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ÚznivrNÍ nozHoDNUTÍ
veřejnou vyhláškou

Výroková část:

obecní uřad Lutín, stavební úřad jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č. 183/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zžkon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 

',stavebnízákon"), v územním řízení posoudil podle $ 84 až 91 stavebního ziíkona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne 23.|l.2012 podali

Petr Giesel nar. 22.6.1975 býem Třebčín 146

Ladislava Giesel Priehodová nar. 8.8.1972 býem Třebčín 146

zastoupeni na základě plně moci
AZ STUDNY s.r.o., Dolní Žleb20, Šternberk

(dále jen ,,žaďate|") anazáklaďě tohoto posouzení:

I. Vydává podle $ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kopané studny

na pozemku parc.č. 45ll7 v kat. území Třebčín'

Druh, účel a umístění stavby:
Záměr řeší umístění kopané studny jako zdroje užitkové vody pro potřeby zahrady investora. Studna bude
umístěna na pozemku parc.č. 45/17 v k.ú. Třebčín, ve vzdólenosti 6,0m od společné hranice s pozemkem
parc.č.45/]6 vevzdálenosti ]4,0m odhranicepozemkem parc.č' 45/18 q vevzdólenosti 5,0m odrozestavěného
rodinnéhodomuinvestorayševk.ú.Třebčín. Hloubkastudny9,5modstovajícíhoterénu, průměrI,0m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba studny bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územní ÍIzení,tj. v situačním
v'ýkresu na podkladu katastrální mapy v měř. l:500, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust.

$ 92 odst. 4 stavebního zákonapo nabýí právní moci ověřená zaslánaŽadateli a obecnímu uřadu Lutín.
2, objekt kopané studny o o l,}m, hloubky 9,5m bude osazen na pozemku parc.č. 45ll7 v k.ú. TřebčÍn ve

vzdálenosti 6,0 m /osa studny/ od hranice s pozemkem parc'č. 45116, ve vzdálenosti l4,0m od hranice
pozemkem parc.č. 45ll8 a ve vzdálenosti 5,0m od rozestavěného rodinného domu investora v k.ú. Třebčín.

3. Stavba studny je dle ust. $ 55 odst. 1 písm. j) zákona o vodách jako vodní dílo, o povolení kjeho stavbě a
povolení k odběru podzemních vod je nutno poŽádat příslušný vodoprávní uřadu (Magistrát města olomouc,
odbor životní prostředí, odd. vodní hospodařství).
- K žádosti o zahájení vodoprávního řízení pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x ýtisk kompletní projektové dokumentace, zpracované oprávněnou osobou pro
projektování vodohospoddřslrych staveb sveškeými doklady, tj.vypis zkatastru nemovitostí a snímek
katastrólní mapy (ne starší 2 měsíce), Seznam účastníků řízení, vyjádření správců inžetýsbých sítí,



vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - Irydrogeologa, prqvomocné územní rozhodnutí a souhlas
příslušného stavebního úřadu podle v$ 15 odst. 2 zókona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řódu (stavební zákon).

4. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena obecnému stavebnímu uřadu k ověření, zda
jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí' kter.ý na základě žádosti stavebníka vydá dle $ 15 zakona č.

|8312006 Sb. příslušný souhlas.

Účastnfl< řízení podle ustanovení $ 27 odst' I zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 41312005

Sb. (dále správní řád")je :

Petr Giesel nar. 22.6.1975 býem TřebčÍn 146

Ladíslava Giesel Priehodová nar. 8.8.|972 býem Třebčín 146

odůvodnění:
Žadatelé Petr Giesel a Ladislava Giesel Priehodová, oba býem Třebčín 146 podali dne 23.ll.20l2 žádost o

vydání územního rozhodnutí na umístění stavby kopané studny na pozemku parc.č. 45ll7 v k.ú. Třebčín.
Žáďostbyla doloŽena dokumentací pro územnířízeni, kterou zpracoval Ing. Petrem Fillou autorizovaný inŽenýr
pro stavby vodního hospodařství a krajinného inženýrství a rozhodnutím Magistrát města olomouce, odb.

Životního prostředí č j . SMOL/ l 6 6325 l20 12 l oZP NH]Koz.
Stavební úřad oznámi| dne 29.ll.20l2 zahájení územního řízení dle $ 87 stavebního zákona hlavním

účastníkům Íízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
K projednání záměrtt zároveřl nďídil veřejné ústní jednrání na den 7 'l.20I3 v kancelaři stavebního úřadu dv.č. 23

a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek, námitek a připomÍnek nejpozději při ústním jednání. o
ýsledku jednání byl sepsán protokol.

Stavební uřad si vlastním zjištěním ověřil, Že Žadatel ponaÍizeni veřejného ústníhojednání splnil povinnost
danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona. Záměr byl zveřejněn na veřejně přístupném místě. Tuto
skutečnost prohlásil i Žaďatel na veřejném ústním jednaní do protokolu, doložil fotodokumentací o vyvěšení.

Stavební uřad si v pruběhu řízení ověřil Že Žadatelé jsou vlastníky pozemku přímo dotčeného stavbou
parc.č. 45ll7 v k.ú. Třebčín, list vlastnictvi ě.372 pro obec a katastrální území Třebčín

Žádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že stavbaje nawžena
v lokalitě, která je územním plánem určena pro býovou zástavbu, tedy je v souladu se schváleným územním
plánem obce Lutín. Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona ajeho prováděcích předpisů,
především obecným požadavkům stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na vyuŽíván|
uzemíavyhl. č. 26812009 Sb., a obecných požadavcích na stavby.

Stavební uřad speciťrkuje účastníky územního řízení takto:
účastníci územního řízení dle s 85 odst. 1 stavebního zákona:
l.žadatel
Petr Giesel, Třebčín 146

Ladislava Giesel Priehodová, Třebčín 146

Z.obec, na jejímž území má být požadovaý záměr uskutečněn:
obec Lutín
3. dotčené orgány:

Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje

Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí
obecní uřad Lutín
účastníci územního řízení dle odst.2 stavebního zákona:
4.osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo

stavbdm na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Karel Slezak, Lípy 130
Ing. Michal Žváček, TřebčÍn l41

Na základě qýše uvedených podkladů vydal stavební uřad předměttrí ,hzemní rozhodnutí, když neshledal

Žádný právní důvod či překáŽky, a to nejen ze sttany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto

sprármím řízeni, ale ani svůj, pro kte4ý by předmětnou žádost na vydání územního roáodnutí zamitl.
Vá|edem k tomu' Že záměr leží v izemí, kde je vydán ir;emní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu

s $ 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům řizení ll,2l a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším

účastnílaim Íizeni /4lse doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou'



Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy

mu bylo roáodnutí doručeno. odvoliíní se podává u stavební uřadu obecního uřadu Lutín. o odvolání
rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského uřadu olomouckého kraje.

odvolání se podává s potřebn;ým počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak,žeje rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Roáodnutí podle $ 93 odst. l stavebního zékona pIati 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky

rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízetí, nedošlo_li zpovahy věci kjejich
konzumaci.

Ing.DrahoslavaMač ková
vedoucí stavebního

Toto rozhodnutí musí být v1wěšeno po dobu po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín
způsobem umožňujícím dálkový přístup ($ 25 odst. 2 správního řádu)
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Razítko a podpis orgiínu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí roáodnutí:



Doručí se :

- účastníci dle $ 85 odst. ] stavebního zákona' doručuje se do vlastních rukou
zástupce žadatele:
AZ STUD|{Y s.r.o., Dolní Z|eb20' Sternberk
Obec Lutín

-účastníci dle s 85 odst. 2 stavebního zókona - doručuje seveřejnou'uyhláškou
Úřeaní deska obecního úřadu Lutín + příloha
(Karel Slezák' Lípy 130,Ing. Michal Žváček, TřebčÍn 141)

Dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje
Magistrát města Olomouce' odb. životního prostředí
ObecnÍ úřad Lutín

Správní poplatek podle zákona č 63412004 Sb., o správních poplatcích ve qýši 1000,_ Kč byl zaplacen dne

10.12.2012


