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obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm e) zákona č.
L8312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon") a místně příslušný podle $ 11 odst.l písm b/ zákona č' 500/2ó04 šb.,
správního řádu , ve znéní pozďějších předpisů / dále jen 

'' správniÍád*l v územním řízení posoudil podie
$ 84 až 91 stavebního zákona ve znění účinném do 31. |2.z0I2 s odkazem na přechodná ustanoveniČr.n
odst. 14 zákona č ' 35012012 Sb žádost o r.ydání rozhodnutí o umístění stavby plotu na pozemku parc.č.
9011 - orná půda v k.ú. Luběnice (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby''), kterou anež.to.zo12 podali

Milan Seiferto nar.22.5.1959,783 46 Luběnice 145,
Alice Seifertová, nar. z4.7.196I,783 46 Luběnice 145,

(dále j en " žaďatel" ), a na základě tohoto po souzení:

I. Vydává podle $ '79 a 92 stavebního zákona ve znění účinném do 31 .12.2012 s odkazem na
přechodná ustanovení CI.II odst. 14 zákona č. 350/2012 sb. a $ 9 lyhlášky č. 50312006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smloury a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

plotu na pozemku parc.č. 90/7 - orná půda v k.ú. Luběnice
(dálejen "stavba'')

Druh a účel umisťované stavby.'

Jedná se o stavbu plotu související a podmiňující bydlení bude proved ena za účelem ochrany majetku a
soukromí

Unlístění stavby na pozemku'.

Plot na pozemku parc.č. 9017 _ orná půda ve vzdálenosti 0,10 m od společné hranici spozemkem
parc.č' 89121 _ jižní strana , ve vzdálenosti 0, 10 m od společné hranici s pozemkem pu'c.č. 89/30 -
východní Strana v k.ú. Luběnice .

Ur č ení pr o s torov ého ř e š e ní s t avby :

Plot bude začinat u stávajícího oplocení pozemku parc.č. 8913 a povede podél hranice s pozemkem
parc.č. 8912] a pozemku parc'č. 89/30 bude končit u stávajícího oplocení pozemku parc.č 90/9. Stavba
plotu bude z poplastovaného pletiva s použitírn ocelových sloupků . ocelové sloupky budou za\oženy
vbetonoých rnorrolitických patkách průměru 0,2 m a hloubky 0,8 m zbetonu C t2l\5. Lirrie os
jednotiivých sloupků plotu bude o hranice pozemku odsazena 0,10 m dovnitř stavebního pozemku tak,
aby žádná stavební konstrukce včetně základoqých patek nezasahovala mimo stavebirí parcelu 9Ol7 na
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Sousední pozemky. Pod pletivem budou os'azeny betonovó prefabrikované podhrabové deskry, Celková
výška plotu bude 1,80 m. Délka plotu bude 87,25 m. Ve východní straně plbtu bude umístěna doukřídlá
svařovaná brána šířky 4,0 m a výšky 1,8 m zavěšená na závěsech na sloupcich plotu . Rám brány bude ze
svařovaných trubek opatřených nátěrem a výpletem z drátěného plétiva. šoučástí záměru je také
odstranění části stávajícího plotu mezi pozemky parc.č. 9014 a gotl v k.ú' Luběnice a tim do;ae
k funkčnímu propojení pozemku se stávajícím rodinným domem. "

Vymezení území dotčeného vlivy sÍavby.

Jako území dotčené vlilry stavby stanovii stavební úřad pozemky , ke kteým mají vlastnická nebo jiná
práva účastníci územníh o řízení vymezení v odůvodnění tohoto rozhodnutí . Stavbou plotu bude dotčen
pozemek parc.č. 9afi v k.ú. Luběnice .

II.

t.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

Stavba bude umístěna na pozemku parc.č' 9017 - omá půda ve vzdálenosti 0,10 m od společné
hranici s pozemkem parc'č. 89121 - jiŽní strana ve vzdáienosti 0, 10 m od společné hranici
s pozemkem parc.č. 89/30 - východní strana to vše v k.ú' Luběnice v souladu , grufi"kou přílohou
dokumentace, která obsahuje l"ýkres současného stavu území v měřítku kaňstrální Á*' ;;
zakreslením stavebnílro pozemku, poŽadovaným umístěním stavby. s vyznačením vazeb a v1ivů naokolí. zejménavzdáIeností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace ověřené v územním řízeni , kteroulypracoval Ing. Jan Spurný , ČKaIT I2a1922. Případné změny nesmí bý provedeny bezpředclrozího povolení stavebního úřadu .

Staveniště bude provedeno na pozemku parc.č. 9011 v k.ú. Luběnice. Přístup apiíjezdna staveništěbude zabezpečen z vlastního pozemku parc.č. g0l4 . Staveniště uude árgáižováno v souiadu
s ustanovením $ 24 e lyhlášk7 č. 50112006 Sb' o obecných poŽadavcích na"l.1uŽívání úzení , veznění pozděj ších předpisů

Přeb}tečná zemina bude rozložena na pozemku stavebníka .

Jelikož se v prostoru nachází nadzemní vedení VN budou při provádění stavby dodrŽeny podmínki,uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce u.'. ocein ze dne 1.8.2012 zn.č' 1045149154
mimo jiné:

- požadujeme dodržet podmínky ochranného pásma nadzemního vedení VN d]e zákona č. 4581200Sb' $ 46 a práce v ochranném pásmu provádět die podmínek přílohy. Dále požadujeme zajistitpřístup k nadzemnímu vedení \Ť{ dle zákona č. 458/2000 Sb' 46 za účelem provádění údrŽby ao!|av Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu baném zákonem č.
45812000 Sb., příslušn1imi ČSx , PNE a přiložeňými podmínkanii lak' aby během stavební činnostianijejím následkem nedoš1o kjeho poškození

-Veškeý 
odpad vzn1kÍý stavební činností musí b]Ít zlikvidován vsoujadu se zákonem č. 185 /200i

Sb. o odpadech.

Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického náiezu , je stavebník povinen dlezákona č' 20/L981 Sb. o státní památkové péči v ptatnem znění oznámit náIez orgánu státnípamátkové péče v olomouci 
' 
popř. archeologickému úitavu AV ČR g'"o, K'aňuopolská 147, 612

00 Brno .

.s|3vua 
plotu je stavbou dle ustanovení $ 103 odst.1 písm d/ bodu 6 stavebního zákona ve zněníúčinnémdo31.12.2012 sodkazemnapřechodnáustanoveniČt.uodst. 14 zákonač.350/20l2Sb.,

což je stavba , která nelyžaduje stavební povolení ani ohiášení . Vzhledem k této skutečnosti není
stavebník povinen stavebnírnu úřadu otrlašovat dokončení a užívání těchto staveb ' což r'yplývá u
ustanovení $1l9 stavebního zákona ve znění účinném do 31 .12.2012 s odkazem na přechodná
ustanovení Čt'Ii odst. 14 zákona č. 350/2012 Sb.

z.

4.

5.

6.

7.

8.
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Účastníci Íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgátru:

Milan Seifert, nar.225'1959,]83 46 Luběnice 145

Alice Seifert ov á, nar. 24.7 .I9 6 I, 7 83 46 Luběnice 1 45

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : nebyly vzneseny

odůvodnění:

Dne 2.10'2012 podal žadate| Milan Seifert, Luběnice 145 a Alice Seifertová, Luběnice 145 žádost o
vydání rozhodnutí o umístění ýše uvedené stavby. Stavbu plotu , která byla navržena v dokumentaci pro
územní řízení stavební úřad umísťuje a povoluje při splnění podmínek $ 96 stavebního zákona ve znění
účinném do 3I.12.2012 s odkazem na přechodná ustanovení Čl.il odst. 14 zákona č. 350/2012 Sb.
územním souhlasem . Důvod , které vedl žadatele o podaní žádosti o lydání územního rozhodnutí o
umístění stavby byl jednak nesouhlas vlastníka sousední nemovitosti obce Luběnice a že stavba je
navržena v rozporu s územně plánovacím podkladem * se zaevidovanou izemní studií .

Po posouzení předložené žádosti a dokumentace pro uzemní řizeni q,mal stavební iňad žadateIe
k doplnění žádosti o náleŽitosti ve qýzvě specifikované . Současně s ýzvou rozhodl stavební úřad dle $
64odst. 1písm al zákonaó.50012004 Sb. správnířáďljen,'správníÍád"l o přerušeníúzemníhořízení
usnesením ze dne 25.I0.2012 čj.SÚ116312116412012. Po doplnění požadovaných náiežitostí stavební
úřad opatřením ze dne 4.1.2013 oznámil zahájení územního Íízeni známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům' Pro upřesnění stavební úřad uvádí , že uvedené označ,ení stavby ,,oplocení
pozemku" v oznámení o zahájení územního Íízení je totožné s používáním označení stavby ,,plotu"
v tomto rozhodnutí . K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 13.2.2013
konaného v kanceláři stavebního úřadu Lutín, ojehož výsledku byl sepsán protokol. Poněvadž mu byly
dobře známy poměry v uzemí ažádost poskýovala dostatečné podklady pro posouzení věci upustil od
ohledání na místě stavby . Proti uvedené územní studii byl žadate|em předložen návrh úpravy dané
'6zemní studie ,' Ke Slatinicím 've kterém navrhuje jiné možné řešení uvedeného území ,tím Že
pozemek parc.č' 9011 l,ryjímáze stávajicí územní studie. K záměru stavby se na ústním jednání r,1''jádřila
obec Luběnice zastoupena Starostou - p. Jaroslavem Matiášem ' ve smyslu že se ztotožňuje s vydaným
vyjádřením Magistrátu města olomouce odboru koncepce a rozvoje dne 30.LI.za|z čj'
SMOL/ 1 659 59 120L2IOPKR /TJPA/Das .

Žaďate| po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona ve znění účinném do 3I.|2.20l2 sodkazem na přechodná ustanovení Č1'II odst. 14 zákona č.
350/2012 Sb' Záměr s graťrckou částí byl vyvěšen na veřejně přísfupném místě uskutečňované stavby .

Tato skutečnost byla stavebním úřadem ověřena aje dokladována fotokopií uložené ve spisovém záměru.

Dokumentace pro územní řízení předložená stavebnímu úřadu v rámci tohoto Íízení byla vypracována
osobou Ing. Janem Spurným Čxalr - n\Igzz , kteý získal oprávnění k výkonu projektové činnosti
ve ýstavbě podle zákona č. 36011992 Sb. o ýkonu povolání autorizovaných architektů a o ýkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , ve znění pozdějších předpisů.

Záměr žadatele stavební úřad posoudil dle ustanovení $ 90 stavebního zákona ve znění účinném do
31.12.20|2 s odkazem na přechodná ustanovení CI.II odst. 14 zákona č. 350/2012 Sb' ato:

a/ s vydanou územně plánovací dokumentací

Uvedený pozemek parc.č. 9017 v k.ú. Luběnice je dle platné úzeinně planovací dokumentace lÚzemní
plán obce Luběnice schválen zastupitelstvem obce Luběnice dne 13.5.2003 č. usnesení 13/4 včetně
souboru změny č. 1 - vydaného usnesením Zastupitelstvem obce Luběnice dne 10 3.2a09 formou
opatření obecné povahy Il2009, které nabylo účinnosti 27.3.2009 a souboru změny č.2 která byla
vydána 30.9.2011 opatřením obecné povahy č,.1lz01i, které nabylo účinnosti dne 10.|1.20I1l součástí
zastavitelné ..plochv individuálního bydlení - Bi" ' označené jako B i6 .

Podmínky pro využití jsou :



str. 4

Hlavní fyužití :

o Plochy pro bydlení v rodinných domech

Přípustné wužití:
r ostatní doplňující stavby azaÍízení související s bydlením v rodinných domech a jeho provozem
. související dopravní a technická infrastruktura včetně místních komunikací a ostatní související

stavby azaÍízení zajišťující obsluhu uzemí
. související stavby azařízení zajišťujcí obsluhu území
. související plochy veřejné aizo|aění zeleně
. související plochy veřejných prostransfví

Nepřípustné fwržití
o všechny ostatní činnosti ,zaÍizení a stavby ' 

které nesouvisí s hlavním a přípustným ryužitím
r všechny ostatní činnosti , zaÍízeni a stavby , jejichž negativní účinky na životní prostředí

překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru

Zryše uvedeného vyp|ývá že navržená stavba plotu je v souladu s obecnými podmínkami q,uŽíváni
plochy dle UPD, dle regulativů pro funkční využití inemíjsou přípustné ostatní doplňující stavby a
zaÍízení související s bydlením v rodinných domech a jeho provozem . Zvýčtu přípustných staveb
v dané funkční ploše územního plánu Ize teďy dovozovat, že i stavba plotu se stavbou rodinného domu je
z hlediska schválené územně plánovací dokumentace v daném Území přípustná.

Souborem změn č. 1 územního plánu obce l uáIe jenÚrol uyta stanovena podmínka zpracování í:zemni
studie pro navrŽené plochy bydlení 816 - Ke Slatinicím a B 18 _ klutínu, v níž budou stanoveny
podrobnější podmínky pro novou obýnou zástavbu včetně souvisejících ploch pro zeleň , veřejná
prostranství , dopravní a technickou infrastrukturu. Tato byla schválena dne 1 .9.2010 a data o ní byla
vložena do evidence územně plánovací činnosti pod č. 24482364' Územní studie vdaném případě není
závazným dokumentem, ale je zpracována autorizovanou osobou, která odpovidá za odbornou úroveň
výkonu lybraných činností a dalších odborných činností, pro kteró jí byla udělena autorizace. V daném
případě tedy autorizovaný architekt Ing. Arch Vladimír Dujka navrhl variantu řešení daného ilzemí,
které bylo podkladem pro rozhodování o umístění stavby plotu .

Zaevidovaná uzemní studie v lokalitě ,, ke Slatinicím ,, navrhuje nové veřejné prostranství pro realizaci
dopravní a technické infrastruktury a pro zpřístupnění a intenzivnější využití zastavitelných i stavových
ploch bydlení. Nové veřejné prostranství je navrženo tak, aby bylo oboustranně obklopeno Zastavitelnými
plochami s pozemky rodinných domů a aby navazovalo na stávající komunikační sí ť obce vstřícným
napojením '

Předmětný pozemek je v dané studií částečně dotčen veřejným prostranstvím pro realízaci dopravní a
technické infrastruktury a na části pozemku je navrženo taktéž veřejné prostranství pro realizaci
veřejné zeleně a umístění trafostanice .

Pro posouzení souladu s ustanovením $ 90 stav.zákona ve znění účinném do 3I.12.2012 s odkazem na
přechodná ustanovení Čl.II od.t. |4 zákona é. 350120112 Sb. stavebnímu úřadu sloužily následující
podklady:

- vyjádření Magistrátu města olomouce , jakožto orgánu na úseku územního plánování a
pořizovatele územně plánovací dokumentace a schvalujícího územní studii pro lokalitu ,,Ke
Slatinicích" .l dálre,,úřad územního plánování"/. V předloženém vyjádření úřad územního plánování
posoudil záměr takto : ,, zamýšlené oplocení zahrady je v místě ngvrženého veřejného prostranstvÍ
iajišťující obsluhu B]6 v rozporu s územní stuctii a tudíž j, , iorporu se záměry územníio plánováni
' obsah ry'jádření stavební úřad hodnotil jako podpůrný podklad v územním Íízení a k tomuto
uvádí , že obecní úřady s obcí s rozšířenou působností jako dotčené orgány na úseku územního
plánování nevydávají závazná stanoviska podle ustanovení $ 149 odst. 1 správního řádu ale pouze
vyjádření podle ust. $ 136 odst.1 písm b/ správního řáduzhlediska uplatňování záměrů územního
plánování Svym vyjádřením v podstatě poskytují informace o podmínkách stanovených pro územi
, ve kterém se má stavební zámér uskutečnit a proto obsah takového ry'jádření nebyl závazný pro
výrokovou část územního rozhodntrtí. Uvedené vy'jádření k záměru nemělo pro stavební úřad
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rozhodující ýznam, protože tím kdo musí sledovat soulad návrhů na lydání územního rozhodnutí
s územně plánovací dokumentací a všemi právními předpisy je v každém případě vždy stavební úřad
- odkaz na ustanovení $ 90 stavebního zákona ve znění účinném do 31.1z.z0n sodkazem na
přechodná ustanovení Čl'il odst. 14 zákona č.350/2012 Sb. Z tolro vyplývá,Želryjádření výše
uvedeného odboru nemá oporu v zákoně

- dokumentace pro územní řízeni ze které mimo jiné vyplývá , že navrŽená stavba plotu má sloužit
k oplocení a rozšíření stávající zahrady rodinného domu na pozemku parc.č. 90l4 o pozemek parc.č'
90l"/ v k.ú. Luběnice a k jeho ochraně'

- předlož ený žadatelem návrh na úpravu dané územní studie. Žadatelusiluje navrženou územní studií
o ochranu svého vlastnického práva z důvodu zabránění vstupu cízích osob , l<rádeŽí a pobíhajících
psů na pozemek, ochrany majetku a soukromí Uvedenou studií bylo předloženo možné řešení
Území v tom smyslu , že pozemek parc.č' 9017 byl r1'jmut z řešení území byl snížen rozsah
dotčeného území .
Úprar'ou je v lokalitě vyznačeno nově 33 stavebních parcel a uliční pruh v šířce i2 m' Zástavba
parcelje uvažována částečně jako samostatně stojící a částečně řadová. Stavební ěáraje stanovena 6
m od hranic stavebních pozemků . Dopravní obslužnost lokality je zajištěna komunikaci se dvěma
jízdními pruhy, jedním pro ka-ždý směr jízdy. Komunikace vytrsťuje na stávající silnice ve správě
Silnic olomouckého kraje . Část lokality je ukončena jako slepá a komunikace je zakončena
obratištěm .

Stavební úřad porovnal navrhovaný záměr s řešením zaevidované územní studií a s řešením
s předloženém v návrhu úpraly dané územní studie a dospěl kzávěru , že předložený návrh úprarry
dané uzemní studie je možné akceptovat z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmtl
, nalezl jiné řešení než obsahuje daná územní studie - řešení rovnocenné ato , že je možné uzemí -
,,lokalitu ke Slatinicím" řešit i bez pozemku parc.č' 9011 Předložený návrh úprary 'územní studie
nepovaŽuje stavební uřad za tak velký Íozpor s danou územní studií , neboť předmětný pozemek Se
nachází v okrajové části zastavitelného území a tím nedojde k urbanistickému narušení lokality . Vyjmutí
předmětného pozemku z řešení území nenarušuje záměr zaevidované uzemní studie a lokalitu neúměrně
nezatíži. Návrh úpraly dané územní studie prokazuje další moŽnost a neovlivní stávající ani budoucí
zástavbu. Způsob nového řešení územi tedy není V rozporu sjiž dříve Zpracovanou zaevidovanou územní
studií, je jen jednou z dalších možností.

Pro úplnost stavební úřad uvádí : .

Uzemní studie je jedním zuzemně plánovacích podkladů je neformálním podkladem sloužícím k ověření
možností využití řešeného tuemí a pro navrŽení, prověření a posouzení řešení možných problémů .
Zpracovává se dle potřeby na zákLadé uvážení pořizovatele, kteý rovněž stanoví obsah' rozsah, cile a
účel územní studie. Protože je územní studie nezávazným podkladem může stavební úřad , kteý je
zákonajediný oprávněn v rámci své ěinnosti posuzovat soulad stavebního záměru s územně plánovací
dokumentací, rozhodnout o umístění stavby ,ktetá sice požadavkům územního plánu vyhovuje, ale je
v rozporu s územní studií . obecně tedy žádný právní předpis nelylučuje , aby stavební úřad roňodl o
umístění stavby v rozporu s územní studií. Zákon nestanovuje povinnost stav. úřadu v územním řízení
posuzovat soulad záměru Žadatele, o jehož umístění se rozhoduje , s pořízenými územně plánovacími
podklady/ srov $ 90 StavZl. Zobecnýchzásad správního řízení lze nicméně dovodit, že stavební úřad je
v souladu se zásadou materiální pravdy povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o kterém nejsou
důvodné pochybnosti ,a zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Vzhledem
k tomu, že územně plánovací podklady nejsou pro rozhodování stavebního úřadu závazné, stavební úřad
je hodnotí podle své úvahy l zásada volného hodnocení důkazů/ , tím není dotčena závaznost limitu
využiti území vyplyvajících z právních předpisů nebo správních rozhodnutí '
Na rozdíl od územně plánovací dokumentace se územní studie neprojednává s dotěenými orgány ,
veřejrrostí ani nadřízeným orgánem / Krajským úřadem nebo Ministerstvem pro místní romoj l
příslušný orgán uzemního plánování pouze schvaluje možnost jejího využití jako podkladu pro
zpracování , aktua|izaci nebo změnu územně plánovací dokumentace. Pro pořizování studie není stanoven
Žádný zvláštní závazný postup povinně se neprojednává ani neschvaluje /čerpáno z publikace ,,Stavební
zákon * komentář - Hegenbart/Sakař a kolektiv,, komentář k ustanovení $ 25 a $ 30 stav.zákona -

územní studie/
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Územní studie sice není narozdíl od územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro územní
rozhodování ,ale byla pro stavební úřad neopominutelným podkladem . Stala by se závaznou v případě ,

že by po jejím lypracování následovala změna UP řádně projednaná a schválená vcelém schvalovacím
procesu . Tím, že studie je pouze nezávazným podkladem nakládá s ní stavební úřad jako s ostatními
podklady a pro stavební úřad je nejdůleŽitější skutečnost , žeje naplněn poŽadavek územního plánu tj.
prověření dané lokality. Zámér je tedy v souladu s územním plánem '

Stavební úřad v rámci územního řízení posoudil záměr i z hlediska důvodů žadatele vedoucích k úpravě
návrhu dané územní studíe atok zabránění vstupu cizích osob , LcádeŽí vypěstků a pobíhajících psů
na pozemek, jeho ochrany majetku a soukromí. V současnó době pozemek využíván k pěstování
zeleninových a ovocných výpěstků. Pozemek je osázen Stromy, zatravněn a je chráněn provizorním
ohraničením, které je v době zábav vandaly ničeno .
Předmětný pozemek ze severní strany při společné hranici s pozemkem parc.č. 9019 jehoŽvlastníkem je
obec Luběnice je již oplocen
Pozemek parc'č 90l je v soukromém vlastnictví právo vlastníků lŽaďatelů/ není územním plánem
omezeno pozemek je pouze určen k výstavbě domu k bydlení .

K tomuto stavební úřad k tomuto připomíná ustanovení článku 11 odst. 1 Listiny práv a svobod zaručuje
každému právo vlastnit majetek apÍiznává vlastnickému právu všech vlastníků stejný zákonný obsah a
ochranu. Listina však nestanovi , že vlastnické právo bylo absolutně neomezené. K omezení může dojít
z důvodů ochrany práv druhých a ochrany obecných zájmů,, zejména lidského zdravi, přírody a Životního
prostředí, při tom však nesmí bý vlastnické právo takto omezeno ve větší než přiměřené míře. Třetí
odstavec označuje vlastnictví nejen za právo , ale také za povinnost a odpovědnost. Stát může vlastnické
právo omezit nebo vůbec odejmout ve veřejném zájmu a to na zák|aďě zákona a zaílplatu '

Při porovnání souladu souboru změny č. 1 územního plánu s územní studií ,,lokalita ke Slatinicím"
stavební úřad zjistil, že vsouboru změny č.1 UP je navržena veřejná zeIeň a TIl technická
inťrastrukturď na sousedním pozemku tj. parc.č ' 9019 , kdežto daná uzemní studie řeší na předmětném
pozemku l 9017 l veřejnou zeleň atrafostanici.

Vúzemním plánu obce není uveden regulativ, kteý by omezoval stavbu plotu ' Souborem změny č.1
UPo Luběnice není projednávaná plocha wmezena pro veřejně prospěšnou stavbu .

Po r,yhodnocení všech podkladů , podkladů stavební úřad konstatuje , že se jedná se o malou stavbu
která bude navazovat na stávající pozemek s rodinným domem , navazuje na oplocení zahrady u
rodinného domu a po posouzení ýše uvedených skutečností stavební úřad konstatuje , že zóměr je
v souladu s územním plánem .

b/ s cíli a úkoly územního plánování , zejména s charaherem území, s požadavlry na ochranu
ar c hit e kt onickyc h ho dn o t úz emí
CíIe a úkoly územního plánování stanovené v $ 18 a $ 19 stavebního zákonajsou plněny především při
pořizování územně plánovací dokumentace , přičemž záměr je v souladu s územním plánem obce
Luběnice Stavbou nebudou dotěeny urbanistické ani architektonické hodnoty. Vzhledem k volbě
materiálu nebude narušen celkoý vzhled v daném územi, neboť tento ýp plotu se již nacházi jak
v daném území tak i při společné hranici s pozemkem parc.č. 9019 a 8913 a nedojde k znehodnocení
pozemků Stavba plotu - oplocení plní doplňkovou funkci ke stavbě pro bydlení l odkazna územní plián
l tj. v daném případě rodinný dům Luběnice č.p. l45 manže\ů Seifertoqých . oplocení z pletiva se
sloupky je v lokalitě charakteristické , nevybočuje ze standartu lokality' V lokalítě se nenacházi žádné
architektonické, přírodní hodnoty ani chráněné tzemí .

c/ s požadavlg; tohoto zákona a jeho prováděcích pravních předpisů , zejména s obecnými požadavlql na
využívání území

Stavební úřad posuzoval předmětnou stavbu z hledisek uvedených:

- V části třetí lyhl.č. 50112006 Sb' , o obecných poŽadavcích na r,yužívání území , ve znění
pozdějších předpisů , které se na danou stavbu vztahují , tj. z hlediska $ 20 odst. 1,3,4,5 a 6, $ 23
odst. 1a2,$24e, $24c,a$25odst.l . Zmaterlálovéhořešení stavby jezřejmé,žeoplocení
bude provedeno z poplastovaného pletiva atuďíž otázka údržby je bezpředrnětná

- v ust. $ 7 ryhl.č. 26812009 Sb. o technických požadavcích na stavby .
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Po posouzení uvádí , že umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na lyužívání území tj'
vyhl'č. 50112006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a r,yhl.č. 26812009 Sb. o technických
požadavcích na stavby

d/ s požadavlq; na veřejnou dopravní a technickou infrastruhuru

Stavba nerryvolává požadavky na vybudování nové technické a dopravní infrastruktury

e/ s požadavlql mláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle nldštních předpisů
Soulad s požadavlcy zvláštních právních předpisů byl prokázán zapracováním do dokumentace lčást
,,E"/,konkrétné závazného stanoviska Magistrátu města olomouce _ odboru Žp. yne zájmy
chráněné zvláštním předpisem nejsou stavbou dotčeny.

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro lydání rozhodnutí níže uvedenázávazná
stanoviska, vyjádření :

- Magistrát města olomouce odbor Žp záv.stanovisko ze dne 18.g'20Í2 čj.
SMOL/ 1 294 92 120 12 I OZP/OFI'Noz

- TelefonicaCzech Republic a.s. Praha ze dne23.1.2012 čj.125851l12
- RWE Distribuční služby a.s. Brno ze dne23.'1.2012 čj. 5000661564
- ČpzDistribuce a.s. Děčín ze ďne 1.8.0I2 zn.č,. 1045749154
- obec Luběnice ze dne 24.7 .20|2 č j. 8al2a12
- INSTA CZ s.r.o. Olomouc ze dne 3.8.20L2
_ Vojenská ubýovací a stavební správa , Brno ze dne 9.8.20L2 ó j. 5500l29035l2O12-|383-ÚP-oL

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotěených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy / MMo _ odbor ŽPl a,,ryjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s"

Děčín a zahrnulje do podmínek rozhodnutí .

Stavební úřad po posouzení záměru rozhodl na základě žadatelem předložené úprav}r dané územní
studie . která navrhuie další možné řešení qvbraných problémů . tj. bez dotčení pozemku parc.č. 90/7
z důvodu ochrany majetku a soukromí ' Jeďna z možnosti ochrany proti vstupu cizích osob , krádeží a
pobíhajících psů přes pozemek je právě oplocení pozemku které bývá součástí každého objektu
v zastavěné i zastavitelné části obce. Dle názoru stavebního úřadu je oplocení pozemku v dané sítuaci
potřebné a nebude vadit předmětnému uzemí pro bydlení v rodinných domech.

Po provedeném územním řízení dospěl k názoru , že stavba je v souladu s územním plánem obce
Luběnice ' stavbou se nemění poměry v uzemi, je v souladu s charakterem území, s požadavkT na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu , s požadavky právních předpisů , se stanovisky dotčeného
orgánu podle zvláštních právních předpisů , stavbou nebude ohrožena bezpečnost , ochrana zdraví a
živoý osob, nebudou ohroženy sousední pozemky ani stavby. Nebude odstraňovánažádnáze|eň.

Stavební úřad si dálkoqým přístupem opatřil 
'.ypi'y 

z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy.

V rámci probíhajícího územní řízení se stavební tňad zabýval vymezením okruhu účastníků řízení ve
smyslu ustanovení $ 85 stavebního zákonave znění účínném do 3I.12.2012 sodkazem na přechodná
ustanovení CI.II odst' 14 zákona č. 350/2012 Sb. okruh účastníků řízení stavební úřad lymezil
s ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí zejména s přihlédnutím na jejích charakter , ýšku ,
hmotu a odstupy od hranic sousedních pozemků ' Z těchto hledisek dospěl k závěru, Že v daném případě
toto právní postavení přísluší:
_ podle $ 85 odst. 1 písm ď stavebního zákona je účastníkem žadatel - Milan a Alena Seifertovi
_ podle $ 85 odst.l písm bl obec, na jejím izemímábý poŽadovaný záměr uskutečněn tj .obec

Luběnice
- podle $ 85 odst. 2 stav.zákona jsou dále

b//osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné pral,o k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno: obec Luběnice a Ludmila Flrabalová

Stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tolroto územnílro Yízení lmimo ty se kteými
bylo jednáno i nejsou vlastníci či uŽivatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství .
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Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba sqým charakterem 
' 
polohou a umístěním na pozemku ,

svojí vzdáleností od hranic pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne .

Stavební úřad nepojal za účastníka řízení ani majitele sousedního pozemku parc.č. 8913 l manželé
Růžič.kovii neboť uvedený pozemek je již oplocen a umístěním plotu nebudou žádným způsobem
omezeny jejich práva ani nijak omezeno uŽívání sousedního pozemku , nejde o přímé dotčení . oplocení
nebude vadit úěelnému využívání sousedního pozemku .

Ve smyslu ustanovení $ 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním
předmět svého vlastnictví drŽet , uŽívatjeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona, přičemž
toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků
v sousedství pozemku stavby ve qýkonu takoýchto oprávnění nebránilo.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :

- Veřejnost nevznesla žádné připomínky

Protože stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody bránící umístění a provedení předmětné stavby
, rozhodl způsobem uvedeným ve qÍroku , za použití právních předpisů ve výroku uvedených '

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání . odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do l5 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 .

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak' aby jeden stejnopis zůstai správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout qirokovou část rozhodnutí, jednotlir.y i,^ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle $ 82 odst'2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v $ 37 odst.2 správního řádu a
musí obsahovat údaje o tom , proti kterému rozhodnutí směřuje , v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-
li v odvolání uvedeno vjakém rozsahu odvolat rozhodnutí napadá , platí , že se domáhá zrušení celého
rozhodnutí

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby lypl5ivající z $ I52 stavebního zákona
ve znění účínném do 3 1. I2.20I2 s odkazem na přechodná ustanoveni Čt'u odst. 14 zákona č,. 35Ol2O12
Sb. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zyířat , ochranu životního
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství'

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

Stavbu lze podle $160 odst. 3 písm ď stavebního zákonave znění účinném do 3l.I2.20I2 s odkazem na
přechodná ustanovení Čl.It odst. 74 zákona ě' 35012012 Sb. provádět svépomocí , pokud stavebník za1istí
stavební dozor , není-li sám pro tuto činnost odborně způsobilý . Stavebním dozorem se myslí odborný
dozor nad prováděním stavby svépomocí r,ykonávaný osobou , která má vysokoškolské vzdě|áni
stavebního nebo architektonického směru nebo střednívzďělání stavebního směru s maturitní zkouškou a
alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona ve znění úěinném do 3I.I2.2a12 sodkazem na
přechodná ustanovení Čl.II odst. 14 zákona č.35012012 Sb platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zaÍízeni, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
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Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se unrísťuje v území , kde je vydán územní plán ,doručuje se toto
rozhodnutí ..dle $ 92 odst. 3 stavebního zákona ve znění účinnérn do 3 1. 12.2012 s odkazem na přechodná
ustanovení Čl.tt odst. 14 zákonač' 350/2012 Sb

' Žadateli a příslušné obci/ účastníci územnÍho Íízení dle ustan. $ 85 odst. Í ve znění
účinném do 31.12.20},2 s odkazem na přechodná ustanovení Č1.il odst. 14 zákonač. 350i2012 Sb
a dotčeným orgánům jednotlivě

- Účastníkům řízení uvedeným podle ust. $ 85 odst.2 stavebníh o zákona znění účinném do
3I.I2.2012 s odkazem na přechodná ustanoveni Čl.n oast. 14 zákona č. 35Ol2012 Sb _ veřejnou
lyhIáškou

Ing.Drahoslava M ačá
vedoucí stavebního úř

Poplatek:
Správní poplatek dle zákona 63412004 Sb.' o správních poplatcích položky 18 písm ď ve r1ýši 1000,- Kč
byl zaplacen 6.2.2013

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Luběnice. Roáodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkol^ý
přístup. Patnácým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené l $ 25 zákonač. 50012004
Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost lyvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den qrvěšení den' ve kterém byla písemnost rryryěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákona/

-a n '
Vyvěšenodne: J 5 LÍ3'
/ úřední deskď 

,

Vyvěšenodne: '"i]l'

/www. stránky - elektronicky//

Sejmuto dne :

Sejmuto dne :

íoznámení.

3 J"%

Razítko, podpis orgánu, kteý powrzuje ryvěšení a sejm

ě, t,Zadáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení
stavebnímu úřadu

sejmutí této veřejné vyhlášlg; zaslaly zdejšímu
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obdrží:
A.účastníci územního Íízenídle ust. $ 85 odst.l stavebního zákona
Žadatele.'
Milan Séifert, '183 46 Luběnice 145,
Alice Seifertová, , '783 46 Luběnice 145

Příslušná obec"'
obec Luběnice

účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zitkona - veřejnou vyhláškou
obec Luběnice a Ludmila Hrabalová
Správci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a'S. Děčín,

dotčené orgány / datovou schránkoll/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,' Hynaisova I0,7'1971 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova |0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
obecní úřad Luběnice

Další:
Obecní úřad Luběnice _ úřední deska
Obecní úřad Lutín _ úřední deska


