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Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. i 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$ l 1 odst.1 písm b/ zákona 50012004 Sb. správní řád

ve zstění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle $ 84 až 91 stavebního zákona Žádost

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařizení (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne

21.12.2012 podal

Pavel Marešo nar. 21.5.1943r783 42 Slatinice 11

(dále j en " Žadate|" ), a na zák|adě tohoto po souzení :

L Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášlqr č,.50312006 Sb., o podrobnější úpravě

územního Íizení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
rodinného domu s garáží na pozemku parc.č. 89/56 včetně
_ komunikace na pozemku parc.č. 89/59,89153 a31611
_ žumpy na pozemku parc.č. 89/56
- vsakovací jímky na pozemku parc.č. 89/56
- plotu na pozemku parc.č. 89156 to vše v k.ú.Luběnice

Druh a účel umisťované stcvby:

Rodinný dům bude sloužit kbydlení' Garáž kodstavení osobního automobilu. Vsakovací jímka
bude sňužit pro odvod dešťoých vod ze střech a zpevněných ploch. Žrsmpa budou sloužit pro

odvod splaškoqých vod . Komunikace bude sloužit jako dopravní napojení pro nové RD na pozemku
parc.č. 89/51 a 89156 . Plot bude zajišťovat ochranu majetku .

(Jmístění stavby na pozemku:

_ Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. 89156 ve vzdálenosti 7,250 m od

společné hranice s pozemkem parc'ě. 89/55 / severo-západní stranď , ve vzdálenosti 3,90 m od

společné hranice s pozemkem parc.ě. 89157 ljiho-lychodní strana/, ve vzdálenosti 6 m od společné

hranice s pozemkem parc.č. 89159 l severo-r1ichodní strana - uliční č,ást/ a ve vzdálenoisti 25,250

m od spoleěné hranice s pozemkem parc.č. 89l|l jiho-západní strana / .

- Stavba garáŽe bude přiléhat k rodinnému domu ze severo-Západni strany a bude umístěna na

pozemku parc.č. 89156 ve vzdálenosti 5 m od společné hraniie s pozemkem parc.č. 89159 l severo_

východní it.anu - uliění ěást/ , ve vzdálenosti 3, 50 m od spoleěné hranice s pozemkem parc.ě.

89l55l severo-západní strana /.

- Stavba komunikace bude umístěna na pozemku parc.ě. 89159 ve vzdálenosti 3,50 od společné

hranice s pozemkem parc.ě. 89 l 53' 89 l 5 4, 89 l 5 5 a 89 l 56, 89 l 16,89 l 5 L

- Stavba plotu umístěna na pozemku parc.ě. 89156 a bude umístěn při hranici s pozemkem parc.č.

89155, 8911 a 89157 a 89159 .
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- Vsakovací jímka bude umístěna na pozemku parc.ě. 89/56 ve vzdálenosti 22 m od společné hranice

s pozemkem parc.č. 8911 ave vzdálenosti 3,10 m od společné hranice s pozemkem parc.ě. 89155 a

ve vzdálenosti 12,15 m od společné hranice spozemkem parc.ě. 89/1, ve vzdálenosti 27,85 m od

společné hranice s pozemkem parc.č. 89159 luliění čásť

- Žu^pu bude umístěna na pozemku parc.č. 89/56 ve vzdálenosti 2,50 m od společné hranice

s pozemkem parc.č. 89/59 /uliěni č,ást/ 
' 
ve vzdálenosti l l m od společné hranice s pozemkem parc.č.

89157

(Jr č ení pr ost or ov ého ř e š ení s t avby :

Rodinný dům sgaráží bude o zastavěné ploše 149,7 m 2 o jednom nadzemním podlaží o jedné

bytové jednotce. Bude samostatně stojící, nepodsklepený. Zastřešený sedlovou střechou s hřebenem

rovnoběžným S osou veřejného prostranství . Výška hřebene bude 5,95 m. Výškové osazení -
+0,000 RD: 0,25 m nad stávající terén : 227,59 M.N.M. Bpv.

Garáž bude přistavěna k rodinnému domu. Bude přízemní. Zastřešena sedlovou střechou o ýšce
hřebene 5,125 m .

Komunikace bude šířky 5m. Bude napojena na stávající komunikaci |II/44923 parc.č,.31617 a
bude končit na hranici pozemku parc.ě. 89/56 při spoleěné hranici s pozemkem parc.č. 89/57. Bude o

délce 74,50 m . Na konci bude umístěno úvraťové obratiště a parkovací stiání.

Plot v uliění části bude proveden znizké podezdívky z betonoých tvarovek, s qýplní z dřevěného
latění popř. ocelová o celkové ýšce 145 cm. oplocení mezipozemky bude zpletiva o ýšce 160

cm s použitím ocelo'r'ých sloupků.

Vsakovací jímka bude plastová o hloubce 3 m . objem bude 4,64 m 3.

Žumpabude plastová. objem bude 12 m 3. Hloubka2,40 m .

Zpevněné plochy bude tvořit příjezd ke garáži, chodník a prostor pro uložení popelnic.

Dopravně bude pozemek napojen noým sjezdem na nově vybudovanou komunikaci.

Zásobeni rodinného domu elektr.energií bude ze stávajici pojistkové skříně, umístěné na hranici
parcely 89156.

Zásobení vodou bude z nově vybudované studny umístěné na pozemku parc.č. 89/56 .

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 lúzemi dotčené vlivy
umísťovaných staveb nad rozsah pozemků dotěených stavbou, neboť jak zvyjádření a stanovisek

' dotěených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury , tak zreakce účastníků Íízení a vlastního
posouzení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svědčící o opaku Stavbami bude dotěen
pozemekparc.ě. 89153,376/l , 89/56, 89/59v k.ú. Luběnice.

Rozhodnutí o námitlcích účastníků řízení : nebyly vzneseny

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územni Íizení , ktetá
obsáhuje ýkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního

pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stavba plotu, zpevněných plooh splňují s 103 stavebního zákona.Toto rozhodnutí je pro tyto stavby

koneěné ažádné rozhodnutí pro ně ve smyslu ust. $ 103 stavebního zákona nenásleduje. ostatní
stavby / rodinný dům s garáži, vsakovací jímka, Žlmpa l vyŽaduji vydání souhlasu s prováděním

stavby dle $ l04 stavebního zákona

3. Projektová dokumentace stavby rodinného domu s garáňí, vsakovací jí-ky, žumpy, k ohlášení

stavby bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo fuzickou osobou, ve smyslu $ 158 a $ 159

I.

1.

2.
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zákona é. 18312006 Sb., tj. autorizovanou osobou pro projektování podzemních staveb a dle

přílohy 5 vyhlášky č,. 49912006 Sb. a předloženave třech vyhotoveních.

4. Povolení stavby komunikace bude lydávat speciální stavební :úřad nimŽje oddělení státní správy na

úseku poze-ni"t' komunikací odboru stavebního Magistrátu města olomouce a proto budou

sphěný požadavky uvedené v záv.stanovisku ze dne 28.5.2013 čj. SMovoPK/79l1986l20I3lKr

_ projektová dokumentace bude ověřena projektantem , kteď je oprávněn k výkonu vybraných

ěinnóstí ve v,ýstavbě dle zvláštního právního předpisu l zákon č,.36011992 Sb., o výkonu povolání

autorizovanýóh architektů a o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrů a techniků ěinných ve

výstavbě , ve znéni pozděj ších předpisů

- projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ě.

t4etzoos Sb' o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

5. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena obecnému stavebnímu úřadu

k ov!ření , zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, kteý na základě žádosti vydá dle $

15 zákona ó. 18312006 Sb. příslušný souhlas.

6. Vlastní sjezd dle $ 79 odst.3 písm ď stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby 
'

ale bude projednán v ohlášení stavby .

7. V dokumentaci pro ohlášení stavby budou zapracovány podmínky uvedené v :

- závazném stanovisku Magistrátu města olomouce _ odbor ŽP ze dne 22.2.20t3 č.i.

SMOL/024 806 I 2013 I OZP / OW J ah

Stanovisko vodoprávního úřadu mimo jiné:

-Při výstavbě a následném provozováni 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 '

Stanovisko orgánu ochrany ovzduš í :

- při stavebních činnostech bude provedena příslušná opatření pro eliminaci prašnosti a okolní
zástayba nebyla nadměrně prašností zatéžov ána'

- v souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaným Magistrátem města

olomouce _ Žp dne 20.8.z0 12 č j. SMoVŽP l 5 5 13 45 6 lz0 I2lP o
- v souladu s ust. $ 8, odst' I zákona č,. 23111999 Sb., ochraně ZPF provede ten, v jehož prospěch je

souhlas udělován, na vlastní náklad skq!ruku kulturní vrstvy půdy do hloubky 30 cm a následně ji
rozprostře nanezastavěnou část dotčených parcel. Způsob provedení skr'ývky a její další manipulace

bude prováděna v souladu s ust. $ 10 odst' 2 vyhl.č:. I3ll994 Sb., kterou se upravují některé

podrobnosti ochrany ZPF. Termin provedení skryvky je závis|ý na nabytí právní moci stavebního

' povolení lydaného podle stavebního zákona.
] splnění této povinnosti lze vymáhat ukládáním pokut ve smyslu ust. $ 20 zákona.

- timto souhlaiem ztstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy

uživatelů pozemků'
- před zahi$ením skryvky je žadatel povinen zajistit ňete|né lryznaěeni hranic záboru v terénu, aby

nedocházelo k neoprávněnéml záboru ZPF.
- podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uvedené může na návrh žadatele orgán ZPF

v Íizení o změně rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona
změnit

- tento souhlas neopravňuje žadate|ekzahájení qýstavby. odnětí půdy ze ZPF nabude účinnosti až po

nabytí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené.

- ve lyjádření o existenci energ. zařízení společnosti CBZ Distribuce a.s.
'Ýzájmovém 

ilzemi se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zaÍizeni typu:

pojzemní sítě' nadzemní sítě a stanice a proto je nutné dodržet následující podmínky mimo jiné :
-V připaae podzemních en'erg. zaÍizenije povinností stavebníka před započetím zemních praci

ot*a.i dní předem požádat ó vyqieeni prostřednictvim Zákaznické linky 840840840, která je

k dizpozici24hodin denně' 7 dní v ddnu
Pokud dojde k obnaŽeníkabelového vedení nebo poškození energetického zařizeni ' kontaktujte

prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin, 7 dni v ýdnu.

str. 3
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Toto vyjádření nenahrazuje však vy'jádření Provozovatele distribuění soustavy k připojení nového

odběru 7 zďroje elektrické energie ěi naýšení rezervovaného příkonu / qýkonu a mimo havárií ani

souhlas s činností v ochranném pásmu .

- ve vyjádření Sprály silnic Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 21.I.2003 zn.č,.

ov902lt2-rs/1ui 5.6.9 S 5
Místní komunikace je spádována vpoěátečním úseku (cca 7m ) od silníce IIIl44g23. Šíře místní

komunikace je 5,0 m. Povrch místní komunikace v úseku cca 8,0m od místa napojení bude

zasfaltobetonu (ACo 11), vdalší části bude úprava ve štěrkodrti a asfaltové vrstvy budou

provedeny až při prodloužení komunikace k dalším parcelám'

Pracovní spára mezi silnicí IIv44923 a místní komunikací musí bý proříznuta do hloubky min. 25

mm a lyplněna asfaltovou modifikovanou zálivkou.

V případě' že se v místě napojení místní komunikace na dotčenou komunikaci vyskytnou

neiovnosti, kvůli kteým by v tomto úseku docházelo k vytváření kahlŽí, musí investor stavby na

vlastní náklady v celém úseku stavby, tj. na šíři místní komunikace (vjezdu), odebrat 1,0 m

obrusné vrstvy a zde provést živičný mezistřik a novou asfaltobetonovou úpravu (ACo i 1), která

musí plynule nayazovat na stávající niveletu dotčené komunikace.

V případě, že pÍi rea|izaci stavby MK dojde k lylomení obrusné vrstvy dotěené komunikace,

SSbK SÚ olomouc poŽaduje, aby bylo provedeno odebrání min. 5 cm obrusné vrstvy v celém

úseku zasaženém stavbou (celá šíře MK) na šíři l,0 m a zde bude poveden živiěný mezistřik a

nová asfaltobetonová úprava (ACo 11 )' která musí plynule navazovat na stávající niveletu

vozovky. Pracovní spáry požadujeme proříznout do hloubky minimálně 25 mm a vyplnit
modiťrkovanou asfaltovou zálivkou. Tato oprava musí bý provedena nejpozději do 30 dnů od

zásahu do komunikace.

Správa silnic olomouckého kraje, Středisko údržby olomouc upozorňuje, že si vlastník místní

komunikace musí na vlastní náklady zajistit v zimním období odklízení sněhové hrázky,l<terá
může vzniknout při pluŽeni na silnici ě.IIv44923.

Vozidla vyjiŽdějici na pozemní komunikaci musí bý předem očištěna tak' aby neznečišťovala
pozemní komunikaci ls 2313 zákona ě. 36112000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích /.
Dále musí bý splněny podmínky $ 28 zákona č,. |3lI997 Sb. o pozemních komunikacích.

Všechny rozkopané plochy musí bý uvedeny do původního stalrr na náklady investora.

Stavební ani výkopový mateiá| nesmí bý ukládán na silnici III|44923, aby nedošlo ke zhoršení

bezpečnosti siinienino provozu. Vlastní pracoviště musí bý označeno dle požadavků Policie ČR-
DI Ólomouc' Případná částečná uzavirka silnice IIv44923 musí bý projednána s naší organizací.

V da|ším stupni projektové dokumentace k ohlášení bude řešen i způsob naložení s případnými

odpady S přebyečnou ěi nepoužitelnou zeminou ze stavebních qýkopů, jakožto i s případn;i'rn

stavebním odpadem musí bý naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně

někteých dalších zákonú,ve zněni pozdějších předpisů.. Doklady o odstranění odpadů ze stavby

budou součástí dokumentace předkládané k žádosti oužíváni stavby. /

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

ě.20ll987 Sb., o státrrí památkové péěi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník

povinen oznámit v desátidenním předstihu Archeologiótému ústávu Akademie věd ČR v Brně'
královopolská I47, Bmo nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, izem' odb' pracoviště

v olomóuci, útvar archeologie, Horní ném.25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfu 16

- svůj záměr realizovat stavbu' a umožnit jim provést na dotčeném ilzemí záchranný archeologický

pruzkum. Souěasně ust. $ 22 ódst. t zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)

nemovitosti a organizaci rea|intjicí archeologicky qýzkum povinnost uzavřít dohodu, a to ještě před

zahájenimarcheólogického ýzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajs[ý úřad'

Úěastníci řizení na něŽ se vztabuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Mareš, nat. 2I.5.1943, 783 42 Slatinice 1 1

8.

9.
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odůvodnění:

Úvodem stavební úřad uvádí , že ďnem I.I.2}I3 nabyl účinnosti zák. č. 35012012 Sb. 
' 
kteým se mění

zák.č,. 183112006 Sb. ' o územním plánování a stavebním Íádu. Zákonem ě. 35012012 sb' byl stavební

zákonnovelizován ve maěné rozsahu ' a proto stavební úřad pokládázanutné zdiraznit tu skuteěnost ,

že ěl.II'" Přechodná ustanovení ,' bod 14 tohoto zákona /mimo několik vyjímeV , se dokoněí podle

dosavadních právních předpisů ' ve znění, které bylo vúčinnosti ke dni 3l.l2'20lz. Proto vřízení bylo

postupováno a rozhodóváno podle předpisů ve znění , vjakém byly tyto předpisy úěinné přede dnem

1 .1.2013

Dne 2I.I2.2}I2 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem

by|o zahájeno územní Íizení.

Po posouzení předložené žádosti a dokumentace vyzval stavební ilřad žadatele k doplnění žádosti o

náležitosti rp""ifikorrunéveýzvě. Souěasně svýzvou rozhodl dle $ 64 odst.l písm ď správního řádu

správní rádl o přerušení iněmni Íízeni usnesením ze dne 7.2.2oI3 ój.41lz8z4l20l2l20l3' Žadate|

přeložil požadované podklady ve stanovené lhůtě .

Stavební úřad opatřením ze dne 9.4'2013 oznámi| zahájeni územního řízení účastníkům Íizení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den

14.5.2ó13 ' ojehož výsledku byl sepsán protokol. Do stanovené lhůty nebyly uplatněny námitky

účastníků Íizení ani připomínky veřejnosti.

Žadatel po nařizení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního

zákona. Zámér s graťrckou částí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku uskuteěňované

stavby. Žadate| doložil fotodokumentaci, kÍerá j e přílohou protokolu

Stavební úřad v provedeném společném inemnim a stavebním řízeni pÍezkoumal předloženou Žádost

z hledisek uvedených v $ 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízeni a s dotčenými orgány a

zjistil, že jejím uskutečněním nebo uživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem'

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy"

Záměr žadatele byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona

- Umístění stavby je v souladu

a/ se schválenou územně plánovací dokumentací obce Luběnice l lJzemní plán obce Luběnice

schválen zastupitelstvem obce Luběnice dne 13.5'2003 č.usnesení I3l4 včetně souboru aněny č.1 _

r,ydaného usnesením Zastupitelswem obce Luběnice dne 10.3'2009 formou opatření obecné povahy

112009, které nabylo účinnosti z7.3.2009 a souboru změny ě.2 ,lďerá byla lydána 30 9.2011' které

nabylo účinnosti dne 10.1I.20LIi, součástí zastavitelné.. individuální bydlení - Bv označené
jako B 16 , nízkopod|ažní zástavby s dominující funkcí individuálního bydlení v RD do 2

' nadzemních podlaží s možností lyužiti podkroví , s užitkoqými zahradami, s možností chovu

drobného miŤectya, doplňované plochami služeb a drobných živnostenských provozoven v RD nebo

na pozemcích u RD. Uvedené stavby jsou v inemi přípustné .

Pro dotěené tlzemi je evidována územně plánovací podklad _IJzemni studie Luběnice , lokalita, ,,ke

Slatinicím a k Lutínu ,'.Data o územní studií byla dne 29.9.2010 vložena do evidence územně

plánovací ěinnosti . Stavební úřad porovnal navrhovaný záměr s řešením izemni studie a z1islil, že

vestavěná garáŽje předsazena o 1 
'0 

m před rodinný dům a uliění oploceníje navrženo při společné

hranici pozemku stavby s pozemkem parc.ě. 89159 . Závazné regulativy v územní studii stanovují

:" Stavební čára nové zdstavby 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. 8gl5g , Žadatel zdůvodnil jako ochranu majetku a soukromí a garáž předsunul o 1'0 m
ž důvodu estetického Stavební úřad porovnal navrhovaný zám& stavby rodinného domu s gaÁži
a uliění oplocení s řešením iuemní studie a s důvody daným! Žadate\em a dospěl kzávěru, že

předloŽený zámět je možné akceptovat z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných

zájmi,neboť se jedná o drobnou odchylku oproti izemni studii. Navržené předsunutí gaúňe o 1,0 m

nijak nevybočujó z umístění , neboť ve stavební čaře bude umístěn navrŽený objekt svou hlavní

hmotou au navrženého uliěního oplocení při společné hranici s pozemkem 89159 vza|v potaz důvod

ochrany majetku daný žadatelem

- bl s cíli a úkoly územního plánov áni , zejména s charakterem územi , s požadavky na ochranu

architektonickyth hodnot v územi. Stavební úřad dospěl k názoru , že stavbou se nemění poměry



Č1' ouoozttz str. 6

v 6zemi, je v souladu s charakterem území. Cíle aúkoly územního plánování stanovenív $ 18 a $ 19

stavebního zákonajsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace , přičemž

záměr je v souladu s územním plánem obce. Stavbou nebudou dotčeny urbanistické ani

architektonické hodnoý.

cl s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění stavby vyhovuje

obecným požadavkům na využivání izemi tj. vyhl.ě. 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 ďne 19'2.2013 sepsanou mezi žadate|em

a obcí Luběnice . . .

- el s požadavky zvláštních
předpisů . Podkladem pro
dotčených orgánů.

V souladu s ustanovením $ 86
smlouvou a to:
- s obcí Luběnice

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
rozhodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska

ost. 2 a $ 110 odst.l stavebního zákona doložil žadate| právo založenou

Vlastnické právo k pozemku , na kterém má bý stavba umístěna a informace o dotěených parcelách si

stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí .

Při roáodovánivycházel stavební ilřadz předložených stanovisek, vy'jádření a souhlasů níže uvedených
správců a majitelů technické infrastrukfury )a ze závazných stanovisek dotěených orgánů
- RwE Distribuční služby s r.o., Brno _ rry'jádření ze dne 20.12.2012 zn.ě. 5000727519
- ČBz Distribuce a.s. Děčín - lyjádření o existenci sítí ze dne 20'I2.2012 m.č. 0100121683 a

příloha 1 ke smlouvě - připojení na síť 12 SoBSo1-4120767670
- Čsz ICT Services 

' 
a.S. Praha 4 - vyjádření o existenci sítí ze dne ze dne 20.12.20112 zn.č.

0200076997
_ Telefonica Czech Republic a.s. Praha - lyjádření o existenci sítí ze dne z0.l2.2012 čj.7I5750lI2
- INSTA CZ s.r.o. Olomouc ze dne 18.10.2012
_ Magistrát města olomouce - odbor ŽP , záv.stanovisko ze dne 22'z.20I3 č,j.

SMOL/0248 0612013 l oZPloII/Jah a souhlas se ZPF ze dne z0.8'20 12 č, j'
sl.lov ŽP l 5 5 l 3 45 6 l 20 12 lP o

- Magistrát města olomouce _ odbor stavební , oddělení státní sprály na úseku pozemních komunikací
_ rozhodnutí o připojení ze dne 8'2.2013 ěj. SMoVoPK/79l327l20I3lBe

- Magistrát města olomouce - odbor stavební , odd.státní správy na úseku pozemních komunikací -

záv azné stanovisko ze dne 28. 5 .z0 13 č j . SMoyoPK/ 7 9 / 19 86 l 20 l 3 lKÍ
_ Magistrát města olomouce - odbor koncepce a rozvoje _ vy'jádření ze dne 8.3.2013 ěj.

SMOL/02 5 8 29 I 20 13 I OYSNPA/Das
- Česká republika _ ministerstvo obrany , Vojenská ubýovací a stavební správa , Brno ze dne

3 l .I0.2012 Í j. 7 7 89 l 3 1 t 59 l20 Iz-I3 83 -ÚP_oL
- Správa silnic olomouckého kraje se sídlem v olomouci _ vyjádření ze dne2I.L20I3 zn.č,. oLl902-

1slMi5.69Ss

Jelikož záměr vyžaduje vybudování dopravní infrastruktury - komunikace byla Žadate|em předložena
plánovací smlouva sepsaná s obcí Luběnice ze dne 19.2.2013
Dále žadatel předložil hydrogeologický posudek návrh vsakování dešťoých vod zpracovaý RNDr.
Pavlem Vavrdou

Stavební úřad zajistil vzájemný, soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů

vyžadovaných zvláštními předpisy azahrnu| je do podmínek rozhodnutí.

V rámci probíhajícího územní řízení se stavební itÍad zabýval vymezením okruhu úěastníků Íizeni ve

smyslu ustanovení $ 85 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků vycházel z předpokládaného

půšobenístavbypřijejím umístění,provedení anáslednémuživáninaokolí.Ztěchtohledisekdospěl
k závěru , že v daném případě toto právní postavení přísluší:
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- podle $ 85 stavebního zdkona:

_podle $ 85 odst.l písm a/ stavebního zákona je úěastníkem žadatel Pavel Mareš
_podle $ 85 odst.l písm bl obec ' na jejím izemimábýpožadovaný záměr uskutečněn tj .obec

Luběnice

-podle $ 85 odst. 2 stav.zákona jsou dále
it o'oiy , jejichž vlastnickÍ, právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům 1nůže být

územním rozhodnutím přímo dotčenoi Irena a ŽdeněkAdámkovi, Luběnice 747 , ,Miloš Řezníček,

Luběnice 95 ' obec Luběnice , ČEZ Distribuce a.s' Děěín' Správa silnic olomouckého kraje se

sídlem v olomouci

Stavební úřad dále dospěl kzávérl, že dalšími účastníky tohoto tízeni l mimo ty , se kteými bylo

v tomto řízeni jednáno/ , nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství.

Navrhovaná a povolená stavba svým 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 rozhodl, jak je

uvedeno ve výroku rozhodnutí, za polžiti ustanovení právních předpisů ve qýroku uvedených'

Vyhodnocení připomínek veřej nosti:

- Nebyly vzneseny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí |zepodatodvolání . odvolat se může účastník Íizeníve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu Lutín , stavebního úřadu, o
odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .

odvolání se podává s potřebným poětem 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.

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 , 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 .

odvoláním lze napadnout qýrokovou část rozhodnutí, jednotliý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

odvolání j en proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

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

speciálnímu stavebnímu úřadu.

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

Váledem ktomu,žepředmětnýzáměrseumíst'ujevuzemí,kdejelydánuzemniplán,doručujesetoto
rozhodnutí dle $ 92 odst.3 1 stavebního zákona

- Žadate|i a příslušné obci/ účastníci územníhořizení dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona a

dotčeným orgánům j ednotlivě
- Účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou

str. 7
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákonač,.63412004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen ve ýši 1 000'- Kě

Toto rozhodnutí musí být qwěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Luběnice. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkoý
přístup. Patnác!ým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené l $ 25 zákonaé.50012004

šu' o^ správním řízení ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost qrvěšením na více

úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost lyvěšena nejpozději / $ 20

stavebního zžkona/

Vyvěšeno dne: 3l, ,f' 1o rs
/ úřední deskď

sejmuto dne: /Y. 6. Jo /j

lo4b Sejmuto dne : 1ř 6 . ,1, z3

Razítko,
$in'"l.x,,lií aa.',

ř*.i.'*i i.Lt';'jid
i 'fi!i{"",,':;". ir ,', l:! rrl,1 ' . . i. l

Žádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a
stavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního Íizení
Žadatel a příslušná obec

Pavel Mareš, Slatinice č'p. 1 1 ,783, 42 Slatinice
obec Luběnice

imutí této veřejné vyhlášIry zaslaly zdejšímu

B. účastníci územního Íízení dle $ "85 
odst 2.staveb.zákona - - veřejnou vyhláškou

Irena a ZdeněkAdámkovi' Miloš Rezníěek, obec Luběnice, CEZ Distribuce a.S. Děčín, Správa silnic
olomouckého kraje

dotčené orgóny / datovou schrúnkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje,, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče' Hynaisova l0,779| 1 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ZP,
Magistrát města olomouce _ odbor stavební , odd' státní správy na úseku po7emních komunikací 

'
Hynaisova I0,779 11 Olomouc
obecní úřad Luběnice

obecní úřad Luběnice _ úřední deska
Obecní'úřad Lutín - úřednÍ deska


