 Slatinice ě.p.371'

2. Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno

Růžena omamiková,783 42 Slatinice l77
Obec Slatinice

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v ízemi 
' 
kde je vydán územní plán ,doručuje se toto

oznámení o zahájeni územního řízení dle $ 87 odst. 1 stavebního zákona
- Žadate|i a příslušné obcil úěastníci územníhořizení pod písm ,,Au ě.l,2 a dotěeným orgánům

jednotlivě
- Učastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A" č. 3_ veřejnou vyhláškou

Úěastníkům stavebního řízeni ,,B" a dotčeným orgánům - jednotlivě

1i
; i-,i
' t ,.

ť; l i
Ing' Drahoslava tvt'aÚe á k ov\á ""'*^="'"'-'

vedoucí stavebního úřadu

Příloha : situační ýkres

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední
desce obecního úřadu Slatinice. oznámeni se zveřejní též způsobem umožňující dálkoý přístup.

Patnácým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené l s 25 zákona č. 500/2004 Sb. o
správním Íizeni ve znění pozdéjších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost yyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den qrvěšeni den' ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20

stavebního zákonal

Sejmuto an", J/ /
"i'f',

Vyvěšeno dne: ťr l' a, u
/úřední deskď

Vyvěšeno dne: /5'' l'a-O b
/www. stránky- elektronicý

Sejmuto dne:Jl'/ U/J

'";L"/"
Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěsní a sejmutí oznámení.

Žádóme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlcy zaslaly zdejšímu

stavebnímu úřadu
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obdrží:
A.účastníci územního řízení
a/ účastníci územního řízení dle zsl. $85 odst 1 stav.aÍkona
Žadatel a příslušnó obec:
Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice č:.p.37l
Ing. Hana Valentová, 783 42 Slatinice é.p.37l
Obec Slatinice

bl,účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláškou
obec Slatinice' Růžena omamiková'

c/.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce _ odbor koncepce aromoje, Hynaisova 10, olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP' Hynaisova 70,779 11 olomouc
Magistrát města olomouce - odbor stavební odd. památkové péěe, Hynaisova I0,77911 olomouc
obecní úřad Slatinice

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

B. Učastníci stavebního íízeni z
Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice é.p.37I
Ing. HanaValentová,783 42 Slatinice č,.p.37I
Obec Slatinice
Růžena omamiková, 783 42 Slatinice 177

dotčené orgány /datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova Io,779 11 olomouc
uMagistrát města olomouce _ odbor stavební , ood.památkové péče, Hynaisova 70,77911 olomouc
obecní úřad Slatinice
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