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obecníÍrřadLutíristavebníúřad'jakostavebníúřadpříslušnýpodle$l3odst.1písrn.g)a
E 84 zákorra č. 183/2006 Sb., o nr.,oni,-,-' iiánování a stavebním raaL', ve znění pozdějších předpisů

iaat. 1.n,,stavební ,:ř-'ii'u-tzemním,''ářil;;;iňJi. Q 79 a 90 stavebnllto zákona Žádost

o wdárrí rozl-rodnutí ".""ir,u"i 
stavby n"uo.urir.,lí (clále jen "rJzlrodrrtrti o tttnístěttí stavby'')' kterolt

ane q.rr.zo12 podali Ing. Tomáš K.Jj;^'"|^z^r'.:1-e80' bytem Krasická 333147'Prostějov a

lng. Kateřina rramploni, xurpu.oná, *ra.. 3.6.1981, bytem Ýitelnu Balarina 1961/10', Hlučín a

rra základě tohoto o"J""'""'-"ro"u"a p"or"l 1ó a 92 riuu"bniho zákona a Q 9 vylrlášky č' 503/2006

Sb.. o podrobnější i prJ'lo io",""ího ří)ení, vlr.jnop'auní stllouvy a útzemního opatření

ÚzniuxÍ nozrroDNUTI
veřeinou vyhláškou

rozhorlnutí o umístění stavby

rodinného domu, vodovodní

oplocení, zpevněné plochy na
přípojk1'. ntl připojh1

parc'č. 276153.27 6ll l '

plynu, přípojky dešt'ové a splaškové'

102112 v k.ú. Hněvotín'

v tomto rozsahu:

Stavbasamostatněstojícíhoroclinnéhotlomubudeumístěnanapozemkuparc.č.
216153 vk.ú. H"ě"";i;' noái'"'y a'i* je navržen- o dvou nadzemních podlažích'

nepodsklepeny. nual oú.unonat rn.j. str""ha roclinného domu bude sedlová' hřeben střechy

bude veden rovnoběžně s přilehlou- k"'";;k;;Í' Půdorys 'ooinncr'o 
domu butle nepravidelný

o zastavěné ploše 145,5 m2. 
'"qť:::.i 

roainnotro domu bude 6'82 m a 5'5 m od hranice se

š""."á"i- po""-r."il- i:i:,".-,'j',1'', fť*i:*;"m;"#::]"Jji".u?'1il,i| ',lT1!:
tť'11,l;i;]'Jfil"J'1l'x''l]ilxl''ili!-; x.n. rr.,onotín bude 

"" ''oar"."sti 
10,9 m a 11'9 m' od

osy komunixu.. pu.Jt . iozl ttv k.ú. Hněvotín bucle vzclálen 15 m. Přípojky na veřejný vodovod

a ntl plynovoa ruooi'í" p"*.1. zlolrr, prip_"itv na splaškovou a dešťovou kanalizaci navrženy

na parc.č. 216ltt,,ďzj'ňís" " 
x.n. rr.o'átin]'.Ňu po""ňxu budou provecleny k rodinnému domu

rozvody oody, ptynif aestovo t<anatizacJ s" nrux"*, kanalizace^splaškové a nn' Dešt'ové vody

ze zpevněny"t' pto"il"uuaou likvidovany "ux"n' 
Rodinný dům bude napojen na komunikaci na

parc.č. 1021lt'r..í.-Ér,lnotir'' opto""ni bo'l' no t'ranici s parc'č' 
-216111-v k'ú' Hněvotin'

se zděnými sloupky s výplní ar"'o"ý'i' ""rr'o"e 
l'ýška 1'5 m' o"utní oplocení'bucle z drátěného

pletiva upevněnélro'"nu n"io.ronýcn 'roup"i"r'' 
vi'si" optocení 1'5 m' Žpevněné ptochy budou

z tletonové zámkové dlažby. Součástí "lt!;ih" 
opio.".,í Ěua" "ýxí"""r. 

pro nátlobu na domovní

odpad.



Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podrlínky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na

podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 250, která jsou součástí spisové dokumentace, a

bucle dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli
a Obecnímu úřadu Hněvotín.

2. Pro uskutečnění umist'ované rodinného domu se jako stavební pozemek lymezuje parc.č.

276153 v k.ú. Hněvotín.

3. Na pozemku parc.č. 276153 v k.ú. Hněvotín, budou umístěny rodinný dům, rozvody vody'

ntl plynu, dešt'ové kanalizace se vsakem dešt'ových vod, kana|izace splaškové a nn' oplocení,
zpevněné plochy.

4. Přípojky na veřejný vodovod a ntl plynovod; přípojky na splaškovou a dešt'ovou kanalizaci
navrženY na parc.č. 276153,276111^,102712 v k.ú. Hněvotín'

5. Rodinný dům bude o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepený. Půdorys rodinného domu

bude nepravidelného tvaru o zastavěné ploše 145 m2.

6. Střecha rodinného oornu bude sedlová, se sklonem střešních rovin 20o, o výšce hřebene

střechy 7,8 m nad okolním terénem. Hřeben sedlové střechy bude rovnotlěžně s přileh|ou

komunikací.

7. Rodinnýdům budeosazen na parc.č 276153 vk.ú. Hněvotin'vevzdálenosti 6,82ma
5,5 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 276111, ve vzdálenosti 6,2 m ocl

hranice s parc.č. 276155, ve vzdálenosti min. 2 m a max. 4,8 m od hranice s parc.č. 276112,

ve vzdálenosti 10'9 m a 11'9 m od hranice s parc.č.276154 vše v k.ú. Hněvotín. od osy

komunikace parc.č. 1027lI v k.ú. Hněvotín bude vzdálen 15 m.

8. Na pozemku rodinného domu trude vyčleněn prostor pro umístění nádoby na domovní
odpad.

g. Oplocení bude na hranici s parc.č. 276lll v k.ú. Hněvotín, bude tvořeno zděnými sloupky
s výplní dřevěnou, celková výška 1,5 m, oplocení na hranici s parc.č. 276155,276154,2'76112

v k.ú. Hněvotín tlude z drátěného pletiva upevněného na kovových sloupcích. Výška oplocení
1,5 m.

10. Zásobení rodinného domu plynem bude ntl přípojkou plynu vedenou po parc.č. 27611I

v k.ú. Hněvotín, napojenou na veřejný ntl plynovod, která je ukončena na hranici pozemku

rodinného domu.

11. Zásobení rodinného domu bude vodovodní přípojkou z trubek DN25 vedenou po parc.č.

27611l v k.ú. Hněvotín, napojenou na veřeiný vodovod.

12. Dešt'ové vody budou odvedeny přípojkou PvC 150 do dešt'ové kanalizace uloženou na

parc.č. 276llt, 102712 v k.ú. Hněvotín, částečně budou vsakovány na pozemek parc.č.

276153 v k.ú. Hněvotín.

13. Splaškové vocly z rodinného clomu budou odvedeny přípojkou PVC 150 do splaškové
kanalizace uloženou na parc.č. 276lll, 102712 v k.ú. HněvotÍn.

14. Rodinný dům bude napojen na distribuční sit' ČBZ přípojkou nn, (bude předmětem

samostatného řízení investor CEZ Distribuce o a.s.).



15.Podmínkyhygienické,požárníapod.jsoudánypříslušnýminormamiaprávnímipředpisy.

16.Projektovádokumentacekohlášenístavbycllev-vhtáškyč.49912006.S-b'odokumentaci
staveb noo" "piu";;"; 

oprávněnou ošonou. Šoueasii projektové clokumentace bude

p růkaz 
"rr".g"ti"i<.íná'očno'ii 

budovy'

17. Při přípravě stavby bude-stavebník postupovat^9l:-ood'ínek vyjádření Sprá'rry silnic

Olomouckého kraje ze dne 1.|.2013 poa'"r'. sšoxnssr5/13-1s/Mi 5'6'955:

' Hloubka krytí kanalizačního oJ"'o''"""pňt' r92112 v k'ú' Hněvotín musí být min'

1,20 m p"d';.;;;i;".é";. pr"Jnrurtním započetím zásypových prací požaduieme být

prl""anike kontrole uložení potrubí' krajnic silnice
- Stavební J";ýň;;ú -"i"riál nesmí být uldádán na vozovce anl

[I/5709, "b;.;á;ši" 
ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu'

18. Při lypracování projektové_ 'l:T"*"i_'::-:, 
n'o ohlášení stavby bucle řešeno náhradní

"ásobĚní 
rodinného domu elektrickou energrl'

19. Při vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby bucle postupováno v souladu

s podmínka*i 
'.riioo'y 

o připojeni t aistriuučni 'ou'tunl 
" uzavřené s RWE' K ohlášení

stavby bucle stal_Jnítám a'otožena smlouva o připojení rodinného domu'

20.Připřípravěaprováděnístavbybudousplněnypodmínkyzívaznéhostanoviskavydaného
Magistráte* *!il6ř;;;;;;J;".em životního p.o.irJai an" g.10.2012 porl č'j' SM.L/

,:'il'^:I3'fÍJ,13I##t 
tas"r,i stavby požadujeme zapracovat ú,luj:: druzích a množstvi

odpadů, k;l;;á"' vznikat pri reatizaci stavby a o způsobu nakládání s nimi'

21.Připřípravěaprovádění-*"'bybudousplněnypodmínkysouhlasuktrvalémuvynětí
zemědělské půdý ze zemědělskóho pía.ir'" tonou l n"'"*caotským účelům vydaným

Magistráte- ##bfi;"-:*:9o"rem životního prostředí pro stavbu rodinného domu

clne 28.1 1.20á pocl č'j' SMOVŽP lssl 4'7 5512012/Po:

- Souhlas ie iárvarnousoučástí rozhodnutí' která buclou ve věci vydána podle stavebnílro

íif#; souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně

lil:j':JffilI#j;.llill,";'i"u*",e k zahájení výstavby. oclnětí Pldv 
," ZPF nabude

účinnosti až po nabytí právní moci stavebního poválení' popř' ve lhůtě v něm uvedené'

- Vsouladu sust. $ 8, odst. t 
"er.onu 

č..334lg2 S;';;il;'éLP| provede ten', v jehož

prospěch je souňlas "d.ěl:"';;;a 
vlastni náklJ skrývku kulturní vrstlry půdy do

hloubky z!_so cm u ne.r"anc ii využije kterénním"úpravám a k ozelenění stavby'

Způsob proveoeni skrývky 
" i.ii 

a"rsi*"lit":?:J n"o" p'o"eděna v souladu s ust' $ 10

odst. 2 vyhl.č. I3ltgg4sn. r.t"io"u ," up.un"'i některé podiobnosti ochrany ZPF'

-Termínprovedenískrývky,i""e"ňv."::*iiirávnímocistavebníhopovolení
vydaného podle stav^e!:íh: 

jar.o"". Šplnění téío povinnosti lze vymáhat ukládáním

il*:'."J"TijjL,T-l-li'1,Í'l*lll;,u"na maietková práva vlastníků pozemků a státem

chráněné zájmy uživatelů pozemků-' ' -^::
-PředzaháienímstavbyježaclatelpovinenzajistitzřetelnévYznačeníhraniczáboru

.r' t"'ano,'i'rí'n"ao"r'a"'lo k neop ránněné* u záboru ZPF'

_ Podmínky a skutečnosti v '"'ií '"'nr-asu.1vea1nJ*'iz" 
na návrh žadatele orgánZPB

změnit Jl#' ;;;;ě;";;nutí vydaných podle stavebního zákona'

22.PÍipřípravěstavbybudestavebníkpostupovatvsouladusustanovením$22odst.2zákona
č.20llg81Sb., o státní pu-atx*o ío!i' '" 'nani 

po'at;si"r' přeclpisů' poclle kterého je

stavebník povinen oznámit o á"."iio"nním předstiňu e'"r'"orágickému ústavu Akademie



věd ČR v Brně, Královopolská 147, Brno nebo oprávněné organizaci - např. NPÚ, územ.

odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum

olornouc, U Hradiska 4216, o|omouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést

na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o

památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizujÍcí

archeologicÉy 
'y'"t 

u* povinnost uzavřít dohotlu, a to ještě před zahájením archeologického

výzkumu. Pokud k dohodě neclojde, rozhodne tak příslušný krajský úřad.

23. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník ohlásí stavbu v souladu s ustanovením $
105 stavebního zákona.

24. Stavebník může započít s užíváním stavby rodinného domu až po lydání kolaudačního

souhlasu na jednotlivé technické sítě.

Výrok o námitkách účastníků íízeni:

nebyly vzneseny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kcly nabylo právní moci. Nepozbývá však

platnosti, pokud bude byía ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení

nebo jiné obdobné rozhodnutí pod|e stavebního zákona'
Úremni rozhodnutí pozbývá platnosti též clnemo kcly stavební úřad obdrží sdělení žadatele,

nebo jeho právního nástupce, že upustil ocl záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to

neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

odůvodnění:

Žadatelé Ing. Tornáš Krarnpla Itar. 21.3.l980. bytern Krasická 353111. Prostějov a Ing.

Kateřina Kramplová' Kasparová' nar.3.6.l981. bytenl Vilérna Balarina l961ll0. Hlučín podali dne

9'11.2012 ŽádosÍ o vydání ítzemnílro rozhodnutí rla umístění Stavby rodinnélro domu. vodovodní

přípojky, ntl přípojky plynu, přípojky dešt'ové a splaŠkové' oplocerrí, zpevněrré plochy na parc.č'

21 6l53, 21 61 1 1. 1021 12 v k'Út. Hněvotín.

Žádost byla posollzella dle ustanovení $ 90 stavebního zákona; stavebrrí ťrřad z.jistil' Že

urnístění stavby je v sorrladu se soltboretn zrrlět-t č. 3 ťrzenlníIro plárru obce Hrrěvotín' r'ydaného

t-tsnesenítn zastLriitelstva obce Hněvotín drte 22.11'20ll. formou opatření obecné povahy č. 112011

pod čj. SMoL/bKv1gl19l2}I0lŠt, které rrabylo rjrčinnosti dne 28.12.2011' Předrnětné pozernky

jsoL, sóueástí rrávrhové plochy,,Bč" bydlení čisté. které je určeno pro bydlení v rodinných domech'

Urnístění stavby vyhovtrje poŽadavkťrm stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. předevšírn

obecrrým požadavkům stanoveným vyhl.č. 501/2006 Sb.' o obecných poŽadavcích na vyuŽívání

,lzemí,ve iněrrípozdějších předpisů' týkající se umístětlí staveb rodinriých domťr. NavrŽený záměr se

nachází v lokalitě ,,Topolanská", pro kteroLr byla pořízená Ítzemní stLrdie' evidovaná dne 5'4.20]2.

Tato studie je sc|rválena jako ťtzenrně plárrovací podklad. Navrlrovaná stavba rodinného domrl .je

umístěna v zastavitelné ploše stanovené studií. DodrŽena je i poŽadovaná vzdálenost 15 nr od osy

přilehlé silrrice II1. tř., kdy podrobnějšírn prorrrěřertítrr projektarrt prokázal Že vyhovr"1e osazerlí

iodinnélro domu ve vzdálenosti 5'5 m od hranice s parc.č. 216111v k.ťr. Hněvotín (ve studii uveclena

vzdálenost uličrrí a stavební čáry 6,5 lTl pouze v sitLraci). odsazení.části Lrliční zdi o l.2 m snrěrem od

uličrrí čáry je vykorrrpenzováno loclžií v II.NP a ukotlčeníIn sedlovou střecltou nad celýrn ob_jektern.

Rodinný ir]m tar pťisobí celistvýrn dojrnern a navazttje tak na jiŽ postaverlý dtim v dané lokalitě a

splriLrje poŽaclavek na.jeclnotnost objernových a tvaror,ých ř'ešení základních lrnlot jednotlivých domťr

vLrlici' Stavbou nedojde k narušení charakteru úzerrlí ani stávající Lrrbanistické lrodnoty v ítzemí.

Umístění na pozemku je stanoveno podmínkami tohoto rozhodtllrtí. Návrh je v souladrl

s poŽadavky na veřejnou clopravní a tecl-rnickou infrastrukturu. což je za.jištěno plánovací slnloltvott



s obcí Hněvotín a s poŽadavky zvláštních právních předpisů a s ochraIlot-t práv a právem chráněrrých

záj rnťr Úrčastrríků Íízení.

Stavební ilřad oznámi| dne 7.12'2012 zal^lá.1ení Ítzetnttího řízení dle $ 87 odst. 1 lrlavnínl
účastníkťrm iízení a dotčenýrn orgánům jeclnotlivě a vedIejšínr ťrčastrríkům řízení veřejrroLr vyhláškorr.

K projednání návrlru současně nařídil veřejné ťrstníjednání na detl 10.1.20l3 a stanovil lhťttr-r

pro uplatrrění závazrtých stanovisek, nárnitek a připomínek do l0.1.20l3. o výsledkr-r jednání byl

sepsán protokol'

Stavebrrí Úrřad v průběhu Íízení na rnístě stavb," shledal' Žebyla spltlěna povitlttost ltstanovetlí

$ 87 odst. 2 stavebrrího zákona, ze kterého vyplývá. Že Žadatel o vydání úzetnního rozhodnutí tla

Lrmístění stavby mLrsí za.iistit' aby infornrace o jeho záměru a o tom' Že podal Žádost o vydání

úzenrního rozl-rodnutí byla bezodkladně poté' co bylo tlařízeno veřejné jednání. vyvěŠena na vhodnérn

veřejně přístupnénr rnístě na pozemku, na něll-tž se tná zát"něr r-rskutečnit a to aŽ do doby veřejrrého

ťrstnílro jednání'

Žadatel k pozemku přímo clotčenénr stavbou prokázal vlastnické právo |< parc.č. 216153

v k'ú. Hněvotín, a to výpisem z katastru nenrovitosti listLr vlastnictvíč. 1338 pro obec a katastráIní

úzení Hrrěvotín. Pro pozemek parc.č. 216l11 v k.ú. Hněvotín prokázal jiné práco' a to soulrlasetn

vlastníka oboe Hněvotín a pro parc.č. l02112 r'' l<.ťr' Hrlěvotín prokázal_jiné právo soulrlaset-n Správ,"_

si lrr ic ololnouckélro kraje.
K Žádosti bylo doloŽeno :

_ vyjádření o existenci RWE Distribuční slLrŽb1,. S.r.o' Brllo pocl Zn. 5000686399. ze dtle

IB.9.2012.
- vyjádření o existenci distribučrrí sítt ČEz DistribLrce a's. Děčín ze dne 4.9.2012 pod zrt'

0r00091007.
- vyjádřerrí Telefónica Czech RepLrblic. a.s. Praha ze dne 4.9'20l2 pod č j' 152301l1).

rredojde k dotčení,
- stanovisko Magistrátu města olonrouce. odborir Životního prostř'edí ze dtle 9.l0.2012 pod čj.

SMOL/ I 42521 I 20 12 I OP Zl OH lY ac.
- souhlas k trvalému vynětí zenrědělské pťrd1' ze ZPF -Magistrátu rněsta olonrouce. odborLr

Životního prostředí ze dne 28'1|.2012 pod č.i. sMoLlZPl55l4155l2012lPo,
- Vyjádření Správy silnic olomor'rckého kra.je ze dne 7.l.20l3 pod zn' SSoK/23575ll3-l5/Mi

5.6.9S5.
- vyjádření obce Hněvotín ze dne 1 9.3.2012.
- rozhodnutí o povolení zÍízení sjezdLr MagistrátLr rněsta olorrlotlce. odborrr stavebního.

oddělení státní správy na úseku pozemních konrunikací ze clrle 3l.l0.2012. pod čj.
SMOI/OPK l1 9 I 4100 l20lZlBe 

^

- souhlassrlapojenímrrasítě avstupemllapozeltrekobceHněvotínzedne3.1'20]3
- protokol - statlovení radonovélro indexu
- plánovací sI-nlouva s obcí Hltěvotín ze dne 20'l | .20|2

Žádost byla doloŽerra dokumentací pro Útzetnr:r, iízeni Zpracovallou lrlg. Petrem Křenkem,
autorizovaným irrženýrem pro pozemní stavby.

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánťr, poŽadavky vlastníkťr a
provozovatelťr technických sítí byly zkoordinovány a zalrrnuty do podrlínelt tolroto rozlrodtrlrtí.

Na základě výše Lrvederlých podkladů vydal stavební Úrřad předmětní územnírozlrodnLrtí, když

nesh|edal Žádrý právní dťrvocl či překáŽky. a to tle_jen ze Strany některého z dotčených orgánťr

spolupťrsobících vtomto správním ř'ízení. ale ani svir;. pro který'by předrnětnou Žádost na vydání

ťtzemn ího rozhodnutí zanítl'
Vzhledenr k tomu, Že záměr IeŽí v Úzení. kde je vydán úzenlní plán, .je toto rozhodnutí

doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebnílro zákolta ťrčastníkťr řízení uvedeným v \ 85 odst. ]

stavebního zákona a dotčeným orgárrťtm .jednotlivě: účastníktirn řízení uvedellýIll v $ 85 odst. 2

stavebnílro zákona se doručuje toto ítzemní rozhodnrrtí veř'ejnou vyhláškoLr.



Účastníci Úrzemnílro řízení dle $ 85 odst' 1stavebrrího zákona :

a) Žadatel lng. Tomáš Kraňpla nar.21.3.1980, bytern Krasická 353141, Prostějov a Ing' Kateřina

Krarnplová,Kasparová,rrar.3.6.1981'bytenVilérnaB1|arina1961/i0.Hlučírl
b) obec, najejírnŽ územímábýtzátnér uskutečněn, obec Hněvotín, Hrrěvotírr 47

Účastníci úrzemního řízerií dle $ 85 odst' 2 stavebnílro zákona:

a)vlastníkpozemkunebostavby,nakterýchrnábýtpoŽadovarrýzáměruskutečněn:
- obec Hněvotín, Hněvotín 47

- Správa silnic olornouckého kraje, Liperrská 120' olomouc

b) osoby. jejiclrž vrastnické pravo rrebo jiné věcné právo k sousedním stavbánr či pozemkům mťtŽe

být Úrzemrrím rozhodnutím přírno dotčeno:

- obec Hněvotín, Hněvotín 47

_ Mgr. Tomáš Budírr, Sadová 554, Velký Týnec

- Ivárra Budínová Sadová 554. Velký Týrrec

- Doc. MUDr. Vladimír ŠtudeIrt PhD', Rímská859l25' olomouc

_ Ing. Petr Hlaváček, Profesora Fuky 121'718' olomouc

- Silvie Hlaváčková,
- Čp'z Distribuce, a.s. Děčín Teplická 874/8

- RWE Distribuční slr'ržby, s'r'o', Plyrrárenská 499/l' Brno

Poučení :
Protitomutorozliodnutí lzepodatoclvolárrí.odvolatsemůže účastrríkfizerlí ve lhťrtědo l5

dnů ode drre, kcly mu bylo rozlrodnutí oznátneno. oclvolání se podává u obecníl-ro ťrřadLr LLrtírr

stavebního úřadu' o oávolání rozhodirje odbor strategického rozvoje kraje, Krajskélro úřadu

olornouckého kraje.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak' Že je.rozhodnutí vyvěšerro po dobu 15 dnů

způsobem v místě ouvýttym. eoslední den této lhůty je drrem doručení.

odvolárrím t'á nupuanout výrokovou čási iozhodnutí. jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanoven í. odvo lání j en pioti odťrvodněrrí rozl-rodnutí j e nepřípustné'

lng. Drahosl aMačáková
vedottc í st brrího úřadLr

Doručí se :

rjrčastrríci doporLrčeně na doručenku :

žadatelé -
irrg. ro.as Krampla adr. pro doručování Viléma Balarina 1961.40, Hlučín

tn[. raterina Kramplová, kasparová, Viléma Balarina 196llt0, Hlučín

přísluŠná obec -
obec Hněvotín (DS)
ťrčastrríci řízerrí veřejnou vylrláškou :

úřední deska Obecního úřadu Lutín + příloha

úřední deska obecního úřadu HněvotÍn + příloha
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dotčené orgány státrrí správy na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou, a proto musí být lyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách obecního
úřadu Hněvotín a obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti denní lhůty, po kterou je rozhodnutí
vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení oznámení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na
více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno a,^,", ./.5.'.2. -Lolp . . Sejmuto dne
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Žtitltime obecní úřarly, uby potvr1enou kopii o vyvěšení u seimutí Íéto veřejné vyhltišky zuslul1; zdejšímu
sÍávebnímu úřudu'

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb.. poloŽky l 8, odst. a) ve výŠi 1.000,- Kč byl uhrazen

dne 10.12.2012.


