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RoZHoDNUTÍ
ÚznnrxÍ 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''), a místně příslušný dle ust. $ 11 odst.l písm b/ zákonaě.500/2004 Sb. ve
zněni pozdějších předpisů / dále 'jen správni řád*/ v územním řízení posoudil podle $ 84 až 9l
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen ''roáodnutí o
umístění stavby''), kterou dne 28.12.20 1 2 podal

Jiff Trbušek, nar. 24.6,1982,783 46 Luběnice 99

(dále jen ''žadatel'')' anazákladě tohoto posouzení:

I. Vydává podle $ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky ě. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního Íízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

rodinného domu na pozemku parc.č. 89/51včetně
- přístřešku pro osobní automobil na pozemku 89/51
_ zahradního domu na pozemku parc.č. 89/50
_ bazénu na pozemku parc.č.89/50 a89l51
- kopané studny na pozemku parc.č. 89/50
- plotu na pozemku parc.č. 89/50 a 89/51
_ vsakovací jímky na pozemku parc.č. 89/50'
- žumpy na pozemku parc.č.89/50
- zpevněných ploch /chodníky, vjezd lna pozemku parc.č. 89/51 to vše v k.ú. Luběnice

(dále jen ''stavba'')

Druh a účeI umisťované stavby:

Rodinný dům bude sloužit k bydlení . Přístřešek bude sloužit parkování osobního automobilu .

Zahradní domek bude sloužit pro uskladnění zahradního náÍddí a techniky . Studna bude sloužit
pro zásobení pitnou a užitkovou vodou . Plot bude sloužit pro oplocení pozemku . Vsakovací jímka
Ěude sloužit pro odvod dešťovych vod ze střech a zpevněných ploch . Žumpa budou sloužit pro
odvod splaškových vod .

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.ě. 89/51 ve vzdálenosti 44,80 m od

společné kanice s pozemkem parc.ě. 89/16 , ve vzdálenosti 23,10 m / maximálnil do společné
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hranice spozemkem parc.ě. 89/1, ve vzdálenosti 32,90 m od spoleěné hranice spozemkem parc.č.

89lI4 , vó vzdálenosti 6 m / uliění čásť od spoleěné hranice s pozemkem parc.č' 89159.

- Stavba přístřešku pro osobní automobil bude umístěna na pozemku parc.ě. 89/51 ve vzdálenosti 4 m

od spoieěné hranice s pozemkem parc'ě. 89159 a ve vzdálenosti 2814 od spoleěné hranice

s pozemkem parc.ě' 89/16

- Stavba zahradního domku bude umístěna na pozemku 89/50 ve vzdálenosti l maximálníJ 2,4 m od

spoleěné hranice spozemkem parc'ě. 89lI5, na hranici spozemkem parc.ě. 89l5l , ve vzdálenosti

il m od spoleěné hranice s pozemkem parc'ě' 89/1'

_ Stavba bazérulbude umístěna na pozemku parc.č. 89l5O a 89/51 ve vzdálenosti 29,9 m od společné

hranice spozemkem parc.č. 89/1 , ve vzdálenosti 2I,9 m od spoleěné hranice spozemkem parc.č.

89114 .

- Stavba kopané studny bude umístěna na pozemku parc.č. 89/50 ve vzdálenosti 7 m od spoleěné

hranice s pozemkem iarc.ě. 8glL5 , ve vzdálenosti 20 m od společné hranice s pozemkem parc.č'

89l;'4, ve vzdálenosti +o m od spoleěné hranice 89/1, ve vzdálenosti 30 od společné hranice

s pozemkem parc.ě. 89/51.

- Stavba plotu umístěna na pozemku parc.ě. 89/51 a bude ve vzdálenosti 21,I m - minimální

vzdálenost / směrem k výc_hodu _ uliění část - vlevo / od společné hranice s pozemkem parc.ě.

8911, ve vzdálenosti 26 m /směrem k západu _uliění ěást/ od spoleěné hranice s pozemkem parc.č.

89116.

Na pozemku parc.ě. 89/50 bude umístěn ve vzdálenosti 30'5 m / maximální vzdálenost / od

.poĚoné hranice s pozemkem parc'č 89/1 m a při spoleěné hranici s pozemkem parc.č. 89lI5 a

89lI4 _v celkév délce 20,5 m.

_ Vsakovací jímka bude umístěna na pozemku parc.ě. 89/50 ve vzdálenosti 43,6 m od společné

hranice s pózemkem parc.ě. 89/1 a ve vzdálenosti 25 m od spoleěné hranice s pozemkem parc'ě'

89159.

- Žrsmpu bude umístěna na pozemku parc.č. 89/51 ve vzdálenosti 28'5 od společné hranice

s poiemkem parc.ě. 8911 ave_vzdálenosti2,3 m od spoleěné hranice s pozemkem parc.ě. 89/59 to vše

v k.ú. Luběnice
(Jr č ení pr o s torov ého ř eš ení s tavby :

- Rodinný dům bude o zastavěné ploše 148 m 2 o jednom nadzemním podlaŽi o jedné býové jednotce

Bude samostatně stojící, nepodsklepený,. Zastřešený sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným

s uliění ěástí. Výška hřebene bude 6,6 m. Výškové osazení -*0,000: + 0,300.

- Přístřešek pro osobní automobil bude o zastavěné ploše 42 mz. Zastřešený sedlovou střechou o

ýšce hřebene 4 m.

Zahradni domek bude o velikosti 3 x 3, 8. Bude samostatně stojící , pÍizemni , částečně

podsklepený. Střecha sedlová'. Výška hřebene 3,60 m'

- Bazén bude nekry|'ý , zce|a zapuštěný do terénu obdélníkového půdorysu o rozměrech 8 x 4 m.

Výměna vody buáe prováděna odčerpáním a použita na zálivku zahrady. Napouštění bude

z vlastního zdtoje tj. ze studny

- Stavba kopané studny bude o hloubce 11 m a o pruměru 1,0 m. Bude provedenazbetonoých skruží

. okolí studny bude áo vzdálenosti 2,0 m vydlážděno betonoými dlaždicemi do betonu s pískov'ým

podsypem. Ýodovodní potrubí do vnitřního rozvodu vody v domě ze studny bude provedeno

z potrubí PP, DN 1"délka 15 m.

- Plot v uliční části bude proveden znízké podezdívky z betonoých tvarovek , s v'ýplní z dřevěného

latění o celkové vysce íso cm. oploceni mezi pozemky bude z pletiva o výšce 165 cm s použitím

oceloqých sloupků s povrchovou úpravou oplášťováním'

- Vsakovacíjímka bude o hloubce 5, 0 maprůměru 1,0 m' objembude 3,6 m3.

- Žumpabude kruhová D 150cm o hloubce 2 m" objem bude 3,5 m 3

- Zpevnéné plochy bude tvořit pÍijezd k přístřešku pro osobní automobil, chodník a prostor pro

uložení popelnic. Budou o qýměře II5,7 m2

- Dopravně bude pozemek napojen noqým sjezdem na nově vybudovanou komunikaci'

- Zásobení rodinného domu elektrickou energii bude novou přípojkou NN .Napojení elektroměrového

rozvaděěe bude proved eno znové přípojkové skříně sS200 na branici pozemku 89/2L

str. 2



II.

1.

Č.1. sÚl t 1 5 1283 4 l2012l20l 3 str. 3

- Zásobení vodou bude z nově vybudované studny-

_ Splaškové vody budou svedeny do nově vybudované žumpy'

- Dešťové vody ze střech budou svedeny do nově vybudované vsakovacíjímky '

- Výápění rodinného domu bude elektrické .

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Podle $ 9 odst.l písm e/ vyhlášky 50312006 Sb. , stavební úřad nevymezil izemi dotěené vlivy
umísťovaných staveb nad rozsah pozemků dotčených stavbou, neboť jak zvyjádření a stanovisek

dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury , tak zreakce účastníků Íizení a vlastního

posouiení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svěděící o opaku Stavbami bude dotěen

pozemek parc.č. 89l50 a 89151

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: nebyly vzneseny

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

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

obsahuje rnýkres souěasného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního

po""-ku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Projektová dokumentace stavby kopané studny ke stavebnímlřízeni bude zpracovaná oprávněnou

právnickou nebo ffzickou osobou' ve smyslu $ 158 a $ I59 zákona é. 18312006 sb.' tj.

autorizovanou osobou pro projektování vodohospodářs\ých staveb a dle přílohy ě. 1 k lyhlášce ě.

49912006 Sb. a předloŽenake stavebnímu povolení ve třech lyhotoveních.

Stavba studny je charakteňzována d|e $ 55 odst.l písm j/ zákona é.2541200I Sb. o vodách a o

změně některych zákonů / vodní zákonl jako vodní dílo.

Stavební povolení na uvedenou stavbu bude vydávat příslušný vodoprávní iiť ^Ypistrát 
města

olomouce , odbor ŽP aproto budou splněny podmínky uvedené ve vy'jádřeniM;nO'ZP, vodoprávní

ilřad ze dne IO.I2.20I2 č, j ' SMOL/I 8969Ll20I2loZPlH/Koz

- Projektová dokumentace stavby studny ke stavebnímu řízení bude předložená obecnému

stavebnímu úřadu k ověření ' zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí' kteý na zák|adé

žádosti stavebníka vydá dle $ 15 zákona č,. 18312006 Sb. příslušný souhlas'

Projektová dokumentace stavby rodinného domu ' vsakovací jímky , Žlmpy, přístřešku pro

odstavení os' automobilu k ohlášení stavby bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo

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

projektování podzemních staveb a dle přílohy k vyhlášce ě. 49912006 Sb. a předložena ve

třech lyhotoveních.

Stavba zahradniho domku ,bazénu, plotu a zpevněných ploch splňují ustanovení $ 103 stavebního

zákona. Toto rozhodnutí je pro tyto stavby konečné aŽádné roáodnutí pro ně ve smyslu ust. $ 103

stavebního zákona nenásleduje. ostatní stavby vzhledem ke svému charakteru vyžadují vydání

souhlasu s prováděním stavby dle $ 104 stavebního zákona.

Vlastní sjezd dle $ 79 odst'3 písm ď stavebního zákona nelyžaduje rozhodnutí o umístění stavby,
ale bude projednan v ohlášení stavby .

Dokumentace pro 
' 
ohlášení stavby bude zpracována dle závazného stanoviska Magistrátu města

olomouce _ odbor ŽP ze dne 28.I.20 13 č j., SMoL/0 1 1 5 5 0/20 1 3 l oZP l oW Gad

Stanovisko vodoprávního úřadu:

Jímka na splaškové vody / včetně přívodní kanalizace / bude vybudovaná jako nepropustná, u

závěreěné kontrolní prohlídky bude předloŽen doklad o zkoušce na nepropustnost

K žádosti o zahájenivodoprávníhoÍízeni pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody

předloží investoi :x ýisk kompletní projektové dokumentace , s veškerymi doklady tj. výpis

z katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy l ne starší 2 měsícrr/ ' Seznam úěastníků Íizení ,

2.

J.

4.

5.

6.
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vyjádření správců inženýrsloých sítí, vy'jádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologa ,

piáuo-o.né 17;emní rozhodnutí a souhlas příslušného stavebního úřadu podle $ 15 odst.2zákonaě.
18312006 o územním plánování a stavebním řádu

- Při umístění studny nutno respektovat vzdálenosti sfudny od zdrojů možného znečištění dle

ustanovení $ 24 a vyhláštr/ ě.26912009 Sb.., kterou se mění vyhláška č. 50112006 Sb. o obecných

požadavcích nalryužíváni i.zemí a studny situovat v takové poloze , aby nebyla ovlivněna vydatnost

sousedních studní .

- odpadní voda zprani filtrů a čištění bazénu je vždy vodou odpadní a musí bý likvidována

samostatně odvozem na CoV.
- Vypouštěnibazénu bude prováděno postupnéÍizeným způsobem tak, aby při zasakování vypuštěné

vóáy bylo dodrženo ustanóvení $ 27 vodního zákona.,, Vlastníci pozemků jsou povinni 
' 
nestanoví-li

zrÁstiipředpis jinak , zajistitpéči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměru. Zejména

jsou povinni_za těchto podmínek zajistit, aby nedocházeloke zhoršování odtokových poměrů ..."tj'
podmáčení pozemku a pozemků sousedních .

- Před vypouštěním bazénu bude zastaveno dávkování chemických prostředků min. 48 hod. předem ,

vypouštěná voda smí obsahovat zbýkové množství chloru max. do 0,05 mýl
_ Při ýstavbě a následném provozování nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchoých nebo podzemních

vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládánim se závadnými látkami .

- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě .

S přebytečnou 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
da|ších zákonů ,ve zněni pozdějších předpisů. Proto vdalším stupni projektové dokumentace ke

stavebnímu povolení bude řešen i způsob na|oženi s těmito případnými odpady . Doklady o

odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o uŽíváni stavby. /

Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona

ě.2011987 Sb., o státní památkové péěi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně,

královopolská I47, Bmo nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, uzem. odb. pracoviště

v olomouci, útvar archeologie' Horní nám.25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří' Wolfů 16

- svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na dotěeném izemi záchranný archeologický

průzkum. Současně ust. $ 22 odst. l zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)

nemovitosti a organizaci realizlsjici archeologicky qýzkum povinnost uzavÍit dohodu' a to ještě před

zahájenimarcheologického qýzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajs{ý úřad.

Na základě provedeného stanovení koncentrace radonu v podloží a propustnosti základové vrstvy

v rozsahu rea|izovaného pruzkumu hodnoceného pozemku se předmětná stav.plocha určená pro

výstavbu nachini v kategorii středního radonového indexu. Proto je nutné další stupeň projektové

dókumentace Zpracovatv souladu se zákonem 'č' I8lI997 Sb' o mírovémvylživání jaderné energie a

ionizujícího záÍeni ' ve znění pozdějších předpisů svyhláškou é.307l2o02 Sb. o radiační ochraně a

. ČsŇ T 0601 , o ochraně staveb proti pronikání radonu zpodloŽi , popř. i s navrženými
protiradonoými opatřeními stanovenými v hodnocení radonového rizika , které vypracoval Mgr.
Michal Sochor, ev'č. 226564.

Úěastníci řizeninaněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jiří Trbušek , nar. 24.6.1982, 783 46 Luběnice 99

odůvodnění:

Úvodem stavební úřad uvádí o že dnem I.I.2013 nabyl úěinnosti zák. ě.35012012 Sb. , kteým se mění

zák.č:. 18312006 Sb. , o územním plánování a stavebním Íádu. Zákonem é.35012012 Sb. byl stavební

zákon novelizován ve znaěné .o"'áhu , a proto stavební úřad poklád á za nutné zdtraznit tu skuteěnost ,

9.
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že ěl. il'" Přechodná ustanovení ,, bod 14 tohoto zákona /mimo několik vyjímelď , se dokončí podle
dosavadních právních předpisů, ve znění, které bylo vúčinnosti ke dni 3Ll2.20Iz. Proto vřizenibylo
postupováno a rozhodováno podle předpisů ve zněni, vjakém byly t5rto předpisy účinné přede dnem
Lr.2013

Dne 28.Iz.20I2 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní Ťizení.

Po posouzení předložené Žádosti a dokumentace vyzval stavební iňad žadatele k doplnění žádosti o
náležitosti specifikovanévevýzvě. Současně sýzvou rozhodl dle $ 64 odst.l písm ď správního řádu
správní Íád/ o přerušení tnemní Íízeni usnesením ze dne 7.2.2013 č)j.42/2834l2012l20l3. ZadateI
přeložil požadované podklady ve stanovené lhůtě .

Stavební úřad opatřením ze dne 9'4.2013 oznámilzahájeni územního Íueníúéastníkům řizení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den
14.5.2013 , ojehož ýsledku byl sepsán protokol. Do stanovené lhůty nebyly uplatněny námitky
účastníků Íizeni ani připomínky veřejnosti.

Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona. Zám& s grafickou ěástí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku 89l5l
uskutečňované stavby. Žadatel doložil fotodokumentaci, která j e přílohou protokolu

Stavební úřad v provedeném spoleěném územním a stavebním řizeni pÍezkoumal předloženou žádost
zhledisek uvedených v$86 al1l stavebního zákona, projednalji s úěastniky řízeni a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejim uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisý'

Záměr Žadatele byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona

_ Umístění stavby je v souladu

ď se schválenou územně plánovací dokumentací obce Luběnice / Územní plán obce Luběnice
schválen zastupitelstvem obce Luběnice dne 13.5.2003 ě.usneseni I3l4 včetně souboru změny ě'1 _
q'daného usnesením Zastupitelstvem obce Luběnice dne 10.3.2009 formou opatření obecné povahy
ll2009 , které nabylo úěinnosti 27 '3.2009 a souboru změny é' 2 ,která byla vydána 30 9.2011, které
nabylo účinnosti dne 10.11.201I /, součástí zastavitelné.. individuální b}'dlení - BV oznaěené
jako B 16 , nízkopodlaŽní zástavby s dominující funkcí individuálního bydlení v RD do 2
nadzemních podlaží s možností ryužití podkroví , s užitkoqými zahradami, s možností chovu
drobného zyíÍectva, doplňované plochami služeb a drobných živnostenských provozoven v RD nebo
na pozemcích u RD. Uvedené stavby jsou v inemi přípustné .

Stavební úřad porovnal navrhovaný zámér s řešením zaevidované inemní studie l poÍizena
_ Magistrátem města olomouce , oborem koncepce a rozvoje . Data o územní studií byla dne vložena

do evidence územně plánovací činnosti . ZÍtmér přístřešku pro osobní automobil a oplocení v uliční
části se mírně odchyluje od závazných regulativů územni sfudie. Přístřešek pro osobní automobil
je přistavěn kzápadní straně RD a předsazenpřed uliění fasádu o 2,0 m. Uliční ěást oplocení je
navržena na při společné hranici pozemku stavby s pozemkem parc.ě. 89/59 . Závazné regulativy
v územní studii stanovují ."' Stavební čára nové zóstavby se stanovuje 6,0 m od hrany betonového
chodníku a je současně hranicí pro uliční oplocení ,,. Navržené uliční oplocení umístěné při spoleěné
hranici s pozemkem parc.ě' 89159 , žadatel zdůvodniljako ochranu majetku a soukromí a přístřešek
pro osobní automobil předsunul z důvodu umístění oken obyných místností v RD . Stavební úřad
porovnal navrhovaný záměr stavby přístřešku pro osobní automobil a uliční oplocení s řešením
ilzenni studie a s důvody danými žadate|em a dospěl kzávéru, že předloženy záměr je možné
akceptovat z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmi, neboť se jedná o drobnou
odchylku oproti územní studii.

- bl s cíli a úkoly územního plánov áni , zejména s charakterem územi, s poŽadavky na ochranu
architektonickych hodnot v území . Stavební úřad dospěl k názoru , že stavbou se nemění poměry
v územi, je v souladu s charakteremínemi.Ci|eaúkoly územního plánování stanovení v $ 18 a $ 19

stavebního zákonajsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace ' 
přiěemž

záměrje v souladu s územním plánem obce. Stavbou nebudou těeny urbanistické ani architektonické
hodnoty.
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- cl s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění stavby vyholuje
obecným požadavkům navyuŽiváni ízemí tj. vyhl'č. 50112006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. .

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby - vyhl.č. 26812009
Sb. Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody' které by bránily povolení stavby.

- d/s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu . Stavba bude napojena na nově
vybudovanou komunikaci na základě plánovací smlouvy ze dne 19.2.2013.Sepsanou mezi Žadatelem
a obcí Luběnice . Stavba vyžaďuje napojení na distribuění síť v majetku ČBz oistrituce a.s. Děěín

- el s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů . Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska
dotěených orgánů.

V souladu s ustanovením $ 86 ost. 2 a $ 1l0 odst.l stavebního zákona doložil žadatel právo založenou
smlouvou a to:
- s obcí Luběnice

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

Při rozhodovánivycházel stavební Ířadzpředložených stanovisek, vy'jádření a souhlasů níže uvedených
správců a majitelů technické infrastruktury ,a ze závazných stanovisek dotěených orgánů
- RWE Distribuění služby s r.o., Brno - vy'jádření ze dne 9'I.20I3 zn.ě. 5000732066 a ze dne

I7 .8.20 12 zn.ě. 500067 2630
- ČBz Distribuce a.s. Děěín _ vy'jádření o existenci sítí ze dne 27.8'2012 zn.ě.4120832194 a

příloha 1 ke smlouvě 12 SoBSoI-4120832|94
- ČBzICT Services ' 

a.s. Praha4_q,jádření o existenci sítize dne 9.1.2013 zn.é.0200073466 azn.ě.
0100124918 aze dne I0'8.2012 zn.ě. 0100083775

_ Telefonica Czech Republic a.s. Praha - vyjádření o existenci sítí ze dne I7 .8.2012 č, j.1414602 a ze
dne 9.1.2015 čj. 504507 ll3

- INSTA CZ s.r.o. Olomouc ze dne29.8.2012
- Magistrát města olomouce- odbor ŽP, záv.stanovisko ze dne 3.7.2oI2 ěj.

SMoL/08865Il20I2loZPlIvÍel a souhlas se ZPF ze dne 17.4.2013 ě j. slli4loLlzPlssll2D7 l20l3lPo
- Magistrát města olomouce - odbor koncepce a rozvoje _ záv.stanovisko ze dne 18.2.2013 čj.

SMOL/O 1 1 619 120 13 I OKR/UPA/Das
- Česká republika _ ministerstvo obrany , Vojenská ubytovací a stavební správa , Bmo ze dne

27 .2.2013 č, j. I27913389612013-1383-ÚP-oL

leÍikoz zámér vyžaduje vybudování dopravní infrastrukÍury _ komunikace byla žadatelempředložena
plánovací smlouva sepsaná s obcí Luběnice ze dne 19.2.2013
Dá|e žadatel předložil hydrogeologic\ý posudek návrh vsakování dešťoqých vod zpracovaný společnosti
GEO Service, Konice.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci probíhajícího územní řízení se stavební líuřad zabýval vymezením okruhu úěastníků Íizeni ve
smyslu ustanovení $ 85 stavebního zákona. Při stanovení okruhu úěastníků lrycházel z předpokládaného
působení'stavby při jejím umístění , provedení a následném užívání na okolí . Z těchto hledisek dospěl
k závěru , Že v daném případě toto právní postavení přísluší:
- podle $ 85 stavebního zdkona:

-podle $ 85 odst.l písm ď stavebního zákona jeúěastrríkem žadatel- Jiří Trbušek
_podle $ 85 odst'l písm bl obec, na jejím llzemimábýpožadovaný záměr uskutečněn tj .obec
Luběnice

_podle $ 85 odst. 2 stav.zákona jsou dále
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b/ osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být

územním rozhodnutím přímo dotčeno'' Ing. Lucie Chromá, obec Luběníce, CEZ Distribuce a.s.

Děčín

Stavební úřad dále dospěl kzávěru, že dalšími úěastníky tohoto Íízení l mimo ty , se kteqými bylo
v tomto Íízeni jednáno/ 

' nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství.

Navrhovaná a povolená stavba sým charakterem ' 
polohou a umístěním na pozemku , svojí vzdáleností

od hranici pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto roáodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiti ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :

- Nebyly vzneseny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání . odvolat se může účastník Íízeni ve lhůtě do 1 5 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 zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady úěastníka.

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 rozhodnutí směřuje , vjakém rozsahu ho napadá a
v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení , jež mu
předcházelo . Nenili v odvolání uvedeno vjakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá , platí , že se
domáhá zrušení celého rozhodnutí .

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí' jednotliqý ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání j en proti odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustné.

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

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěizařízení, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci.

Vzhledem k tomu, že předmětn;ý zámér se umíst'uje v inemí, kde je vydán územní plán ,doručuje se toto
oznámení o zahájeni řízení dle $ 92 odst. 3 1 stavebního zákona

- Žadateliapříslušné obci/účastníci územníhoÍizení dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona a

dotčeným orgánům j ednotlivě
_ Úěastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního zákona _ veřejnou vyhláškou
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákonač,.63412004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen ve ýši l 000,_ Kč

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Luběnice. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkov'ý
přístup. Patnácým dnem po ryvěšení se rozhodnutí považuje za doruěené l $ 25 zákona č. 50012004
Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den lyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákona/

Vyvěšeno dne:
i úřední deskď

Vyvěšeno dne: .!Ř'Č b l b
/www. stránky _ elektronicky/

stavebnímu úřadu

J",Z .5: lc: /3 Sejmuto dne :

,(/ ,/ ,'*' . 'r,' <o ( 3

.-* -*-- ^:' ; Seimuto dne :

{c;i:li.íii UilÁ|} í.i-iillr'j l ')
/6 l.c,r'3

i ii.{ij}i i..'í }'ů.-1

| 7$: 't'í; i,{-i'i-J}i
|'r*frf-.r:ij, : i. :ťí.l";-11.?.1' }i'iťí'lq -lt'? .1., 
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Razítko, p o dp i s or gánu, kteý p o tvrz"j 
" s-řšjJ; i'; ť$Íiiii Jii'#lT' l

obdrží:
A.účastníci územního Íizení
}.Zástupce žadatele:
Jiří Trbušek, 783 46 Luběnice 99

2.Příslušná obec:
obec Luběnice

účastníci územního íízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláškou
Ing. Lucie Chromá, ČBZ oistribuce a.S. Děěín,

dotčené orgány / datovou schrónkolt/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péěe, Hynaisova l0,7791l olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP
obecní úřad Luběnice

Dále obdrží:
obecní úřad Luběnice _ úřední deska
obecní úřad Lutín - úřední deska


