
Obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13i.783 zl9 Lutín. telc]brl 5859'+4286l lax *58-i944286

Č.i. sÚlzso 9 12012 l20l3
y'1'řizLrje : lng. Drahoslava MaČáková
e-rnai I : drnacakova.our2llr,rtin.cz

V Lutíně dne 2.5.2013

OZNAMENI
zahájení společnélro ťizenlního i'ízení a stavebníIlo řízellí

r'ei'e.i nou vvIr1áško il

Dtle 20.12.2012 pc'lclal Mgr' Tomáš Volák, nar.5'6.l979, bytem I{atlkov 8l zastupovaný Ing.

Jiř'ínr Roubíkem, Ph'D' Ateliér 133' Olornoucká 133' Velký Ujeztl Žárclost o vvdárlí ťtzetllníhcl

rozltodnLttí o urlístění stavb1' a o stavebtlí poloIellí Ila stavbr-r

rodinnélro clomu s garáží, zpevněných ploch, retenční jímky, sjezclu, oplocení na parc.č.

9'76158 r,k.ú. Hněvotín, přípojky vody, př'ípojkv plvnu, přípojky na tlešt'ovou a splaškor'ou

kanalizaci na parc.č. 9'76lll,97615l v k.ú. Hněvotín.

jednoclirclrÝ poprs stavb1':

Nu trlozemktt 1lurc.č. 976/58 l, k.ti. HněvoÍín je nuvrž'en rodinn-ý tlůn, o ilvrlu ttttdzemníclt

potllnžích, neporlsklepený, ne^prrtvidelnóho půdor-ystt, s přízen'tní ilvoji|urúží; z'usÍuvěnti plocltu

rodinného rlimu 'je t97,53 ,t'. Iv, rodittn-ý di'tttt ttul,rt,lje nu z,tipudní sÍruně venkovttí Íerusu 0
ptoše 4ÍJ,97 ttt2. LlntísÍění domu.je nuvrženo y,e vz.rlrÍlenosÍi 2 ttt tttl hrunice se sousednínt

po?.emkent purc..č. 976/276/56, v k.ú. Hněy,oÍín, ve vztlúlenosÍi 2 ttt otl hrrtnice s purc.č. 976/ó0

l, k.ti Hněl,ttÍín u l,e l,r.dúlenosti l1,18 ttt otl hrttttic'e 's purc.č.976/57, ve vLdúlenosti 5 nt tlil hrunicc

s prtrc'č. 976/t 1 (l,e sÍřední čústi prtičelí tlomu) všc v k.ti. Hněvotín. Střechu setIltll''ti sklott

,iřnšrírt, rovin .je 45o. Hřebelt bude ,e y,ýšce 9,227 m ruuI ttpruvenýnt Íerénent, v čústi

gurúže 6,93 ttt nutl upruveným terénent.

Yjeztl ttu pozentek rodinného r!ontu buile nupojením nu purc'č. 976/1I v k.ú. Hněvotín.

lYupojení nu Íechnické sítě butte přípo'jkttttti tlo spluškové kunaliz.uce, veře.iného votlovotlu.

Deštiové l,otlv- bude otlt,edenl; do ukumuluční nriilrž.e s př"epudem ilo dešt'ové kuttulizuce.

Zpal,něné pklchy btttltltt tttt purc.č. 976/58 v k'ú. Hněy,tlÍín; butlott proveden1: z'e zútnkové

lleÍonrn',é tltti'bv' oplocení bude nn hrntici s 1;urc.č. 9óB/I] Ívořeno podeztlívkott u sloupky

s tlřevěruttt výptní, ,-ýško l,5 ttt, l,ltplocení buda t,je71lovti brúnu u vsÍtt1lní brunku, tttt tlstttÍttíclt

strrrnricIt bttde Ívořeno s[oupk-y u pletivem, výšku sklupků l,B nt. Součústí opbcení bude přístřešek

pro unístěttí nútloby nu rlonlovtlí odpud.

RotIinn1 ilin .je řešen pro I b..j. ZtikIut\ové 1lttsy butlott z.prostéhtl beÍonu, tttt soklol'ónt

zlit,tt btule uIož,entt zrikludovti desku z'e ž,elezltbeÍonu; bude provetlenu iz,oIttce proÍi z.entttí

v!Itktlsti tt Íepe!nú tt proti rtulonu. ohvodol,é rt y,ttiítYní nosné u nenosné z'tliw butle prttveileno

idivem HELLlZ. obwltloy,é z,rlivo bude oputř'eno Íepelně iz'oluční omíÍkott' I(otnítt pro otltult spulin

z' krbov-ých kunrcn burle proveilen z' kerumick|ig|1 |1l11yp'llgk HELLrZ. IktnsÍrukce stropu nud

příz.emín kertmtickti nnntovunri s-ýsÍém HELUZ-]1,IIAI{O. Kleštitt1: l;7p1l1.1 builou tvořit síropnice
'SÍrol)u 

ruuI obytnýnt podkrovím, nu které bude polož,en zúklop'ztlřewšÍěpkových desek oSB.

Kry^Íirut kartmúckii ism roxolcn, burvu černri. osuz,enr- btttloLt potlsÍřešní ž.luby 1 oktqly'

Bt'tdrtu proveden1l vniÍřní rozvotIJ, l,ocl.y, otlput!ti, p[-|,ttu tt nn. V),túpění tepIovodní, z,tlroj

plyttol,otlní koÍeI , přechotlně krhovtí kttttttttt ttu dřevtl'
'B-tttlou 

1lt.oveden-1, přÍpqjk-1, nu ltlttl,ní ř'ru[.|, Íechnit'k!clt sítí l.,rltlovotltt, tlešÍ'tlvott tt spIuškovoLt

kttnulizut,i; přípojktt nn je řešenu sunnstutttě provtl?,tlt'ttÍelent



obecní úřacl L,Lrtín. star'eb1í úr'ad._jako Stayebllíúřacl příslLrŠIly poclle \ ]3 oclst. l. písttl' e)a \
8.] Č. l8j/2006 Sb.. tl ťtzenlnín plárlovátlí a sta'n,ebtlírll řádLr ve zněIlí pozclě.iších pl'eclpisťr. r,e znětlí
ťrčinllénr cjo j1.12'2012 s oclkazem na př_echoclrlá rtStanclt,etli Čl'II odst' l4 zákorla č 350/2012 Sb.

(cÍále_jen stavebllí zákorr). na záklaclě Žáclosti ze cllte ]0.l2.201l pocl Č i. St]']8l0/]012. ttsnesenítll
poZI-}aIl]enallétll clo spisLr ze clne 29.4']0]] potl i''.j. SLl/2B08/2BOgl2012 rozhocll r'sottlaclLt

s rtstatlor'ettínl $ 78 oclst' l stavebního zákotla a poclle \ l.i0 zákorla č'500/2004 Sb.. správní řád. l'e
zrlěnízált.č' 41312005 Sb.. (dále ien správnířád) o spo.jertíťlzetnního a star''ebtlího í'ízení'

Obecní úřad Ltrtín. stavební ťrřacl. ozIlanrLr1e r souladLt S ttstallovetlítlr $ s 87 oclst. l a l]]
odst. l stavebního zákorla zahájení společného úzetnního a stavebrlílto řízení clotčenýnl clrgánťrnl

státrrí sprár'v a vŠetlr znánrýnr účastníl<ůnl í'ízerlí.

K pro_jednárlí předloŽeIlé Žádosti rrařizLrje statebtlí úl'acl veřejné ústrlíjedrláIlí. l'tet'e1 se bttcle

konat

ve středu dne 5.ó.2013 ve 8.30 hod.

se schúzkou v kancelář'i stavebního úř'aclu r' LutÍně.

Vlastník pozerr-rků a staveb. které.jsoLr přednlětern ťtzenlIlího iízerlí,_je povirlen strpět ohleclání

na nlístě podle i 54 odst'1 zákona č. 500/2004 Sb'. o správrrírl ř'ádLr. ve zněIlípozdějších pr'edpisů. a

k totttttto trČeltr je zpřísttrprrit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů. nánlitlir' ťrčastníků Í'ízení a připonínky' veř'e_jnosti rrrLrsí

být Lrplatrlěnr'ne_jpozději přl veřejnénl jednárrí.1iriak se li rlin nepřihlíŽí.
Do poc1kladLt r'tlzhodtltttí lze rlalrIédlloLrt přecie dtlenl ťrstllího _jedn1rrrí tl Sta\'ebllíl-rcl ťrřaclLt

(t''1'LrŽi_jte předevŠínl ttár,Štěvllíclny'' pclnclělí. střecla 8 l7 hocl) a při ústnínr.iednání.
Nechá_liSe něl(terý z účastníkÚr řízenízastLrpova1. přeclloŽí_jeho zástLrpce plnoit tlltlc.

Podle \ 89 odst.2 stavebtlího zákollzt se nepřihlíŽí kzávanlýlrl stanovisIiůtn a rtálnitliátl
l. věcetl. o kterých bylo rozhodnuto při vydání ťtzenlllího plánLr'

Podle .s B9 odst. 4 stavebního zákotla obec LrpIatňttje l, ťtzeIllrlírll řízení rlárlitkr li ochratlě

zájlrlů obce a zájnrů občarlťr obce'

Podle \ ll4 oclst. l stavebního zákotla účastlríli stavebIlího ř"ízerlí rlťtŽe Lrplatrlit 
'-'5'ni1(1: 

pi'oti

pro_iektove dol<utlelrtaci. zpLisobLr provádění stavbr'rlebo poŽaclavkůllt dotčerlých orgálrťr. poliLld.1e

_j imi přírlo dotčeno.jeho vlastnické právo rlebo právo z'aloŽené snlloLlvott provést stavbLt nebo opatřettí

nebo prál'il odpovídající věcnénrtt břetlenit k pozernkLr tlebo stavbě'

Vzhleden li totlrtt, Že zánlěr leŽí v ťtzettlí. lrde .1e l'vdáIl ťtzetlrlrí plárr. je toto oznátllerlí
dolttČolárto l'soLtladlt s 

"s 
B7 oclst. l stavebního záktllla ťtČastIlíkůnl t'ízellí Lt'u'cclellýlll v rS 85 odst' l.)

stavebtlího zákona a clotČeIrýnr orgánťtnl .jednotlivě a ťrčastníkůrl ř_ízení Lrvedetlýnl v $ B_5 odst. 2)

stavebního zákona se clorLrčtrje toto ozllárllení veře.jtlclLt vvhláškoLr. Účastníků stavebního řízení se
clorLrčtlje.jednotl ivě.

ťJčastníci_řízerlí podle $ 85 odst. j stavelrllího zakona:

a) Žadatel - Mgr.TonláŠ Volák. rlar. 5.6.l979.. b1terll Raclkol'8l zastLrpor,'arly'Irrg..liřírn RclLrbíkenl.

Ph'D. Ateliér l] j. OlorlloLrcká l33. Velký LJ.jezd

b) obec tla.je.j ínlŽ ťtzetníllli být zállěr itskLttečrlětl ()lrec HIlěrrotín

Účastníci ťtzenrního řízení clle $ 85 odst. 2 stavebnílro zákona:

a) vlastníci pozenků či staveb" na kterých nlá být zittllět'LtsliLtteČtlěll:

- Mgr. TornáŠ Vo|ák, Radkov 8 ]

- Obec llIlěvotín. Hrlěr,otín 47



L-;) osob} ..jejichŽ vlastrlic]té právo Ilebo jirlé rěcnet 1lr'itr'o k sotrsedníllr star',bállt
bÝt úzernriínl rozhodntttírl př-ímo dotčeno:

- obec Hněvotín. Hněvotírl zl7
_ [ng' Petr I'llaváčelt. Profesor-a Ftrliy, l271lB. C)IotlloLtc
- Silvie Hlaváčková. ProÍ-esora FLrkr' l277lB' olorrlortc
- Doc. MUDr Vladinlír Štuclent. Ph.D.. Řírnská 8_j9/]5^ ()lorlltlLrc
- Harla Hýblová. Hněvotín .{79

- lng. Petr oter,řel. LJ Kovárny 316132. olotnoLic
- Mg'' Renáta otevřelová' U Kovárllv 316132. oiottlottc
- RWE Distribuční služby s.r.o.. PlyrráI-enská 499/]" Brno
- Čp'z DistribLrce. a.s. Děčín. Teplická 874/8

Úča't''í.i stavebnílro řízení poclle r\ ]09 stavebního zákclrta:
c) stavebrrík - M-er. Tclnráš Volák. Radliov B]
b) r,lastníci pozemkLt nebo staveb. na kteréln rná být stavba prováclěrta:

- Mg. TorrráŠ Volák. Radkov 8l
- obec Hněvotírt. Hněvotírl 47

i'i pozerlll'Lrrtl tllťtŽe

c) r"lastrlíci sottsedIlích pozenlků nebo staveb na ttich. rrrúŽe-]i b-Ýt.je_iich vlastrliclié právo tlavrhO\/allotl
stavboLt přítlo dotčeno:

- obc'c Hrlěvotílr. Hllěvotín 47
' Ing. Petr Hlaváček. Profesora FLrky l271l8. olorlroLtc
- Silvie Hlaváčková. Profesora FLrk), 1277l8. olotlloLtc
- Doc. MUDr. Vladirnír ŠtLrclent. Ph.D.. Řínská 859/25. o|onloLtc
- Hana HÝblor,á. Hněvotín 479
- lng. Petr otel,řel. U Kovárnv 316132. oloIlloLtc
- Mg'. Renáta otevt'elová. U Kovárrlr, 316132. OlonloLrc
- RWE, Distribuční sILrŽlrl' s.r.o.. P]vrláI'enská .199/l. Brncl
- Čer' DistribLrce. a's. Djoín. replicra sl+ls

Vzhledenl ktonlLt. Že rozdělovník pro obě ř"ízení .je _jederl. stavební ťrř-acl tílnto specifikLrje okrLrh
jednotlir,ýci'l iízení takto :

Účastníci úzenltlího řízerlí_jsoLr uvecleni po pořacl.číslerll - l. 2. j.
Účastrríci star'ebrlího řízeIrí.jsoLr Ltveclerli pocl ptlilcl. L islctll - ]. ]. 4 _ 1 1.

Zarlatel dle usta vent 87 odst. 2 stavebn o zákona mu istit.:rb
informace o ieho záměru a o al žá d'ání uzemního rozhodnutí hvla
bezodkladně noté. co bvlo na veřeiné ústní iednání. vvvěšena na vhod veretne
přístupném místě u stavby nebo pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do
doby vcřeiného ústního iednání. Součástí infbrmace ie graÍjcké vviádření záměru.
Pokud ž:rdatel uvedenou povinnost nesplní. stavebuí úřarl nařídí onakovaně veřeiné

tní iednání tt Žadatel se tak rpku dle Q l78, odst. 1 písm.e) stavebního
zákona. Pro vyvěšení informace se stanovuie nozemek parc.č. 976158 v k.ú. Hněvotín.

Ing. Drahosiav
vedouc í sta
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ZO[)P. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRTSLIL Ko!íTR0L0vAL

IN6 ARtH B ROUBIKOVA INC ] ROUB IK,PH D ING.V.SISKOVA L\í6 J.RoUB jK'PH 
D

KRAJ 0L0tíoucKY OBTftIURAD LUTIN

lNVtsToR, H6R. T0HAS voLÁK, RAI)KoV 8l' ?t ? 8{ RA0KoV

NOVOSTAVBA RODINNIHO DOMU S DVOJ6ARAZI
FORMAT lx A4

DATUI{ 01 2011

VLT I Nt UPLULENI, IPTVNLNYIII PLOIII A NAPOJTNI NA IETHNITKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

x.ú. HnĚ voríH, PAR(.ř. 2?6/5s, ?1 6 l 60, 21 6 / 11' ?'I 6 t51

STUPEN DiJR

HTRITKO 1,1000

ZAKRES Do KATASTRÁLNí unpy
(AST M

D
tlslÍ) PRÍLtrlY

2



Doručí se :

Úrčastrríci řízení na doručenku :
zástupce žadatele -
1. Ing. Jiří Roubík, Ph.D. ateliér 133, olomoucká 133, Velký Úieza

přísluŠná obec' --

2. obec Hněvotín(DS)
3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce ObecnÍho úřadu

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlastníci ct ttživatelé clotčených pozemku a staveb
4. Ing. Petr Hlaváček, Profesora Buky 127718, Olomouc
5. Silvie Hlaváčková, Profesora Fuky 1277l8o olomouc
6. Doc. MUDr. Vladimír Student' Ph.D.' Rímská 859125, olomouc
7. Hana Hýblová, Hněvotín 479
8. Ing. Petr otevřelo U Kovárny 316132, Olomouc
9. Mgr. Renáta otevřelová, U Kovárny 316132, olomouc
10. CEZ Distribuce, a.s. Děčín' Teplická 874l8(DS)
11. RwE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499ll, Brno(DS)

dotčené orgdny, nu cloručenku:
Magistrát města Olomouce, oou. Žr'1os;
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, (DS)
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (DS)
Obecní úřad Hněvotín/DS)

Toto oznúmení je vyltlttšovrino veře.jnou vyhlriškou, u proto musí být vyvěšeno po dobu ]5 dnů nu
úředních deskrÍch obecnílto úřadu Hněvotín, obecního tiřudu Lutín. Poslední den ]Sti denní lltůty,
po kterou je ozndmení vyvěšeno nu úřední desce je dnent doručení oznúntení. Zveřejňuje-Ii se
písemnosÍ vyvěšením nu více úředních deskáclt, povužuje se ?,u tlen vyvěšení den, ve kterém bylu
písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stovebttílto ztikottu).

VyvěŠencl c1ne 1.1- lo r t \ie.iIttttto cltte : . t Ú |/:' tq 43

Žádáne obecní ťrřady' aby potvrzenou kopii tl v1,l'ěŠetlí a sejrlirtí této veře.iné vyhláŠky'zaslaly
zdej šínlrr stavebnímu ťrřadu.

Pro žudatele: v příloze zasíItime pošÍovttí pouktiz.ku ttu uhrazení sprivnílto poplaÍku ve výši ó0(),-Kč (po

uhrczení poplgtku zašleÍe kopii sÍavebníntu tiřadu). Neuhrazení poplutku je dle $ ó4 odsÍ' l písm. b) sprúvního
řtidu dtivodent k přerušení řízení'
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t0,000 = UROVEN PODLAHY 1NP = 254,050 m n nr,B.p v

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRTSLIL K0!ťrR0L0vÁL

lNÚ ARtH B.R0UBlK0VA ING.,].ROUBIK PH D IN6.V SISKOVA lNÚ ] R0UBlK,PH D

KRAJ OL()I.IOUIKY OBITNI URAD LUTIN

INVEST0R' l'{6R. T0HAS VOLAK, RA0KOV 8t. ?,.? 84 RADK0V

NOVOSTAVBA RODINNIHO DOMU S DVOJGARAZI
FoRl'íÁT lx A4

DATUM 01 20 rl
VLL I Nt UPLULENI. IPTVNTNYIII PLOTH A NAPOJINI NA I EIHNIIKOU A DOPRAVIII INFRASTRUKTURU

x.Ú. HHĚ voríx, PAR(.ř. 2?6/58' 2't 6 / 60' 21 6 l 11, 11 6 l51

STUPEN DUR

HERI TKO 1,10 0 0

ZAKRES Do KATASTRÁLNí unpy
ťAsT PD

D
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