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stavebnÍ úřad
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Č.;. sÚlts+ 12809 120t^2 l20l3
Vyřizuie : Ing' Drahoslava Mačáková
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V Lutíně dne 12.6.2013

RoZHoD]\UTÍ

Žadatel Mgr. Tomáš Volák, nar.5.6.1979, bytem Radkov 81 zastupovaný Ing, JiřÍm Roubíkem,
Ph.D. Ateliér 133, olomoucká 133, Velký Ujezd poclal clr-re 20.12.2012 Žádost o vydání ťtzemního

rozhodnutí o umístění stavby a Žádost o stavebttí povolerlí na stavbu

rodinného domu s garáží, zpevněných ploch. retenční jímky' sjezclu, tlplocení na parc.č'
276158, 276160 v k.ú. Hněvotín, přípojkr' vod1, přípojky plynu' přípojky na dešt'ovou a
splaškovtru kanalizaci na parc.č. 21611l,27615l v k.ú. Hněvotín.

obecní ťrřad LLrtín, stavební úřad' jako stavebtlíÚrřad příslušIrý podle $ 1j odst. 1. písIn' e)a $

84 č' l83/2006 Sb.. o rjrzenrnírn plánování a stavebnínr řádLr ve znění pozdějších předpisťr. ve znění
ťtčinnénl clo 3 l . 12.20|2 s odkazenr na přechoclrlá ustalrclveni Čl.tt odst. l 4 zákorta č. 350/20l2 Sb.
(dále.ien stavebtlí zákon)' na základě Žáclostl ze clrle 20.l2.20l2 pod č.j. SÚ/2Bl012012. rtsrleserrírrr

poznamenallénl drr spisu ze dne 29'4.]c|ij ptlc1 c.i. SU/2808/2809l2012 rozhodl v souladLt
s ustatloverlínl { 78 oclst' l stavebního zákona a podle \ l40 zákona č.500/2004 Sb.. správní řád' ve
ztlěl^lí zák.č. 41312005 Sb', (dále jen správní r'ád) o spo.iení ťtzenlního a stavebního řízení.

I. výrok:

obecní ťrřad Lutín, stavební ťrřacl. posoLrdilŽádost poclle $$ 79 odst' ] a 90 stavebního zákorra

a na základě tolroto posouzení rozhcldl podIe \ 79 star'ebního zákona o unrístěrlí stavby-

rodinného domu s garáží, zpevněných ploch' retenční jímky' sjezdu, oplocení na parc.č.
276158, 276160 v k.ú. Hněvotín, přípojky vocly' přípojky plynu' přípojky na clešt'ovou a
splaškovou kanalizaci na parc.č. 276111,276151 r'k.ú. Hněvotín.

II.výrok:

obecrríúřad Lutín. stavební ťrřad přezkoLrlnai Žádost o stavební povolení a připojené podkladv
ve stavebtlítl řízení podle \ lll odst. l a ] star'ebnihtl zákona a na záklaclě.ieho výsledl<u rozhcldl. Že

stavba

rodinného domu, s.iezdu, na parc.č. 276158,27611l v k.ú. Hněvotín,

se podle $ l l5 stavebního zákona

povolu.j e.



U spořádán í stavby bLrde následuj ící:

Na pozemku parc.č. 276158 v k.ú. Hněvotin je navržen rodinný dům, o dvou
nadzemnich podlažích, nepodsklepený, nepravidelného půdorysu' s přízemní dvojgaráží;
zastavěná plocha rodinného domu je 197,53 m'. Na rodinný dům navazuje na západní straně
venkovní terasa o ploše 48,97 m2. Umístění domu je navrženo ve vzdálenosti 2 m od
hranice se sousedním pozemkem parc.č. 276156, v k.ú. Hněvotín, ve vzdálenosti 2 m od hranice
sparc.č. 276160 vk.ú Hněvotín a ve vzdálenosti 11,18 m od hranice sparc.č. 216157, ve
vzdálenosti 5 m ocl hranice s parc.č. 27611l (ve stř'eclní části průčelí domu) vše v k.ú. Hněvotín.
Střecha sedlová sklon střešních rovin je ,l5o. Hřeben bude ve výšce 9,227 m nad upraveným
terénem, v části garáže 6'93 m nad upraveným terénenr.

Vjezd na pozemek rodinného domu bude napojenim na parc.č. 276111 v k.ú.
Hněvotín. Napojení na technické sitě bude přípojkami do splaškové kanalizace, veřejného
vodovodu, připravena bude přípojka na ntl plynovod. Dešt'ové vody bude odvedeny do
retenční nádrže s přepadem do dešt'ové kanalizace. Zpevněné plochy budou na parc.č.
276158 v k.ú. Hněvotín; budou provedenv ze zámkové betonové dlažby. Oplocení bude nA

hranici s parc.č. 276llt tvořeno podezdívkou a sloupky s dřevěnou výplní, výška 1,5 m,
v oplocení bude vjezdová brána a vstupní branka, na ostatních stranách bude tvořeno sloupky a

pletivem, výška sloupků l,8 m. Součástí oplocení bude přistřešek pro umístění nádoby na
domovní odpad.

Rodinný dům je řešen pro l b.j. Základové pasy budou z prostého betonu, na soklovém
zdivu bude uložena základová deska ze železobetonu; bude provedena izolace proti zemní
v|hkosti a tepelná a proti radonu. obvodové a vnitřní nosné a nenosné zdivo bude provedeno
zdivem HELUZ. Obvodové zdivo bude opatřeno te;lelně izolačnÍ omitkou. Komín pro odtah
spalin z krbových kamen bude proverJen z keramickÝch tvarovek HELUZ. Konstrulrce stropu
nad přizemím keramická montovaná systém HELUZ-MIAKO. Kleštiny krovu budou tvořit
stropnice stropu nad obytným podkrovím' na které bude položen záklop z dřevoštěpkových
desek oSB. Krytina keramická taška TONDACH' barva černá. osazeny trudou potlstřešrrí
žlaby a okapy. Budou provedeny vnitřní rozvoclY vody, odpadu. plynu a nn. Vytápění
teplovodní, zdroj plynovodní kotel, přechodně krbová kamna na dřevo.
Budou provedeny přípojky na hlavní řady techIrickÝch sítí vodovodu, clešt'ovou a splaškovou
kanalizaci; přípo.ika nn je řešena samostatně provozovatelem.

Pro unrístěrlí stavby, se statloví následLr1 ící poclrlrírlkr

Stavba rodinnéhrr domu o 2 NP., nepodsklepelrélroo nepravidelného púclorysu' s přízemní
dvojgaráží, zastavěná plocha rodinného clomu je 197,53 m'. Na rodinný clům navazuje na
zárya'rJní straně venkovní terasa o ploše _18,57 m2. Umístění donlu na parc.č. 276158
bude v min. vzdálenosti 2 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 276156' v k.ú.
Hněvotín, ve vzdálenosti 2 m od hranice s parc.č. 276160 v k.ú Hněvotín a ve vzdálenosti
11,l8 m od hranice s parc.č. 2'76/57, ve vzdálenosti 5 m ocl lrranice s parc.č. 276lll (ve

střední části průčeli clomu) vše v k.ú. Hněvotín.

Střecha rodinného domu sedlová sklon střešních rovin je 45o. Hřeben bude ve vÝšce
9,227 m nad upraveným terénem,v části garáže 6,93 m nad upraveným terénem.

Na pozemku parc.č. 276158 v k.ú. Hněvotín budou dále umístěnv rozvodY vocl1, plynuo
dešt'ové a splaškové kanalizace, nno retenční nádrž' na dešt'ové vod-Y, zpevněné ploch1,',

oplocení.
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7.

4. Oplocení na hranici s parc.č. 276lll tvořentl podezdívkou a sloupk1' s dřevěnou výplní,
výška 1,5 m, v oplocení bude vjezdová brána a vstupní branka, na trstatních stranách bude
tvořeno s|oupky a pletivem, výška sloupků l.8 rn. Součástí oplocení bude přístřešek pro
umístění nádoby na domovní odpad.

Přípojka vody, dešt'ové a splaškové kanalizace na hlavní řády, zpevněný sjezd budou
umístěny na parc.č. 276lt1, 276/5l v k.ú. Hněvotín, jak je zakresleno v situaci v měřítku
1: 250, jenž je nedílnou součástí projektové dokumentaceo cloložené k řízení'

Zásrrbení vodou bude připojkou z veřejného vodovodu; odvádění splaškových vtld bude
přípojkou do splaškové kanalizace; odváděrrí dešt'ových vod bude přípojkou clo tlešt'ové
kanalizace, přes akumulační nátlrž. Připravena bude přípojka k napojení na ntl plvnovod.
Rodinný dům bude napojen na distribuční sít'CEZ. Přípojka nn není součástí této stavby, je
řešena samostatně provozovatelem distribuční sítě.

Zpevněné plochy budou z betonové dlažbv.

Pro povolení auŽívátlí stavby se stanoví následLr1ící podnrínk1

8. Stavba bude provedena podle projektové dokumentacet vypracované Ing. Arch. Blankou
Roubíkovou, autorizovaným architektem' která byla ověřena ve stavebním řízení; případné
změnv nesmí být provedeny bez předchozího ;lovolení stavebního úřadu, případně schvá|ení
při kontrolní prohlíclce zápisem do stavebníhrr deníku. Projektová dokumentace bude po
nabytí právní moci ověřená zas|ána žadateli a obecnimu úřadu Hněvotín.

9. Před zahájením stavby zajistí stavebnÍk vyfyčené prostorové polohy tldborně zpúsobilou
osobou. Výsleclky vytyčení musí být ověřeny úř'edně oprávněným zeměměřičem ( trvěřený
vytvčovací výkres je dokladem k závěrečné kontrolní prohlídce).

10. Při provádění stavebrrích prací budou dodrŽena ustanovení vvhlášky č. 268120l)9 Sb.' o

obecných technických požadavcích na výstavbu.

1r. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky tÝkající se bezpečnosti práce a
technických zaÍízení, dtlát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništíclr a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví a života osob na staveništi.

12. Výstavba bude organizovaná tako aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroie v řádném technickénr
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit iejich očistu, přípatlně očistu komunikace
sloužící jako přístup na staveniště).

13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určenýnr na základě výběrového řÍzení,
který při jejím provádění zabezpečí oclborné r,edení provádění stavbY stavbyvedoucim. Při
provádění stavby bude veden stavební cleník.

14. Při realizaci stavby bude postupováno v soulactu s poclmínkami smlouvy k připojení nového
odběru vydaným CEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 2.2.2013.pod č 13-SoBS0l-4120883989.

15. Při provádění stavby dojde k dotčenÍ plynového zaíízenía proto je nutno postupovat clle
podmínek vyjádření RWE Distribuční službv s.r.o. Brno zn. 50007408J1 ze dne 1.2.2013.

16. Při přípravě a provádění stavby' budou splněnv podmínky souhlasu dle ust. $ 7 odst. 3 zák.č'
334192 Sb. vyclaného Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí dne



22.5.2013 pod č.j. SMoVŽP/55/1390/2013/Př' pro parc.č. 276/58, 2',16111, 21615| v k.ú.
Hněvotín:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích bude probíhat v maximální možné míř"e

v době vegetačního klidu
- Stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
_ Doba záboru nepřekročí 1 rok, včetně uvedeni pozemků do původního stavu, termin

zahájení prací bucle upřesněn ve stavebním řízení
_ Při vlastní práci je investor povinen respektovat zásady ochranY ZPF' v-v*plývající

z ustanovení $ 8 zákona o ochraně ZPF
- Šir" manipulačního pruhu bude cca 2 m včetně výkopu, délka a hloubka uložení kabelu

nepřekročí parametry uvedené v technické zprávě
- Práce na pozemcích a vstup na ně bucle v dostatečném předstihu projednán s vlastníky,

případně uživateli pozemků a k řízení d|e stavebního zákona buclou doložena stanoviska
všech vlastníků dotčených pozemků.

17. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky stluhlasu k trvalému vynětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního Íbndu k nezemědělským účelům vydaným
Magistrátem města Olomouce, tldborem životního prostředí ze tlne 25.4.2013 pod č.j.
SMOL/078984 l20t3 l oZP IPKZ/ P ol prrr parc.č' 27 6l s8' 27 6/ l l v k.ú. H něvotín :

_ Souhlas .ie závaznou součástí rozhoclnutí, která budou ve věci vvdána podle stavebního
zákona.

- Platnost souhlasu je totožná s platnr'rstí tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně
s prodlouženÍm jeho platnosti.

- Tento souhlas neopravňuje žadatele k zahájení výstavby. odnětí půdy ze ZPF nabude
účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené.

- V souladu s ust. $ 8, odst. 1 zákona č. 334192 Sb., ochraně ZPF provede ten, v jehož
prospěch je souhlas udě|ován, na vlastní náklad skrývku kulturni vrstvy půdy do
hloubky 25 - 30 cm a násleclně ji vvužije k ozelenění stavby. Zpusob provedení skrývk1
a její další manipu|ace bude prováděna vsouladu s ust. $ l0 odst.2 vyhl.č. 1J/199,t Sb.
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

_ Termín provedení skrýky je závislý na nabytí právní moci stavebního povolení
vydaného podle stavebního zákona. Splnění této povinnosti lze vymáhat ukládánÍm
pokut ve smyslu ust. $ 20 zákona.

- Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemkú a státem
chráněné zájmy uživatelů pozemků.

- Před zahájenim stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné r'Yznačení hranic záboru
v terénu, aby nedocházelo k neoprál'něrtému záboru ZPF.

- Podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uvedené múže na návrh žadatele orgán ZPF
změnit v Íízení o změně rozhodnutí v-vdaných podle stavebnÍho zákona.

18. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podminky koordinovaného závazného
stanoviska Magistrátu města olomouce, odboru koncepce a rozvoje ze dne 28.2.2013 pod
č.j. SMOL/0209 15 l2013/oI(R/UPA/Sch :

- Při výstavbě a následném provozováním nesmi dojít ke znečištění povrchor,ých nebo
podzemních vod a k ohrožení jejiclt jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými
látkami.

_ Přípojka splaškové kanalizace bude vvbutlovaná jako nepropustná, u závěrečné
kontrolní prohlídky bude předložen protokol o zkoušce nepropustnosti.

- V rámci stavby je nutné respektovat přislušná ustanovení CSN 736005 při křížení a
souběhu s tlstatnimi stávajicim technickýnri sítěmi. Před zahrijením výkopovÝch prací
bude provedeno zanrěřenÍ stávajících inžerrýrských sítí.

- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit otltokové poměry v dané lokalitě.
- Doklady o využití nebo odstranění odpadu ze stavby buclou srručástí dokumentace

předkládané k žádosti o užívání stavby.



19. V souladu s ustanovením $ 13 odst. 1 vyhlášk.v_ č. 2312008 Sb., o technických poclmínkách
požární ochrany staveb, ve znění pozclějších přetlpisů, musí být v garáži umístěn přenosný
hasící přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností l83B.

20. K závěrečné kontrolní prohlídce bude dále cloloženo:
- doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrrrle provozuschopnosti autonomní signalizace

a detekce
_ doklad o provedené kontro|e' údržbě nebo opravách hasících přístrojů
- doklad o funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti vnějšího požárního mista

požární vody
- revizní zprávu spalinových cest
- cloklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárního uzávěru-

vÝlezu clo půdního prostoru
- cloklad o mtlntáži a kontrole provozuscho1tnosti systému zajišt'ujícího zvýšerrí 1ložárni

odolnosti stavebních konstrukci _ sádrokartonového podhledu REI 15
- přenosné hasící přístroje a zaíízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěnv

již v době konání kontrolní prohlídky
- ověřený vytyčovací výkres stavby
- geometrický plán hotové stavlry
- měření radonu v pobytových místnostech
- doklad, kterým prokáže, .že zaslal oznámení rl záměru realizovat stavbu

Archeologickému ústavu Av ČR v Brně nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, územ.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie

21. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřaclu předem termin zahájení stavby a jméno
stavebního ptldnikatele; případné změn1' l'těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

Stavba bude dokončena do 31.12.2016.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřaclu záměr započít s užíváním stavby nejnléně
30 dnů předem dle $ 120 stavebního zákona. oznámení bude podáno na přeclepsaném
formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady' uvedenými v tomto
formuláři.

24. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, ktly je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, kte1'Ý byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolni prohlídky budou probíhat v těchto Íázich výstavby :

- závěrečná kontrolnÍ prohlídka k vydání souhlasu s užíváním stavby.

25. Přect zahájením stavby' bucle na viditelném nístě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA POVOLBNA". kte{ obdrží stavebník' jakmile toto rozhotlnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostnÍmi vlivy, aby úctaje na něm uvedené zůstal1'
čitelné a ponechán na mistě do doby započetí užívání stavby. [J rozsáhlejší stavby se

staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bucle uveden název stavby, investor, dodavatel'
povolení a ukončení stavby.

26. Před zahájením stavby je třeba postupovat l'souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20ll987 Sb.' o státní památkové péči, ve znění poztlějšich novelizací, podle kterého je
stavebník v případě' že se jedná o území s archeologickými nálezy, povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věcl CR v Brně, Královopolská l47, Brno, svúj záměr
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci _ např. Archeologické centrum
Olomouc' U Hradiska 4216, olomouc, provést na clotčenénr území záchranný archerrlogický

22.

tl



průzkum. Současně ust.
uživateli) nemovitosti a
dohoclu, a to ještě před
učiněno prostřednictvím

$ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci,
organizaci rea|izujicí archeologický výzkum povinnost uzavřÍt

zahájením archeologického výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak
přísl. kra.jského úřarlu.

o nárnitkáclr ťrčastrríků řízerrí se rozhodLrje takto

neb_y-ly vznesen),

Odůvodnění :

Žadatel Mgr. Tomáš Volák. rrar.5.6.l979. bytem Radliov 8l zastupovaný Ing..Iiřírn RoLrbíkenl. Ph.D.
Ateliér l33' olomoLrcká l33. Velký Ú.1ezcl podal cllle 20.|2.2012 Žáclost o vydání úzernního
rozhodnutí o unrístění stavby a Žádost o stavební ptlvolertí tla stavbtt rodirrrrého dotrltt s garáŽí.

zpevněných ploch. retettční.jírnky, sjezdtr. oplocení tta parc'Č. 2]6158.216160 v k.ú. Hněvotín.
přípojky vody. přípo.iky plynu, přípojky na deŠt'ovclLr a splašliovou kanalizaci na parc.č. )16111.

216l51 v k.Úr' Hněvotín.

Po přezkoumání podaných Žádostí ve st-tlyslrt ustatlovení $$ 79 odst. l,90 a l1l stavebního
zákona stavební úřad z_jistil. Že Žádosti rrejsoLt úplrié dIe poŽadavků \ 86 stavebního zákona a $ 3

vyhl.č. 503/200ó Sb.. a dle poŽadavlrťi $ ll0 stavebního zákoIla a vyhlášliy'' č.52612006 Sb. Žáclosti
tleposkytovali dostatečrlý pcldklad pro rozhodnrttí cl tlav't'htlvarlé stavbě. a_ie třeba je doplrlit. Protcl
stavební ťtřad usnesetlítn ze dne ll.l.2013 ptlcl c.j. Sti/l]/]B08l20l2l20l3 přerLršil ťtzemtií Í'ízertí a
usnesetlítn ze dne 1l.l.20l3 pod čj. SÚ/l3128091201)12013 přerLrŠil stavebrrí Ťízertí a starlovil lIlLrtLr

k doplnění.
Po doplnění poŽadovanýclr podkladů stavebtlí ťrřacl vzhledetn ktoIrlu. Že podrnínkv r'ťtzetllí

jsotr jedrloznačné. rozhocll na základě Žádosti stavebníkr]r. v soulacltt s ustanovení os 7B odst. l

stavebníhtl zákona a podle $ l40 správního řádLr Ltsllesenit't-t poznalllellallénl dcl spisu ze c'ltle lla
základě Žádosti ze dne 20.12'20l2 pod Č'i. SUi]8l0i]0l'. ltsIlesetlít-n pozllalllerlaIrélrl do spisir ze dtle
29'4.2013 pod čj. SU/2808i2809l20li2 rozhodl r"sclltladlt s t-tstatlovetlíIn \ 78 oclst. l stavebníhct
zákona a podle $ 140 zákona č.500/2004 Sb.. sprál,tlí řád. ve zrrění zák.č. 41312005 Sb.. (dále.ien
správní řád) o spojení ťtzemního a stavebrrího iízerlí.

Stavební ťrřad obecního úřadLr LLrtírl opatř_ením Ze dne 2.5.20l3 oznárnil z'ahájení
společného Útzenrního a stavebního řízení vŠerl znátnÝn ťrčastníkůln I'ízetlí a dotčenýrn orgánůIn a
nařídil veřejné ťrstníjednání na středLr drle 5.6.20l3 se schtrzkou tla rlístě stavbv. ze kterého bvl
sepsan\ protokol.

Veře.inost na veřejrrétn ťtsttlínl .jednáni neb1la př'ítotnna. Z předloŽené tbtodokLrITlelltace
stavební úřad zjistil. Žebyla splněna pol,itrnost t-tstallor'etrí \ 87 odst' 2 stavebního zákona' ze kterého
vyplývá. Že Žadatel o vydání ťtzemItího rozhodnutí na ttnlístění stavby mLrsí zajistit. abr- irlÍbrmace o
jeho záměrtl a o tolT. Že podal Žádost o vydání ťtzentního rozhodnutí by,la bezoclkladrrě poté. co bylo
nařízeno.veřejné jeclnárlí. vyvěšena na vhoclrlénl veře.1ně přístLrpnénl nrístě rra pozenrktt. tla nětlŽ se

tná zárlěr r-rskutečnit aÍo až do doby vet'e.jllého ústnílrtl.jednání'
V prťrběhu ř'ízení stavební ťrřad př'ezkoLtmal předloŽenoLr Žádost o unlístění stavby a Stavební

povolení z hledisek uvederrých v $$ 79 oclst' 1" 90 a ll1 odst. l a 2 stavebního zákona. pro.iednal.ji
s írčastník.v tízení a s dotčenýrni orgány a posoudil shroInáŽděná závazná stanoviska a vy'jádření.
V průběhu řízerrí nebyly připorníIlky veře.inosti. Ljrnístění stavby.je v sorrladlt se souboretll znlětl č.

3 Útzer-r-rního plánLr obce Hněvotín. vydaného itsrlesetlír-t-t zastr-rpitelstva obce Hněvotín dne
22.11'2011. formolt opatřerrí obectré povahy'' č. li]0ll pocl č.i. SMOL/OI(R/]9ll9l20l0lŠt' které
nabylo ťrčinnclsti dne 2B.l2.20ll. Předrnětné pozernkr _istltt sclučástí návrlltlvé plochy..Bč" bydlení



čisté' které je určeno pro bydlení v rodinných dolnech. LJrlístěrrí stavby vyhovLr1e poŽadavkůnl
stavebnílro zákona a jeho prováděcích předpisů. předer'Šílrt obecným poŽadavkůnr stanovettýrll vvlll.č'
50112006 Sb.' o obecrlých poŽadavcích rla vyLrŽívání ťtzelllí. ve znění pozdě.iŠích předpisů. týltající se
urnístění staveb rodirrných domťr.

NavrŽený záměr se rrachází v lokalitě..Topolanská". pro kteror-r byla pořízená ťtzerlrlí strrdie.
evidovaná dne 5.4.2012. Tato studie je schválena _jako Útzer-t-lI-tě plánovací podklad. Navrhovaný
záněr splňLrje poŽadavky této studie. Umístění star'by vyhovtr1e poŽadavkťrnr stavebnílro zákona a

jeho prováděcích předpisťr, předevšírn obecnýrn poŽadavkůrn statroverlýIn vyhI.č. 50l/2006 Sb..

o obecných poŽadavcích na vyuŽívání ťtzemí. ve znění pozdějších předpisťr. týkající se umístění staveb

rodinných dornů. Urrrístění na pozenrklt je starlovetlcl podnlínkanli tohoto rozhoclnutí.
PředloŽená projektová dokumentace splriLrje podnlínk1' vyhI. Č' 268/2009 Sb'. a obecnýcli

poŽadavcích na výstavbLr a je vypracovaná v soulacltt s př'ílohoLr č. 4 vy'hlášky č. 503/2006 Sb. o

podrobně.jší ťrpravě ťtzemního iízerlí. veřejnoprávní srllouv1, a územttího opatření a přílohoLr č' i
vyhlášky č. 49912006 Sb. o dokLrmentaci staveb. zpracovaIlé v rozsahlt odpovídajícítrrr"t druhu a

význaInr-t stavby. jejímu r"rmístění. stavebně technickérrrrt provedení. ÚrčelLr vyuŽití. vlivLr tla ŽivotItí
prostředí a době trvání stavby. tj. stavbě rodinného donru' Projektová dokuInentace je zpracovaná
oprávněnou osobou Ing. Arch. BlankoLr RoLtbíkovc'lLt. alttorizovanýrn architektern.

Stavební úřad se v rízení zabýval i toLl otázltoLr. zda bLrde při provádění stavby' zajiŠtěna
ochrana veřejných zá1mú vymezená v $ l60 odst. stavebnílto zákorla a zjistil zŽádosti tl stavebtlí
povolerií. Že stavba bLrde prováděrra stavebtlirrr poc1nikateleltr. který je por'inetr při je_1í realizaci
zabezpečit odborné vedení prováděrrí stavby stavbyvecloucínl.

Stavebník prokázal. že ná k pozernku parc.Č. 216158^ 216160 v k.ú' Hněvotín. výpis
z katastrtt ttemovitostí' listu vlastnictví č. 1341 pro obec a katastrálItí ťrzemí Hněvotín
vlastnické právo. k pozernku parc.č. 216l)1 a parc.č. 216151 v k.ťr. Hněvotín jiné právo. a to
solthlaseIl vlastrtíka obce Hněvotín. J'rrto skttteČnost stavební úřad ověřil v prttběhu Í-ízení.

Návrh je v souladr'r s poŽadavky na veř'ejttott clopravtlí a tecltnickoir iIlfiastrLrkturu, lidy hlavrlí
řady dešt'ové a splaškové kanalizace, vodovodní a plvnovodtrí řad. vedení ntt jsou prováděn1'a budou
uvedeny do rrŽívání. PoŽadavky zvláštních právních pr'edpisťr Ita útseku Životního prostředí a připojení
nenlovitosti tla místní komunikaci jsotr splněrry'.

Stavební ťrřad se v rámci probílrající|ro řízellí zabýval téŽ otázkoLr vymezení okruhu účastníkLr
řízení ve srnyslu $$ 85 a 109 stavebního zákotra. Přitonr dospěl kzávěrr'r. Že v danétn případě totcl

právní pclstavellí příslLrší :

Účastrríci řízení podle $ 85 odst' l stavebItíhcl zákona:
a) Žadatel - Mgr. T'onráš Volák, rrar.5'6.l979'. bytenr Radkol,81 zastuptlvaný lng, Jiřírl RoLrbíkenl.

Ph.D. Ateliér l33' olomoucká l33. Velký U.iezd
b) obec na jejíInŽ ítzemími být záněr uskutečněn - Obec Hněvotírl

Účastníci ítzemního řízení dle $ 85 odst. 2 star'ebního zákona:
a) vlastrlíci pozemkťi či staveb. na kterýclr nrá být zitrrtěr LtskLt1ečněn:

- Mgr.Tornáš Volák' Radkov Bl
- obec Hněvotín. Hněvotín 47

b) osoby. jejichŽ vlastrrické právo nebo jiné věcné právo k sousednítn stavbáln či pozenrkťrnl nltjŽe
být úzenrrrírl rozlrodnutím přírrro dotčeno:

- obec Hněvotín, Hriěvotín 47
- lng. Petr Hlaváček' Profesora Ftrky l211l8" olotrrclr'tc

- Sil"vie HlaváČková. Profesora Ful<1 l21718' OlotnoLtc

- Doc. MUDr. Vlaclimír Študent. Ph.D.. ŘíInská B'i9/25. olorloLtc
- Hana Hýblová. Hněvotín 479
- Irrg. Petr otevřel, U Kovárny 316l32. OloInouc
- Mgr. Renáta otevřelová. U Kovárn1' 316132" Olornouc
- RWE Distribr-rčnísluŽby s.r.o." Plynárenská 499ll. Brncl

- Čr'z' Distribuce, a.s. Děčín.-feplická B7418



Učastníci stavebního řízenípodle $ l09 stavebrlího zákorla:

c) stavebník - Mg'. Tonráš Volák. Radkor' 8l
b) vlastníci pozemku nebo staveb. na kterém má být stavba prováděrra:

- Mgr.Tomáš Vo|ák, Radkov Bl
- obec Hněvotín. Hněvotírr 47

c)vlastníci sottsednich pozernk[r nebcl staveb na nich. tlittŽe-li býtjejich vlastnické právo navrhoval'}otl

stavbou př_ímo dotčeno:
- obec Hněvotín. Hněvotín 47
- lng. Petr Hlaváček. Profesora FLrky l271l8- olcllllor'tc
- Silvie Hlaváčková. Profesora FLrky 121118. olonlouc
- Doc. MUDr. Vladirnír Študerrt. Ph.D.. Řínrsk1r 85C)/25. Olomouc
- Hatla Hýblová. Hněvotín ul79

_ Ing. Petr otevř'el. U Kovárny 316132. olomouc
- Mg'. Renáta otevřelová, U Kovárny 316132. Olotlouc
- RWE DistribLrčníslLrŽby s.r.o.. Plynárenská 499i 1. Brrlcl
- CF'Z Distribuce. a.s. Děčín, Teplická B74l8

Z piedloŽenýclr stanovisek :

_ vyjádření RWE DistribLrční sluŽby. s.r.o.Brno ze drle l .2.20l3 pod zrr. 500074083 1.

- smloltv-v' sCF'Z DistribLrce, a's. Děčín ze cllre 22.2.2013 č. 13-SoBS0l-4l20B83989: r,yjádření
kexistenci sítě ze dne 31.l.20lj pod zn.0l00l31406

- vyjádřelrí'felefónica Czech RepLrblic. a.s. li existerlci sítě ze dtte 30.1.20l3 pod č i. 5l6909l|3
nedojde k dotčení.

- sor-rhlas obce Hněvotín k napojenína sítě ze cJtle l0.4.20l].
- rozhodnLrtí obecního ťrřadu Hněvotín k připojerlí novostavby na nlístní kotlurlikaci ze drle

10.4.10 r 3.

- vyjádřerlí Obce Hněvotírr ke stavbě ze dne l0.4.]0lj.
- závaznélto stanclviskaHZS olornoLrckélro kraje ze clne 30'5'20l3' pod Č'i.HSOL-2431-212013.
- koor'clirlclvatléIlo závaznéllo stanoviska MagistrátLr tněsta olotnouce oclb. kclncepce a t'tlzvtrIe ze

dne ]B.2.20l 3. č..1. SMOL 10209l5l201 3/OKR/UPA/Sch.
- souhlasrr dle $ '/ zák. o ochraně ZPF Magistrátu rněsta olotnoLtce, oclb' ZP zc dtte 22.5.20l3 pod

č j. SMol/ZP l 55 l 1 39012013 lPr,
- souhlastt s vyrtětím ze ZPF Magistrátr'r nlěsta C)lonlotlce. odb. ŽP ze

SMO L/07 89 84 120 1 2l OZP I PKZI P ol.
- vyjádřerlí Magistrátu města olonlouce odborLr lrollcepce a I'ozvojc ze

SMOt-/0773 05/20 I 3/OKR/U PA/Sto.
- výsledktt nrěř"erlí radclllu - střední riziko.
- prťtkazrr energetické rrároČnosti budovy - B
adalšího posouzení. dospěl stavebníúřad k závěrtt. Že LrskuteČněním stavbv nebudou ohrclŽenv veřejné
zájmy ani nepřiměřeně oInezena či ohroŽena práva a opláVněllé zájny účastriíkfi iízení.

Podmínka správců teclrnické infiastrr"rkturv. nrajetkových správcLi či trŽivatelů pozenlkťt nebcl

staveb dotčených přednlětrrou stavbou. které se t'Jka'jí finančních poplatli.ů. či jiných Íinančních
poŽadavkL'r. nejsorr součástí podmínek předepsanýclt tínlto rozhcldnutínl pro realizaci stavby. T'ytcl

poŽadavky'' bLtdou řeŠeny mezi stavebníkenl a těrnito ťrČastníkr'řízení. správci technické infi'astruktury'
či nrajetkovýrni správci. ttzavřenítn stnlttv či dohod dle přísltrŠných právních předpisů.

JelikoŽ v prťrběhu spo.jeného ťtzenlníIlo a stal'ebnilro ř'ízertí stavební ťrřad neshledal dťrvody''

které by bránily povolení stavby. rozhodl způsobenl Lrvec1eným ve výroku tohoto rozltodnutí.
Vzhledern ktonlu. Že v předrněttlém úzenlí _1e vydán územní plán' dorurčLrje se v ťtzet-nníIl-t

řízení totcl rozhodnutí v souladu s \ 92 odst. 3 stavebtlího zákotta ťrčastníkůrn řízení uvedeným v 5\

85 odst. l a dotčeným orgánťtm .jednotlivě: ťrčastníkLrrn řízení r'rvederrýtn v $ 85 odst' 2 stavebního
zákona se dorLrču;e veř'ejnou v5'hláŠkoLr. Ve stavebnírll řízetlí se dorr-rčr-rje účastníkům řízení uvedenÝnt

v Q l09 stavebrlího zákonatoto rozhodtlLrtíjedllotlilě.

dne 24.5.20l3 pod č.1.

dIle 6.5.]0lJ pod Č.j.



Poučení :

Proti územnímu rozhodnutí a proti stavebtrítl'lt't povolení lze podat odvolání. Oclvolat se

může ťrčastrrík iízení ve lhůtě do l5 dnů ode dne. kdy nlu bvlo rozlrodnutí ozttámeno. odvolání se
podává Lr obecnílro úřadLr LLrtín stavebního ťrřadLr. o odvolání rozhodu.;e odbor strategického rozvoje
kraje. Krajského írřadu olomoLrckého kraje'

odvolání proti územnímu lozhodnutí nlá odkladrlý účinek proti stavelrnínru povolení.
Dot'učettí veřejttou vyhláškoLr se provede tal'" Že je rozhodnr"ttí vyvěŠeno po dobLr 15 dnů

zpťrsobenl v místě obvyklýnr. Poslední clen této lhůty'_je dtlerrr doručení.
odvolání se podává S potřebným počtern ste.inopisů tak. aby jeden stejnopis zťrstal správnír-t-ttt

orgánu a kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úrčastník řízení potřebný počet stejnopisťr.
vylrotoví je správr-rí orgán na náklady írčastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. _jednotlivý výrok nebo vedle.;ší
ustanovetl í. odvolán í jerr proti odťrvodněn í rozhodn utí _|e nepřípLrstlré.

Včas podarlé odvolání má odkladný ťrčlnek'
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolettí rtenabude právní moci.
Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliŽe do dvoLr let ode dne, kdy nabylo právní nroci. nebude

stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavbv a Štítek '.Stavba povolerla'' budou stavebníkovi

předány po rrabytí právní nroci tohoto rozhodnLrtí.
Vzhledern ktomu. Že rozdělovník pro obě řízení.je _ieden. stavební ťrřad tíInto speciÍikLrje

okruh jedrrotlivých ř'ízení takto :

Učastníci ťtzemního řízení.jsoLr uvedeni po pořad'číslern _- l.2.3.
Účastníci stavebního řízení jsoLr uvedeni pod pořad. číslerll ].2.4 - ll.

Ing. Drahosl
vedottc í s

va Mačákor'á
a ríhcl Úrřadtr

/q)
L.

ffilřd-..
-3- 'YOta.

ř,Mi \

."ír1 ''i'n'.}'.*('r'
{- '} r. il'il-/

Doručí se :

ťrčastníci řízení na dorttčenku :

:tistupt e :trt/uteIa -

1. Ing. Jiří Roubik, Ph.D. ateliér 133, Olonroucká l33, Velký Újezd

příslušnti obec --

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

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha

vlasÍníci ct ttžil,cttelé cloÍčery\ch pr'tzemku u stcn,eh

4. Ing. Petr Hlaváček, Profesora Buky 127718, olomouc
5. Silvie Hlaváčková, Profesora Flky 127718, Olomouc
6. Doc. MUDr. Vladimír Student, Ph.D., Rímská 859/25' Olomouc



7. Hana Hýblová, Hněvotín 479
8. Ing. Petr otevřel, U Kovárny 316132, olomouc
9. Mgr. Renáta otevřelová,IJ Kovárny 316132, Olomouc
l0. CEZ Distribuce, a.s. Děčín' Teplická 874l8(DS)
11. RwE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499ll, Brno(DS)

dotčené orgcÍny na doručenku:

Magistrát města olomouce, oan. Žr,1ls;
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, (DS)
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (DS)
obecníúřad HněvotínlDS)

nu vědotttí ;

Archeologické oentrum olomouc. U Hradiska 4216' OlornoLrc

Správní poplatek by| zaplacen podle zákona č" 63412004 Sb.. poloŽky l7 odst. l písnr' a). Í). Ve

výši 600'- Kč dne 21 .5.2013.

Toto rozhodnutí je doručovúno v stlulutltt s ustunovenín $ 92 odst. 3 stuvebnílto ztÍkona veřejnou
vyhláškou, u proto musí být vyvěšeno po tlobtt ]5 dnů nn úředníclt deskúch obecního úřudu Lutítt
a obecního úřadu Hněvotín. Poslední den ]5ti tlenní lhůty, po kterou.je rox,ltotltlutí vyvěšeno nu
ílřední clesce, je tlnem doručení. Zveřejňuje-Ii se písentnost vyvěšením nu více úředních ileskúch,
považuje se zu den vyvěšení den, ve kterém bylu písentnost vyvěšeno nejpozději (s 20 stuvebnílul
zrikottu).

4s a L0Ú
VvvěŠentl dlte : . se.f rnrrto dne : . / J' !'o /3

$ir. ; ,;

#,':'3" ${l{*Ěřlřf

Zádáme obecní úřady, aby potvrzenou ktlpii r'r vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu'
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