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MENÍ
úzentního ř'ízeni

Dne 21.L.20l2 podali Bc. Jaroslal Ambrož, nar. 2.ll.1971 Bc. Jana Ambrožová, nar.
15.5.1979 oba bytem Hněvotín,l87 Žádost o rrclárrí ťtzelltního rozhodrttttí o Lttrrístění stavbi
oplocení na parc.č. 993172 l'k.ú. Hněvotin.

Uzetrrtlí rozhocltlittí na vÝŠe Ltvedetlot-t Sta\,bLl b:''lci vydáno clIle 21 .6.20l2. pod č.i.
sÚltosl+s ll2012. foto lozhoclnLttí br'lo zrttŠetlr.l rozltoclnr-ttírtl Kra_iského ťrřadLr olonroLrckého kra_je.

odborrr strategického rozvoje kra.1e ze clne 3.l.20l3 pod č._i' KUoK/4ó0l20l3 a vrácello k ttor'étlrt
proj ednán í prvoinstattčtl ímu orgánLr.

obecní ťlřad LLrtín. stavební úřad. jako stavebrrí úřad příslušIrý podle \ 13 odst. 1. písnr. e) a \
84 Č' l83/2006 Sb." o ťtzetlrttítrr plánor'ání a stalrebltírll řádLr. ve znění pozdějších předpisťt ve ztlětlí
ťrčinllérll do 31.1].20l] s odkazeIll rla přechtl,-lttii rtstatltlreni C'l.Il odst. l4 zákona č. 350i]0l2 Sb.
(dále jen stavební zákon). oztlatllltje r sclLtlacltt s ttsttttltlt,etlínl s\ 47 odst. l) zákorra Č. 500/2004 Sb.
správnířád pokr'ačování Útzenlnílto řízenídotČetlýnl 0t'qáItťtrll státrlísprávy a Úrčastníkťrm řízerlí.

Stavebrrí ťrřad zároveň v.v"zývá stavebllíka. ab'l clo 60 dnů doloŽil:
- opravenou dokumentaci - r' trázvu butle termín ',plot" dle ustanovení $ 103 odst. 1)

písm. d) 6.
- dokumentaci doplnil r'e smYslu příIohr' 4. prclr'áděcí vvhlášky č. 503/2006 Sb. o

podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvY a územniho opatření
- řešení údržby navrhovaného plotu a plotu stáva.iícího na ptlzemku parc.č. 993 v k.ú.

Hněvotín
- vyjádření Magistrátu města olomouce' odboru koncepce a rozvoje

Vzhlederrl k totrllt" Že zánlěr leŽí v ťtzettrí. kde je vvdán úzetlttí plán. je toto crztlátrletlí
doručovánovsottlacitts\ B7odst. lstar'ebníhozákotlit ťrčastrríkťrrlřízerrídle\ B5odst. i adotčenýrll
orgártťtrll jednotlivě; účastriíkťrlrl řízeníclle r\ 85 tlclst. l se dorLrčtrje toto oztlzilllerlíveřejnou v1'hláŠkoLr'

Učastrríci ťtzenrnílto řízení dle $ 85 oclst: l star'ebrlího zákona :

a) Žadatel Bc' Jaroslav AInbroŽ. ttar. ].1I.1914 Bc..latta ArlbroŽová. rlar. l5.5'1979 oba byterl
Hněvotírr 487

b) obec. na-jejínrŽ ťtzenlí nlá být zántěr uskLtteČtlčtl. ()bec Hněr,otín. Hněvotítl :17

Učastníci úzetllttího řízení dle \ 85 odst. ] star'cbttíhtl zakotta:
b) osobr'_ _iejichŽ v'lastnické právo tlebo _j iné rČcrre pt'avo l' stlttsedttíIrr stavbáttl či pozenlkr-rtrr tlr[tŽe

být ťrzerrl n ír-tr rozltod tl trtírrl př'írno dotčerlo :
- lng. Mar-tin Hry'zbil. Berkova,l0. Horka uad Mot'avoLt
- Vlastislava Navrátilová. U Kapličk1' l8. LLrtírl
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Doručí se :

žat{atelé -
Bc. Jaroslav Ambrož, Hněvotin 487
Bc. Jana Ambrožor'á, Hrrěvotín "l87

příslušnti obec, -
obec Hněvotín

dotčené orgán-"_' l1a dortlčellkll:
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozl'oje

ťrčastníci řízení veřejnou V)/hláškoLl -

Úř.ea''i cleska obecního úřadu Lutín + př"ílolra
Úřed.'í deska obecního úřadu Hněvotín + příloha

Toto oznámeni je vyhlašováno veřejnou v1'hláškou, a proto musí být vyvěšeno ;ro dobu 15 dnu
na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotín' Obecního úřadu Lutín' Poslední den 15ti
denní lhůty, po kterou je oznámení r'yvěšeno na úřeclní desce je dnem doručení oznámení'
Zveřejňuje-li se písemnost lryvěšenínl na r,íce úřeclnich deskách, považuje se za den vvvěšení
den, ve kterém byla písemnost v1věšena nejpozclěji (s 20 stavebního zákona).

Sc'lrrLrto cine :

Zádáme obecní úřad1,, abv potl'rzetrou kopii o r'l'věšeni a sejmutí této veřejné vvhlášky zaslal1' zdejšímu
stavebnímu úřadu.


