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Výroková část:

obecní úřad Lutín' stavební úřad' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm e) zákona č.
|8312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon'') a místně příslušný dle $ 11 odst.i písm b zákonač,.50012004 Sb. správního
řádu , ve zněnipozdějších předpisů l dálejen"správní řád"l v územním řízení posoudil podle $ 84 až9I
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny na pozemku parc.č.
I02l7 v k.ú. Luběnice (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne20.12.2012 podala

Veronika Šťastná, nar.16.7.1989, Trávníky 22Ir783 45 Senice na Hané,
kterou zastupuje JiÍíZapletal, nar. 6.12.|974, Třebčín 221

(dále j en " žadatel" ), a na základé tohoto po souzení :

I. Vydává podle $ 79 a 92 stavebního zákona , ve znění účinném do 3t.I2.2012 s odkazem na
přechodná ustanovení Čl. II odst. |4 zákona ě. 35)l20l2 Sb. a $ 9 vyhlášky ě. 50312006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

vrtané studny na pozemku parc.č. 102/7 v k.ú. Luběnice
(dálejen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavby:

- Yrtaná studna bude sloužit k získání zdroje pitné a užitkové vody pro potřeby budoucího
rodinného domu a zahrady

Umístění stavby na pozemku:

- parc.č. 102/'7 v k.ú. Luběnice ve vzdálenosti 4 m od spoleěné hranice s pozemkem parc.č. 98 ,

10 m od společné hranice s pozemkem parc'ě' 10216 a ve vzdálenosti 26,5 m od společné hranice
s pozemkem parc.ě. 280 to vše v k.ú. Luběnice

Určení prostorového řešení stavby :

- Jedná se o podzemní stavbu o hloubce 12 m, průměru vrtu 3'00 mm' pruměr ýstroje studny 160
mm.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou bude dotčen pouze pozemek |0217 v k'ú. Luběnice odběrem navrhovaného množství
nebudou ovlivněny žádné vodní zdroje a nedojde ani ke znatelnému ovlivnění hydrogeologických
poměrů zájmového izemí'
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územní tízení , která

obsahuje ''"ýkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku' požaďovaným umístěním stavby, s vyznaěením vazeb a vlivů na okolí' zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Projektová dokumentace stavby ke stavebnímlřizeni bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo

$'zickou osobou, ve smyslu $ 158 a $ 159 zákona ě' 18312006 Sb.' tj. autorizovanou osobou pro

projektování vodohospodářskych staveb a dle přílohy č. 1 kvyhlášce ě. 49912006 Sb. a předložena
ke stavebnímu povolení ve třech vyhotoveních.

Stavba studny je charakterizována d|e $ 55 odst.l písm ji zákonaé.2541200I Sb. o vodách a o
změně někteých zákonů / vodní zákonl jako vodní dílo.

Stavební povolení na uvedenou stavbu bude vydávat příslušný vodoprávní t!a! _-t{!sistrát města
olomouce ' odbor ŽP a proto budou splněny podmínky uvedené ve lyjádření Mmo-ZP, vodoprávní
iň ad ze dne l0.12.20 12 ě j. SMOL/ 1 896 9 l l20 12 l oZP ftI/Koz
-K žádosti o zahájeni vodoprávního řizení pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x r"fiisk kompletní projektové dokumentace , s veškeými doklady tj. ýpis
z katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy l ne starší 2 měsícrr/ ' seznam úěastníků Íizení ,
vy'jádření správců inženýrs\ých sítí, q,'jádření osoby s odbornou způsobilostí _ hydrogeologa ,

pravomocné 'ízemní rozhodnutí a souhlas příslušného stavebního úřadu podle $ 15 odst. 2 zákona č.

18312006 o územním plánování a stavebním řádu

Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude předložená obecnému stavebnímu úřadu
k ověření ' zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí' kteý na základé žádosti stavebníka
vydá dle $ 15 zákona ě. 18312006 Sb. příslušný souhlas'

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracovánatak, aby zni vyplynulo a bylo z}ejmé , že

_ S přebyteěnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních ýkopů' jakožto i s případným stavebním
odpadem musí bý naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně někteých
dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů. Proto v dalším stupni projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení bude řešen i způsob naložení s těmito případnými odpady Doklady o

odstranění odpadů ze stavby budou souěástí dokumentace předkládané k žádosti o uŽivání stavby. /

Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
ě.20ll987 Sb., o státní památkové péěi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desétidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Bmě'
Královopolská I47, Bmo nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, izem. odb. pracoviště
v olomouci , uvar archeologie, Homí nám' 25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfů 16 -

svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném tnemi záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péěi ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)
nemovitosti a organizaci realizlsjící árcheologický qýzkum povinnost uzavÍit dohodu, a to ještě před
zabájenim archeologického výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajslcý úřad.

Účastníci řizení na něž se vrtahlje rozhodnutí správního orgánu:

Veronika Šťastná, nar. 16.7.1989, Trávníky 22I, 783 45 Senice na Hané,

Rozhodnutí o námitkách:

Námitky nebyly vzneseny
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Odůvodnění:

Dne 20.12.2012 poda|žadatel žádost o vydání rozhoclnutí o umístění stavby vttané studny na pozemku
parc.ě. I02l7 v k.ú. Luběnice

Stavební úřad opatřením l5.L20I3 oznámil zahájení územního řizeni známým účastníkům Íizení a
dotěeným orgánům. K projednáni žádosti současně nařídil veřejné ústní jednaní na den I9.2.z0I3
o jehož ýsledku byl sepsán protokol.

Žadate| splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona zámér spolu s grafickou
přílohou byl lyvěšen v oploceni u pozemku parc.ě. I02l7 v k.ír' Luběnice , což doložil
fotodokumentací.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města olomouce, odbor ŽP ze dne I0.l2.2oI2 čj. SMoL/l89691l20l2loZPlÍI/Koz

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloženého závazného stanoviska dotčeného orgánu
lyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dále byl doloženo hydrogeologické vy'jádření osoby s odbornou způsobilostí dle $ 9 zákona č,.2541200I
Sb. pro povolení nakládď spodzemní vodou ze 17'9.z0I2 vypracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou -
inženýrská geologie,geotechnika, hydrogeologie .

Stavební úřad v provedeném územním řízenípřezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených $ 86 a

$ 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky Íizenia s dotěenými orgány azjlstil, že jejím umístěním
a následným provedením nejsou ohroženy zúmy chráněné stavebním zákonem azvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Luběnice, ze kterého
vyplývá , že izemi s navrhovanou stavbou se nacházi v zastavitelnémúzemi obce tj. v ploše pro bydlení
v rodinných domech.

Umístění stavby lyhovuje obecným technic[ým požadavkům stanoveným r,yhláškou ě. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využiváni izemí ve znění vyhl.ě. 26912009 sb. a 22l20I0 a vyhláškou č.
26812009 Sb. , o obecných požadavcích na ýstavbu
Y Íizeni bylo také zkoumáno ' zda mohou bý přímo dotěena vlastnická nebo jiná věcná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich , věetně pozemků sousedních a staveb na nich . Při vymezováni okruhu
úěastníků územního řízení dle ustanovení $ 85 stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěrl , že
v daném případě toto přísluší:
dle ustanovení f 85 odst. 1 stayebního zákona
]. Žadateti .'Veronice Šťastné, Trávník 22l, Senice na Hané 783 45
2.Příslušné obci: obci Luběnice

dle ustanovení 9 85 odst. 2 stavebního zákona
3.osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné pravo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Ing. Ivan Jungling , Družstevní 694130, Neředín ,779 00 olomouc
Ludmila Junglingová, Družstevní 694130, Neředín ,779 00 olomouc
Stavební úřad dále dospěl kzávěru, že dalšími účastníky tohoto řízeni l mimo tY , se kteými bylo
vtomto Íízení jednáno/, nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb vsousedství.
Navrhovaná a povolená stavba sým charakterem ' polohou a umístěním na pozemku , svojí vzdáleností
od hranice pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby , se jich nedotkne.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve ýroku rozhodnutí, za povžití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolaní. odvolat se může úěastník Íizení ve lhůtě do 15 dnů ode dne,

kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu. o
odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .
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Dle $ 82 odst.2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v $ 37 odst.2 a musí obsahovat
údaje o tom , proti kterému rozhodnutí směřuje , v jakém rozsahu ho napadá a v ěem je spatřován rozpor
správními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo Íizeni,jež mu předcházelo. Nenili vodvolání
uvedeno v jakém rozsahu odvolat rozhodnutí napadá , platí , že se domáhá zrušení celého rozhodnutí

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

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliv,ý ,'y.ok nebo jeho vedlejší ustanovení'
odvolání j en proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné'

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadate|i, případně obecnímu
úřadu' jehož územního obvodu se umístění stavby ýká, není-li sám stavebním úřadem' popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu'

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařizení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v izemí, kde je vydán územni plán 
'doručuje 

se

toto rozhodnutí dle $ 92 ost. 3 stavebního zákona
- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územního Íízeni pod písm ,,Au č.I,2 a dotčeným orgánům

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

.ani ae.e'ó'obecního úřadu Lutín aToto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů..$ď;úře.d'qí,ldt5c'il'obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Luběnice . Rozhodnutí sé'.41eřqi.nítéž'Žpůsobem umožňující dálkoýúřední desce obecního úřadu Luběnice . Rozhodnu11 5e:.aye;íij.nítéž:
přístup. Patnácým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje zá doručené / s 25 zákonač,' 50012004

Sb. o správním Íízeni ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost r.yvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonal

!,s. 2, "Ir44
Vyvěšeno dne:

/ úřední deskď
.

Vyvěšeno dne :

/ www.str:ánky _ elektronicky/

Razítko, podpis orgánu, kteý

Sejmuto dne :
7 3,!u43

Sejmuto dne:

potvrzuje vywěšení a sejmutí oznámení.
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Žódáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhláŠky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

Poplatek dle zákona č,. 63412004 Sb. o správních poplatcích ve výši 1 000,- Kě byl zaplacen

obdrží:
A.účastníci územního Íízení
Žadatel a příslušnó obec

JiÍiZapletal' Třebčín 22l ,783 42 Slatinice zastupující Veronika Šťastnou' Senice na Hané 22l ,783 45

obec Luběnice

B. účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláškou
Ing' Ivan Jungling , Ludmila Junglingová'

dotčené orgdny / datovou schrónkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova I0,779l l olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova l0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
obecní úřad Luběnice

obecní úřad Luběnice - úřední deska
Obecní úřad Lutín - úřední deska


