
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomorrcká 131. 7B3 49 Lutírr. tele1bll 585944286: fax '585944286
c.j. su/26r3/20r2
VyřizLrje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-rnai l: dmacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně dne 19.2.2013

oZNÁna ENÍ
zahájení společnélro ťtzenrrrího Ťízení a stavebnílrcl i'ízerrí

vei'ej no r'r r'v hláŠkou

Dne l|.12.20lz poclala MB TooL. S'r.o., se sídlem Třebčín 22z,IC 2627615tzastoupená Ing.
Jaroslal'em Sikulou, Investorská a inženýrská činrrost ve vÝstavbě, Pocl Kosířem 57' Prostějor,'
IC 65768744 Žádost o vydání ťtzertltlího rozhocltlutí tl Lrttlístění stavb1' lr stavebrlího por,olení rla
stavbu

přístavba a stavební úpravy haly, parc.č. I98l4,19718, st.29lll,29l12 v k.ú. Třebčín

Jednocluchý popis stavby:
LlnúsÍění přísÍuvb1: _ tttt pozemktt purc.č. I9B/4, ]97/8 v k.tÍ. Tř'ehčín nu severní strnně

httly nristrojúrn-y-, ttu zpevněné ploše. Půdorysné roz,ntěr1,přístuvb1, jsott I3,64 x 5,1_í nt u I3,24 -t 4,5
m; střechu pultovti mtx. výšku 4,98 m. Jetlnotlivé vnitř'ní ro7.v11fl1, bttrlou nupojeny nu sttivu'jící
ro Zv o cl! rI ešt' ov é k un al i7,uce, P lJ, n u, e I e kt r ic k é e n e rg i e'

Nové zdkludy budott železobetonové nnnolitické, obvodový plúšt' přístuvby butle tl:ořen
PUR(PIR) panely osuzenýnti na nosný skeleÍ twlřený ocelovj,nú rúnry. Střecha bude Ívořenu
nosnýnti ocelovýnti rúmy -y ocelovými pužtlík1,, kr'|,Íitttt PUR(PIR) pnnel1,. oknu u rlveře plustové
s rliternuilttím znsklenínt Vrntu budou průnl|lslov,tÍ hIiníkovú, světlík bude Ívořett ItIiníkovýni
proJily s komťtrkovýn pol1lktbontitent Bude prov,edenu iz,olace proÍi votlě u rudonu, Íepelnri u
akusíickti u proti otřesovti.

obecní úrřad Lutín' stavebrlí ťrřad' jako stavebttí úřad příslLrŠrlÝ podle $ l3 odst. l. písrn. g) a \
84 č. l8312006 Sb.. o ťrzenlním plánor,ání a stavebnínr řádtr ve zněIií pozdějších pr'edpisů (dále jen
stavební zákon) z trloci ťrřední usnesetlítn pozllall]ellallénr do spisu ze dne l5'2.2013 pocl č'1. SÚ/
26131210812012 rozlrodl v soltladu s ttstanoverrím \ 78 odst. l stavebního zákona a podle $ l40
zákona č.500/2004 Sb'. správní řácl, ve znění zák.č. 1l3/2005 Sb'. (dále jeIl správní řád) o spo.ierlí
územníIlo a stavebního Í'ízení.

obecní úřad LLrtírr. stavební ťrřad. ozrtaIrluje r soLtladLt s ttstatlovetlít-t-t $ s 87 odst. l a ll2
odst. 1 stavebního zákona zahá1ení společrrélro ťtzetnního a stavebníIlo řízení dotčenýtn orgántirlr
státní správy a všem známýtn účastníkůrrr Í'ízení.

K projednárrí předloŽenó Žádostl nařizLr je star'ebItí úřad veřejné ťrstrrí _jeclnállí. které se lrttcle
korrat

úterý dne 26.3.2013 ve 9,00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně'



Vlastník pozernkti a staveb. které.jsoLr přednlětelll úzetlníIto řízerlí..je povinen strpět ohleclání
na tnístě podle $ 54 odst.l zákorra č. 500/2004 Sb.. o správnítrl ř_ádLr' r,e ztlětlí pozclě.|Ších přeclpisů. a
k tottluto ťrčelu .je zpřístLrpnit.

Závanlá stanoviska dotčených orgánťr' náInitkr účastníků řízerlí a připonírrkv vet'e.inosti tnttsí
být uplatněrry nejpozdějipři veřejnérl jednání..jinak se k llinl nepřihlíŽí.

Do podkladťt rozhodnutí lze nahlédnottt přecle dneIn ťtstního jec1lrání u stavebtlího úř'aclLr

(v1''uži|te předevšírn rrávštěvnídn.v pondělí, stř'ecla B - i7 hocl) a při ťrstrlím.jednání'
Nechá-Ii se některý z írčastrríků řízení zastr'rpovat. předloŽíjelro zástupce pltrou tnoc'
Podle $ 89 odst' 2 stavebního zákona se rlepřihlíŽí kzávaznýtl stanoviskťirn a nátnitkánt

k věcetn. o kterých bylo rozhodnLtto při vydání ťtzenrtlího plárltr.
Podle 

"6 
89 odst. 4 stavebního zákona obec Lrplatňuje v úzenlrlínl ř_ízertí námitky k ochrarlě

zájntl obce a zájmťt občanťr obce.
Podle $ ll4 odst' l stavebnílro zákoIla ťrčastník stavebrlího řízení nlťrŽe uplatnit nárnitky proti

projektové dokurnentaci. zptisobLr prováclění stavby' nebo požaclavkťrm dotčenýclr orgánťr. pokud .je
jirni přínro dotčerro jeho vlastnické právo nebo právo zaloŽené stnlouvou provést stavbtt nebo opatř'ení
nebo právo odpovídajícívěcrtému břetnenu k pozenrkLt tlebo stavbě.

Vzhlederl ktotnlt, že zálměr leŽí v ťtzettlí. kde _ie 1,ydán úzenrní plán" je toto oznárnetlí
dorr'rčovárlo v souladu s $ B7 odst. l stavebního zákorla írčastníkťrm ř'ízerlí trvedetlýllr r, 5l 85 odst' l)
stavebního zákotra a dotčerrým orgárrům jednotlivě a ťrčastníkťtm ř'ízerlí r-rvedenýrn v $ B5 odst. ])
stavebního zákon'a se dorLtčuje toto oznátnetlí r'eř'e_itlor-I r'1'hláškou. Účastrríkťr stavebttího řízení se
doručLrje jednotlivě.

Účastníci řízení podle $ B5 odst' l stavebního zákona:
a) Žadatel - MB TooL' S'r.o.. se sídlerl Třebčín 222. IČ.2621615lzastoirpená [ng. Jaroslaveltl

ŠikLrloLr. Investorská a inŽerrýrská činnost l,e výstavbě. Poci Kosířenl 57. Prostě.;or'. Ič 65168114
b) obec na jej írnŽ ttzerní nrá být záněr uskittečněIl - obec LutíIl

Účastníci úzenrníIlo ř'ízení dle $ 85 odst. 2 stavebrlího zákotta:
a) vlastníci pozemků či staveb, na kterých má být zátllěr ttsktttečněn:

- Jiří Marák. Krasická 359l51. Prostějov. Krasice
b) osoby, je1ichž vlastnické právo tlebo jiné věcné prál,o k soLtsednínr StaVbálI či pozenrkůtll tnůŽe

být irzerlnírn rozlrodnutím přírno dotčetto:
- obec Lutín. Škohlí203. LLrtín
- Pavel Havlíček. Třebčín l34
- Iveta Havlíčková' Třebčín l34

Účastníci stavebnílro r'ízerrípodle $ l09 stavebrtílto zákona.
a) stavebník MB TooL. S'r.o., se sídlem Tř'ebčín 222.IČ 26276151zastouperrá Ing' Jaroslal'etlr

ŠikLrlou, Investorská a irrŽenýrská činnost yg Výstavbě. Pocl Kosířem 57. Prostějov. Ič 65168744
b) vlastníci pozemku nebo staveb, Ita kterérn má být stavba pr'ováděna:

- Jiří Marák. Krasická 359l51. Prostějov' Krasice
c) vlastrríci sousedních pozernkťr nebo staveb na niclt. rnťrŽe-li být.1ejich vlastnické právo navrhovalloll

stavbott př'ímo dotčerlo:
- obec Lutín. ŠkoIrrí203' LLrtín
- P-avel Havlíček. Třebčín 134

- Iveta Havlíčková. Třebčín l34

Vzlrledem k tomLl. Že rozdělovník pro obě ř_ízení .je' _jeden. stavební ťrř'acl tínlto specifiktrje okrLrh
jednotlivýcll í'izení takto :

Účastrríci úzenlního ř'ízení_jsoLr ttveclerli po por'acl.číslerll - l. ]. 3.
Účastníci stavebního řízeníjsotr uvecleni pocl pořacl. Číslerrl - l. ].4.5.6.



zákona musí zaiistit ace o ieho
záměru a o tom. že rrodal žádost o vydání územnílro rozhotlnutí byla bezodkladně lloté. co by|o
nařízeno veřeiné ústní ieclnání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavbr' nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až clo doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žatlatel uvedenou novinnost nesp|ni. stavební
úřad nařídí orrakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dorrouští přestupku d|e 8 l78. odst.
1 písm.e) stavebního zákona. Pro vyvěšení informace se stanovuie pozemek parc.č. l9718 v k.ú.
Třebčín.

Ius. Drahoslav
r,edoltc í sta

Doručí se :

ťrčastníci řízerrí na doručenku :

zástupce žadatele -
l. Ing. Jarosla' Šikula, Investorská a

Prostě.iov

příslušna obec -
2. Obec Lutín

inženýrská činnost ve výstavbě, Pod Kosířem

3. ostatní účastníci řízení veřejnou ryhláškou - r,yvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín { situace

vlastníci ct ttživutelé dotčenljch po:enlku u 'sÍuyeb
4. Jiří Marák, Krasická 359/51' Prostějov, Krasice
5. Pavel Havlíček, Třebčín l34
6. Iveta Havlíčková' Třebčín 134

clotčené orgán.r- na doručenktt"
Magistrát města Olomouce, oar. Žr ps;
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (DS)
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (DS)
obecní úřad Lutín

Pro žudutele: v příIoze zusílúnte pošÍovttí 1lottktiz.ltu tttt ultruzení sprúvnílto poplatku ve výši 25()0,-Kč (po
ultruzení poplutku zušIeÍe kopii sÍuvebttítnu úřudu)' Neuhrazení popluÍku.je dIe 

"E 
64 otlsÍ' I písttt. h) sprúvního

řtidu důvodent k přerušení řízení.

Mačákor'á
bnílr/ťrracltr



Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti denní lhůty, po kterou je
oznámení lyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení. ZveřejňujeJi se písemnost
vyvěšením na více úřednÍch deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost
vyvěšena neipozděii ($ 20 stavebního zákona).

Vvvěšenodne : . t0,.!u.,. & qs
Se1nrutocltte:' ď" 6, "(p.4'1.

í $pďťJ};í ú}{,u"u'l.rirli-i/i ii 
'*rm 

ť"t{Et +{-/
LŠ_{l:$.stEl+xú'i3' 5ť'1.x:,s{' l l

oBsCrJí ÚÉ.an ]-[JTťlt
sx tti ,n- l Áí)']

7u 4'il I.t l'l'í}.J ?

Tffi..1a',;:; 1;"5,+;i j :ril:;,,s*

Zádáme obecní úřady' aby potvrzenou
stavebnímu úřadu'

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu



pŮzNÁtr'tF*E:
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LEGrr{ DA $TAVEBN ícn crurnlŮ 'STÁVAJíCí lruŽrruÝnsKÉ SírĚ
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nové siovební obiektv
' -.--l 

' cnl í } l :-Y--l \.'L- l STAVAJÍCÍ STAVIBN| CBJIKTť
lcvé stcr'eblí o"\iekty
t/ / / /\/ / )

i,.. l-,-,i ' ,') ÍjŮ'/Á l]Á!liilJÁlitiA

uprovcvcná sicvební objekty

i-T ,\-l zplvtiĚr.rÉ Pl0Ci1ťl\/t

vnrŘilí ELEKTRo stiovÉ KABrLY NN

Nnpolrní KANAL|ZACI SPL DN150 + ČlsrÍsÍ ŠncHil oStúA 3001150
KANALlZAct nrŠŤovÉ PVC-KG o100-300 SVIDINA no nnrnČni NÁDRŽt
vt.lirŘt'tí V0D0V0D - rPt DN 40
pŘÍvon NTL PLYNU lPt SDR 63*5,8 mm

nryptcxÁ ngirruČni NÁDRŽ (PLASTOVA SAtilONostrrÁ), o uŽrtlÉv OBJEMt] 2BV]
oSAZENA pŘrpRorul oo spnŠi<ovr xnŇÁLžnčĚ š''xÁLowr'r'_eÉnĚÁĎirur
g^qKoNU 7_m3/hod.( V SoUI-IDU s čšŇ zsozor auňÉ Ň,qňŘŽ wpnn2nr'rtun
D0 B hod' po sxot'tČtt'tÍ orŠtĚ)'

tt/
R.p.v.
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STÁVAJíCí vrutrRonREÁLovÉ INŽENÝRSxÉ sírĚ

+O,CICI0 - podlaha 1.Np = ZSA,ZS0 m n.m.

ILIKTR0 VN (PODZIIúNí)

- 3x120 AXIKVCIY
tL[KTR0 tttn (ronzruní)
spmŠxovÁ KAN]AL|ZACt

VODOVOD

PLYNOVOD STL

TTLEFON

II\VL5IUK:

f, TSSL
MB T00L s.r.o.

Teblín222, iB3 42 Slatinice
Á

-f-!E -l f .:'r:\ :- :\ r:
i;l '.r-'l-r::! :: J i ,,1 , r:_-'

PleoÍova 2

r'-!-!ó,jr. '/íW lhDÍo'Lz "'iilE9';j'i:

x# l1A5]. ťAN NIHA:j. '/ARAI(

PRi$TAVtsA A STAVEBÍ\Ií ÚPRAVY l-lAl_Y
p.č. 1g8/4 a 1$7/8; k.ú. Třebčín

MANAŽER : lNG.T.HUTYRA

ARCHITEKT: --
VYPRAC. : ING.T.HUTyRA

KRtSLIL : HP VýTiSK Č'
OBJTKT A
PROFTST: sruprŇ : DSP

DATUtl : AB/2012
ARCH' Č. :1209

l,'*' SITUACE $TAVBY

l'tĚŘlrro :

1:500

Č. VÝKRESU

nŤ

RR/IZI :

{t
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