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RoZHoDNUTÍ

Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm e) zákona č.
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), místně příslušný podle $ 11 odst.1 písm b/ zákona č' 50012004 SAb. 

'správního řádu , ve znění pozdějších předpisů l dále jen ,,správni Íád*l ve společném územním a
stavebním řizeni přezkoumal podle $ 84 až 91 a $ 109 až II4 stavebního zákona ve zněni účinném do
3I.I2.20I2 s odkazem na přechodná ustanovení Čl.il odst. 14 zákona ě. 35012012 Sb. žádost o vydání
rozhodnutí o umístění a provedení stavby hospodóřské budovy na pozemku parc.č. 412/3 v k.ú. Slatinice
na Hané, kterou dne 3.10.2012 podali

Ing. Břetislav Valenta, nar.27.7.1958' 783 42 Slatinice37t,
Ing. Hana Valentová, nar.5.4.1963' 783 42 Slatinice 371

(dále jen ''stavebník'') , a na základě tohoto přezkoumání:

vyďává pod]e $ 79 a 92 stavebního zákona ve znění účinném do 3LI2.20l2 s odkazem na přechodná
ustanovení CI.II odst. 14 zákona č' 35012012 Sb. a $ 9 vyhlášky ě. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
hospodářské budory na pozemku parc.č 4I2l3 _ zahrada v k.ú. Slatinice na Hané

Druh a účel umisťované stavby :

Účelem stavby je zajištění skladových prostoru
výpěstků

Umístění stavby na pozemku :

Stavba bude umístěna na pozemku parc.ě 4I2l3
hranice pozemku parc.ě. 413 , ve vzdálenosti 7,20
nav azov at na zahr adní chatu.

pro zahradni nářaďí a zahradnich strojů, uskladnění

Slatinice na Hané ve vzdálenosti 2,20 m od spoleěné
m od spoleěné hranice s pozemkem parc.ě. 804. Bude

Určení prostorového řešení stavby :

Jedná o stavbu půdorysných rozměru 5 x 7 m, přizemni 
'nepodsklepenou , která bude přiléhat k

zahradni chatě , nebude s ní propojena . Zastřešení sedlovou střechou . Výška hřebene 4,85 m . Dešťové
vody ze střech budou svedeny do retenční nádrže pro akumulaci srážkoých vod s přepadem případně
nequžité vody do vsakovací jí-ky' které jsou souěástí stavby zahradní chatky Napojení na elektrickou
energii bude provedeno ze zahradni chatky .
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Vymezení území dotčeného vlity stavby :

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad pozemky , ke kteqým mají vlastnická práva nebo
jiná práva účastníci územního a stavebního řízení vymezeni v odůvodnění tohoto rozhodnutí .Stavba se
svými vlivy doýká pouze pozemku parc.č. 4I2l3 v k'ú. Slatinice na Hané, na kteých se umíst'uje .

Pro umístění se stanovují tyto podmínlcy:
1. .Stavba bude umístěna na pozemku parc.ě 4I2l3 S|atinice na Hané ve vzdálenosti 2 ,20 m od společné
hranice pozemku parc.ě. 4I3 , ve vzdálenosti 7,20 m od společné hranice s pozemkem parc.ě. 804 v k'ú.
Slatinice na Hané . Bude navazovat na zahradní chatu . Bude umístěna v souladu s grafickou přílohou
dokumentace , která obsahuje ýkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením
stavebního pozemku' požadovaným umístěním stavby, s vyznaěením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a
úkoly územního plánování

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst. 1
správní řádu

Ing. Břetislav Valenta, nar.27.7 .1958' 783 42 Slatinice 37l
Ing. Hana Valentová, nar. 5.4'1963,783 42 Slatinice 37I

Výrok II.

lydává po{e $ 115 stavebniho zákona ve znění úěinném do 31.12.2012 sodkazem na přechodná
ustanovení CI.II odst. 14 zákona č).35012012 Sb a $ 5 a 6 vyhlášky č). 52612006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu: hospodářské budovy na pozemku parc.č 412/3 _ zahrada v k.ú. Slatinice na Hané

(dálejen ''stavba'')

Stanoví podmínky pro provedení stavby|

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Břetislav Valenta,
CKAIT 1200331 ; případné změny nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájeni stavby.

3. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu t1rto fázeýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a/ záv ěr eénou kontro lní prohlídku

4. Stavba bude dokončena 3 L12.20I6
5' Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem:

Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její
přehledně stavební deník

6. Staveniště bude organizováno v souladu s ust. 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcich na využívání uzemí ve znění lyhlášky č,' 26912009 Sb. Bude činěno opatření na

omezení dopadů na okolí především proti prašnosti a šíření materiálu ěi prachu v okolí. V případě

znečištění komunikací tyto neprodleně vyčistit. Používat stroje a zařizeni v takovém stavu ' aby

VALENTA PRovA s.r.o. Ič 26871289.
odborné vedení stavbyvedoucím a vést
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nedocházelo k úkapům či úniku ropných látek do okolí. Provádět případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke zneěištění podzemních a povrchoých vod závadnými látkami
ve smyslu $ 39 zákona ě' 25412001 /vodní zákon a jeho změnyl , zejména ropnými produkty ze
stavebních a dopravních prostředků.
ochrana případných stávajících rozvodů vodovodu akanalizace musí bý dodržena v souladu s $ 23

zákona ě.2741200l Sb. o vodovodech akanalizacich pro veřejnou potřebu a o změně někteých
zákonů ,va zr.ěl1Í pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou zajištěny stávající přístupy a pÍijezdy k okolním pozemkům / pro pěší i
pro vozidla l astavbám, sítím technického vybavení akpožárnímzaÍizením mj i pro potřeby
záchranné služby a požámí techniky' Jako přístupová cesta pro požární techniku bude sloužit
stávaj ící místní komunikace

Provádění překopů, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a
komunikacích bez předchozího povolení obecního úřadu Slatinice není dovoleno .

Stavebník je dle $ 22 zákona č. 20ll987 Sb. o státní památkové péči , v platném znění
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby , nejpozději
však spředstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR Brno, KrálovopolskéL I47,612 o0
Brno , uzavřit před zahájením vlastních prací dohodu u o podmínkách provedení záchranného
archeologického ýzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologic\ých pruzkumů ,
umožnit této organizaci provedenizáchranného archeologického výzkumu na dotěeném územi.
Sodpadem,kteývznikneběhemstavby,bylonakládáno v souladusezákonem č.185/2001 Sb'
o odpadech a o změně některych dalších zákonů , ve zněni pozdějších předpisů l dá|e jen zákon o
odpadech/ a prováděcími předpisy vydanými na jeho základé, aby bylo zajištěno jeho odstranění ,

případně vylžití v souladu s tímto zákonem
- doklady o způsobu odstranění nebo vyrržití odpadu , kteý vznikne v rámci stavby , budou
souěástí dokumentace předkládané při kolaudaci.
Stavbou nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les , proto není nutné postupovat v souladu se
zák.ě. II4lI99z Sb. o ochraně přírody .

Dle $ 120 odst. 1 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu zámér započít s užíváním
stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v $ 122 stavebního zákona. S užíváním
stavby pro úěel , k němuž byla stavba povolena ,můžeb!,t započ,ato, pokud do 30 dnů od oznámení
stavební úřad rozhodnutím , které je prvním úkonem v Íízeni , užíváni stavby nezakáže. oznámeni
o uživáni stavby bud podáno na předepsaném tiskopise

Kzávěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo :

-dokumentaci skutečného provedení stavby 3x / dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení
nebo ověřené projektové dokumentace/
-popis a zdůvodnění odchylek skuteěného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o vyýěení stavby
-geometrické zaměření
-r ev ize předep saných zkoušek
_doklad o způsobu naloŽení s odpady ze stavby

- stavební deník
- prohlášení o použiých 1ýrobcích / $ 156 stavebního zákona/
-oznámení Archeologickému ústavu Brno

_ protokol o předání apřevzetí pozemků dotčených realizaci stavby

Účastníci Íizeninanéžsevztahuje rozhodnutísprávního orgánu/ podle ustanovení $ 27 odst. 1

správního řádu

Ing. Břetislav Valenta, nar.27.7 ,|958' 783 42 Slatinice 371,
Ing. Hana Valentová, nar.5.4.1963' 783 42 Slatinice 371
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Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly Vzreseny

Odůvodnění:

Dne 3.I0.20Iz podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby - hospodářské
budovy na pozemku parc.č 4I2l3 - zahrada v k.ú. Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahá|eno tlzemni a stavební řizeni, které stavební úřad na základé žádosti spojil
podle $ 78 odst. i stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaném
do spisu čj. 218612012 ač j.21,8512012 ze dne 3LI0.2012 podle $ 140 odst. 4 správního řádu.

Po posouzení předložené žádosti a dokumentace pro izemní a stavební Íízeni vyzva| stavební úřad
žadatele k doplnění žádosti o náležitosti specifikované ve výzvé . Současně rozhodl dle $ 64 odst.1 písm
ď'správního řádu o přerušení společného územního a stavební řízení dne 3I.I0.20I2 pod čj'
su1218612012.

Po doplněni požadovaných náležitostí stavební úřad opatřením ze dne 14.I.2013 oznámil zahájeni
společného územního a stavebního Íízeni účastníkům řízení, dotěeným orgánům a veřejnosti.
K projednáníŽádosti souěasně nařídil veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na místě stavby na den
I9.2.20I3 , ojehož ýsledku byl sepsán protokol. Do stanovené lhůty nebyly uplatněny námitky
účastníků řizení ani připomínky veřejnosti.

Žadate|po naÍizení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákonave znění úěinném do3I'l2.20I2 sodkazem na přechodná ustanovení Čl.il odst. 14 zákonaě'
35012012 Sb.. Záměr s graÍickou částí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku 4I2l3
uskutečňované stavby' Žadatel doložil fotodokumentaci, která je přílohou protokolu

Stavební úřad v provedeném spoleěném lúzemnim a stavebním řízeni přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v $ 86 a 111 stavebního zákona ve znění účinném do 3L12.2012 s odkazem na
přechodnáustanoveníČl.Itodst. 14zákonač)'35012012 Sb.,projednaljisúčastníl<yřizeníasdotčenými
orgány a zjistil' že jejim uskutečněním nebo uživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisý'

Záměr žadate|e byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona ve znění účinném do3I'12.2012
s odkazem na přechodná ustanovení Čl.il odst. 14 zákona ě.35012012 sb.

Umístění stavby je v souladu

ď se schválenou územně plánovacídokumentací obci Slatinice. Stavbou dotěené pozemek je dle platné
územně plánovací dokumentace , Uzemního plánu obce fuPo Slatinice po změně č.l / UPo schválen
Zastupitelswem obce Slatinice dne 24'10'2001 , obecné závazná vyhláška ě. Il2001 o lyhlášení
závazných částí územního plánu Slatinice nabyla účinnosti dne 9.l L2001 , soubor změn č. l byl vydán
dne 30.3.2008 formou opatření obecné povahy č)'112008 , které nabylo účinnosti dne 20.5.2008l zařazeny
ve stavové ploše ,,ploše smíšené" oznaéené ,,PS" . Tato plocha je určena pro drobné Úměry zemědělské
půdy ' zahrady a sady , přírodní prvky _ remízl<y, háje , lesíky , vodní toky.

Přípustné a podmíněně přípustné j e vyuŽíváni těchto ploch pro :

o stavbY, změny staveb a změny funkčního vyžiti pro zahrádkářské chatky v zahradách u

_ místní komunikace k ,,Hliníku" ' hospodářské budovy v samostatných zahradách a

sadech, drobné stavby pro chov hospodářs\ýchzvíÍat vmalém / jen stavby doplňkové ke
stavbám pro bydlení /, pro potřebu ochrany přírody a krajiny ,nezb7tné technické vybavení
a zařízeni, vyhlídková místa a rozhledny.

. oplocování pozemku jen u zahrad a sadů, technického vybavení a zaÍízeni pro ochranu

přírody a krajiny
o komunikace vozidlové 

' 
cyklistické a pěší

o zřizování sadů
o zÍizování samostatný ch zatrad jen v blízkosti zastavěného území
C realízace nezbýných protierozních a protipodňoých opatření

Nepřípustné je r.y'uživání těchto ploch pro:
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o stavbY , změny staveb a změny funkčního využití pro bydlení a oběanské vybavení ,
qýrobu , sklady a řemesla , chov hospodářs[ých zviÍat kromě přípustných :

o další stavby a zaÍizeni kromě přípustných
Prostorová regulace .

o ýšková objektu nejvyše jedno nadzemnipodlaží a podkroví
Vysvětlení pojmů:

o zahrádkářská chata je stavba o zastavěné ploše do 25 m 2, pÍizemní s vylouěením
garážováni vozidel

o hospodařská budova je stavba o zastavěné ploše do 35 m 2, s vylouěením garážováni
vozidel a obytné / pobýové / funkce

Zýše uvedeného vyplýuá , že zhlediska podmínek vylživáni izemí je záměr umístění novostavby
hospodóřského objehu na pozemku parc.č. 412/3 v k.ú. Slatinice na Hané v souladu s územně plánovací
dokumentací i s požadavky na využívání území a je tedy přípustný .

b/ s cíli a úkoly územního plánování , zejména s charakterem inemí , s požadavky na ochranu
architektonicloých hodnot v izemi. Stavební úřad dospěl k názoru , že stavbou se nemění poměry v uzemí
, je v souladu s charakterem území . Cíle a úkoly územního plánování stanovení v $ 18 a $ 19 stavebního
zákona jsou plněny především při pořizování izemné plánovací dokumentace , přičemž záměr je
v souladu s územním plánem obce. Stavbou nebudou tčeny urbanistické ani architektonické hodnoty.

cl s požadavlcy tohoto zákona a jeho prováděcích pravních předpisů. Umístění stavby lyhovuje
obecným požadavkům na lylžívání územi tj. vyhl.č. 50112006 Sb. ve znění pozdějších předpisů' .

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby _ r,yhl.č. 26812009 sb.
Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

d/ s požadavlql naveřejnou technickou infrastrukturu
Stavba nevyvolává požadavky na vybudování nové technické a dopravní infrastruktury

el s požadavlry mláštních předpisů a se stanoyislcy dotčených orgdnů podle zvláštních právních předpisů .

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů byl prokénán zapracováním do dokumentace l ěást ,,Ell
, konkrétné závazného stanoviska Magistrátu města olomouce _ odboru Žp . lne zájmy chráněné
zvláštním předpisem nejsou stavbou dotčeny.

Vlastnické právo k pozemku ' na kterém má bý stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si
stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí .

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města olomouce _ odbor Žp oaa. péče o krajinu a zemědělství _ souhlas ze ZPF ze dne
5.12.2012 ěj. SMoUŽPl55/4679/2012lPo aze ďne 14.IL20I2 ěj' SMoVŽP/551457Il2012Ne

- Magistrát města olomouce odbor Žp
SMOL/ 1 3 13 5 I 120 I2l OZP I OHN ac

závazné stanovisko ze dne 5'9.2012 čj.

- Hasiěs[ý záchranný sbor _ závazné stanovisko ze dne 6.9.2012 č j. HSoL-4846-2l20|2

Stavební iřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotěených orgánů
vyŽadovaných zvláštními předpisy azabrnu| je do podmínek rozhodnutí.

Vrámci probíhajícího sloučeného územního a stavebního řízení se stavební iřad zabýval vymezením
okruhu úěastníků Íízeni ve smyslu ustanovení $ 85 a $ 109 stavebního zákona ve zněni účinném do
3LI2.20I2 s odkazem na přechodná ustanovení Čl.II odst. 14 zákona ě. 350/2012 sb. . Při stanovení
okruhu účastníků vycházel z předpokládaného působení stavby při jejím umístění a provedení a
následném lživání na okolí ' Z těclno hledisek dospěl k závěru , že v ďaném případě toto právní postavení
přísluší :
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2.

3.

A.Účastníci územního řízení dle ustaltovení 6 85 stavebního zdkonave znění účinném do 3I.l2'2OI2
s odkazem na přechodná ustanovení CI.II odst. 14 zákona č)' 350/2012 sb.
]. Žadatel;

Ing. Břetislav Valenta, a Ing. Hana Valentová,

Příslušná obec
Obec Slatinice

a/ osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno"
Růžena omamiková. obec Slatinice

B. Učastníci řízení stavebního řízení dle ustanovení S 109 stavebního zdkonave znéni účinném do
3l.Iz.2012 s odkazem na přechodná ustanoveni Čl'tt odst. 14 zákona ó' 35012012 Sb.:

] ' Stavebník a vlastník pozemku
Ing. Břetislav Valenta a Ing. Hana Valentová,

2. Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být jeho vlastnické próvo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno

Růžena omamiková a obec Slatinice

Účastníci řízení jsou v tomto případě shodní. Stavební úřad dále dospěl k závěru , že dalšími účastníky
tohoto Íizeni l mimo ty , se kteými bylo v tomto řízeni jednáno/ , nejsou vlastníci ěi uživatelé dalších
okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a povolená stavba svým charakterem , polohou a
umístěním na pozemku , svojí vzdáleností od hranice pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby, se
jich nedotkne.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl, jak je
uvedeno ve ýroku rozhodnutí, zapoužití ustanovení právních předpisů ve qýroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřej nosti :

- Nebyly vzneseny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání . odvolat se může účastník řizenive lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo roáodnutí oznámeno . odvolání se podává u obecního úřadu Lltín, stavebního úřadu . o
odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .

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, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním |ze napadnout ýrokovou ěást rozhodnutí' jednotlivy výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle ustanovení $82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v $ 37 odst.2 správního
řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému roáodnutí 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 odvolatel rozhodnutí napadá , plati, že se
domáhá zrušení celého rozhodnutí .

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemné podmiňují ,
stavební úřad ve smyslu $ 74 odst.l správního řádu stanovi , Že ýroková část vztahljící se k provedení
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stavby / výrok IV nabude vykonatelnosti nejdříve dnem
rozhodnutí o umístění stavby lýrokU.

kdy se stane pravomocnou ýroková ěást

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu' jehož územního obvodu se umístění stavby tyká' nenili sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu' Stavebníkovi zašle jedno lyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby' pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechatjej tam aŽ do dokončení stavby' případně do lydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou oznaěit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 3LI2.2012 s odkazem na
přechodná ustanovení Čl.II odst. 14 zákona č).350l2OI2 Sb.. platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby ěi zařízeni, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci.
Stavba nesmí bý zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník je povinen dle ustanovení $ 152 odst. písm ď stavebního zákona ve znění účinném do
31.I2.2oI2 s odkazem na přechodná ustanovení Čl'il odst. 14 zákona č,. 350l2ol2 sb.. dbát na řádnou
přípravu a provádění stavby . Přitom musí mít na zřeteti zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat
, ochranu životního prostředí a majetku , i šetrnost k sousedství. .

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v izemi, kde je vydán izemní plán, doručuje se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst. 3 stavebního zákonave znění účinném do 3l.I2.20I2 s odkazem na přechodná
ustanovení Č1.II odst' 74 zákonač. 35o/2o12 Sb..

Žadateli a příslušné obci/ účastnici izemníhořizení v odst.1_ ě.l'2 a dotěeným orgánům se doručuje
jednotlivě
Učastníkůmřízení uvedeným v odst. 2 _ č. 3-veřejnouvyhláškou

Účastníkům stavebního Íízení ,,B" a dotčeným orgánům _ jednotlivě

lng. Drahoslava [i,ia'ě,art o v a

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě. 63412004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl zaplacen .

Toto rozhodnutí musí být qvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Slatinice. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkovy
přístup. Patnácým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doruěené l $ 25 zákonaě' 50012004

Sb. o správnim řízeni ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost lyvěšena nejpozději / $ 20

stavebního zákonal
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Vyvěšeno dne:
/úřední deskď
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Sejmuto dne :

ilq 4t\d-', S ,,1'/JÍ)ď4

Sejmutodne: A,<.j"/O
/www.stránkv_ elektronrc _ósBc 

LUTÍN
Razítko, podpis orgánu,

Šxolxí l03. 783 49 LUT]
iČ 002991 s9, ryČ czoyzggt
TEL'/I"AX +'{20 585 e4!}3}

Žádame obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této
stavebnímu úřadu

obdrží:
A,účastníci územního řízení
a/ účastníci územního řízení dle zsL $85 odst.I stav.ztÍkona
Žadatet a příslušná obec;
Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice ě.p.37I
Ing. HanaValentová' 783 42 Slatinice é.p.37I
Obec Slatinice

bl,dtčastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.ztÍkona - veřejnou lyhláškou
obec Slatinice, Růžena omamiková,

c/.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce _ odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ZP, Hynaisova l0,779 11 olomouc
Magistrát města olomouce - odbor stavební odd' památkové péěe, Hynaisova l0,77911 olomouc
HZS olomouckého kraje se sídlem v olomouci
obecní úřad Slatinice

Obecní úřad Lutín _ úřední deska
obecní úřad Slatinice - úřední deska

B.Učastníci stnební
Ing. Břetislav Valenta, "I83 42 Slatinice č.p.311
Ing. HanaValentová,783 42 Slatinice ó.p.37I
Obec Slatinice
Růžena omamiková, 783 42 Slatinice l77

dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce - odbor stavební , ood'památkové péče' Hynaisova 70,779Il olomouc
HZS olomouckého kraje se sídlem v olomouci
obecní úřad Slatinice

slmu
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