
MAGISTRAT MESTA OLOMOIJCE
ODBOR STA\EBNI

oddělení statní sprár,y na tseku pozemních komunikací
Hynaisova 34170,779 00 Olornouc

Č. ;. svot l0O5065l20I4loSlPK/Vra
Sp isová značka: S-SMOL/ 1 7 089 21 20 B l os
Urádějte vily v korespottdenci

oprávněná uřední osoba pro lyřízení: Ing. Václav Yráže| dveře č.
oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Milan Fazekaš
Telefon: 588488159
E-mail: vaclav.wazel@olomouc.eu

Spisoly ztak _ 280.13, d<ďtační Znakld<ar1. lhůta _ A20

V Olomouci dne 08.01.2014
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oZNÁMEI\Í o zlllÁtntvÍ sravnBNÍHo ŘÍznnÍ

Dne l7.O9.20l3 podal stavebnft obec Lutín,IČ: 00299189, Škohí 203,783 49 Lutín, v
zastoupení: STAVING engineering s.r.o.' IČ: 25334107, Slatinkf'č.evid' 1g7,783 42 Slatinb/, žádost
o stavební povo len í na zněnu dokončené stavby místn í komun ikace :

,,Lutín - rekontrukce ulice K sídlištÍ'
So 101 - Zpevněné plochy

nacházející se na pozemcích parc. č. parc. č. st. 132 v k.ú. Lutín, obec Lutín, zastavěná plocha a
nádvoři parc. č. 18611 v k'ú. Lutín, obec LutÍn, ostatní plocha, parc. č. 187lI v k.ú. Lutín' obec LutÍn,
ostatníplocha, parc. č. 18913v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatníplocha'parc. č. 189/13 v k.ú. Lutírn, obec
Lutín, ostatní plocha, parc. č. 190 v k.ú' Lutín' obec Lutín, ostatní plocha' parc. č. l92l3 v k.ú. Lutírr'
obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. |9313 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc. č. I98l4 v k'u.
Lutín, obec Lutín, ostatníplocha,parc. č' 20511v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, parc' č.205/2
v k.ťr. Lutrrr, obec Lutín, ostatníplocha, para. č. 212/3 v k.ú. Lutín, obec Lutí.l, ostatní plocha, parc. č.
2l2l9 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatníplocha, parc. č.212ll4 v k.ú. Lutí.l, obec Lutín, ostatní plocha,
parc. č. 31912v k.ú. Lutíry, obec Lutín, ostatníplocha.

Uvedenýn dnem (17.09 .2013) bylo zahájeno stavební řÍzení.

Změna dokončené stavbv obsahuie:
Předmětem předloženeho náyrhu je So ]0]' kteÚ zahrnuje n!. stavbu noých kolných, šikmých
a podéllglch parkovacích stání, opraw chodnileů a oprawl vozovlql místní komunikace K Sídlišti
v Lutíně'
Podrobnosti nal,rhu jsou tnedeny v projeknvé dokumentaci, kteráj e založerru ve správním spisu.

Magistrát města olomouce, odbor stavební, oddělení státní sprár,y na úseku pozemních
komunikací' jako speciální stavební úřad (dále jen ,,speciální stavební úřad') věcně a místně přÍslušný
podle $ 15 odst' 1 písm. c) zákonač,.18312006 Sb., o územnlrn plánovánía stavebnírn řádu, ve mění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zÁkon'), $ 16 odst. 1 a $' 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13lI997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
opozemních komunikacích') a $ 11 odst. 1 písm. b) zákona č,. 50012004 Sb., správní řád, ve mění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'), vsouladu sustanovením $ ll2 stavebnfuo zákona
oznamuje zahájení stavebniho řízení účastnikům řízeni, kteří jsou stavebnímu uřadu mám|
a dotčeným orgánům.



Speciální stavební úřad podle ustanovení $ 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání
na nrístě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost posk1.tuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění'

Dotčené orgány mohou svá závamá stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě
dŮkazy uplatnit podáním u spe ciálnilro stavebnilro úřadu učiněným nejpozději do:

do 15 dnů ode dne doručení této výny.

K později podaným závamým stanoviskům a námitkám, popřrpadě důkazum nebude přihlédnuto.

Do podkladů pro vydání stavebnÍro povolení lze nahlédnout u oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací odboru stavebnÍro Magistrátu města olomouce, Hynaisova 10, olomouc,
nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13.00 do 17:00 hodin,
2. nadzemní podlaži, čís lo dveří 2.0 5.

Účastnfl< řízení může dle ustanovení $114 odst. 1 stavebnilio zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčeďch orgánů,
pokud je jimi přínio dotěeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Učastní< řízeníve sých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastnka řlzeni, a důvody podání
námitek; k námitkám, lderé překačují rozsah uvedený ve větě první, se nepřilrlíží.

K námitkám účastnftů řueni, které byý nebo mohly byt uplatněny v územnlrn řízeni při
poř'uování regulačního plánu nebo při vydání územnÍro opatření o stavební uzávěře anebo uzemního
opatření o asanaci území, se podle $ l14 odst' 2 stavebníro zákona nepřihlíŽí.

Nechrá-li se některy z účastnilni ř:z'enízastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastnícistavebního řueníbyliurčeni dle ustanovení $ 109 stavebnflro zákona. Vedle stavebnfta
mají postavení účastní<a stavebníro řízení dále v|astník stavby, na nft. mábýt' provedena mtěna, není_
li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém mábýt stavba prováděna, nenili stavebníkem, může_li
bý jelro vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, v|astník stavby na pozemku,
na kerém mábý stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovÍdajrc,Í
věcnému břemenu, mohou-li bý jejich práva prováděním stavby přínro dotčena, vlastní< sousedního
pozemku nebo stavby na něm' muŽe-li bý jeho vlastnické právo prováděním stavby přuno dotčeno,
ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu' může-li by-t toto právo
prováděnrrn stavby přímo dotčeno, osoba, o které tak stanoví zvláštní právnípředpis, pokud mohou
bý stavebnÍn povolenínr dotčeny veřejné zájlny ckáněné podle zvláštních právních předpisů
a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Součástí tohoto oznámeni o zahájeni
stavebníIro tízeni je situace stavby s r,yznačenín oblasti kolem navrhované změny dokončené stavby.
Všichni vlastníci pozemků a staveb apráv odpovídajících věcnému břemenu k pozemkům a stavbám
v této vyznačené oblasti jsou účastníky tohoto stavebnilro řízenypokud jsou jejich práva navrhovanýzrn
záměrem přímo dotčena. Váledem kvelkému počtu účastníků řfuení jsou tito účastníci o zahájenÍ
řzen í uvědoměn i veřejnou vyh láškou.

SděIení pro občarská sdružení:
V souladu s ustanovenlm $ 70 zákona č. Il4lI992 sb, o ochraně pří'ody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů, tínto oznamujeme občanským sdruženÍm zahájení tohoto stavebnilro řlzení.
V pr"ípadě, že věcná i místní specifikace žádosti občanského sdružení o informování o zahajovaných
správních řzeních odpovídá předmětu tohoto stavebnílro řzeni a takové občanské sdružení omámi
zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu svou účast vtomto stavebnknřzení do osmi dnů ode dne
omámení zahájení tohoto stavebního řízení, bude mít toto občanskď sdružení postavení účastníka
tohoto stavebnílro řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že je toto oznámení doručováno účastníkůmř:zení
veřejnou vyhláškou, je dnem sdělení informace o zahájení tohoto stavebniho řizenÍ první den jejího
zveřejnění na uřednídesce Magistrátu města olomouce a současně způsobem umožňujícím dálkoqf
přístup. Pokud ve stanovené lhůtě občanské sdruŽení neoznámí stavebnímu uřadu svoji účast v tomto



iu'ení, nesplní zákomé podmínky pro př'znání postavení účastníka tuení a na jeho případné námitky
a připomínky nebude bránňetel.

Ing. Milan Fazekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunftací

Rozdělovnik:
l. STAViNG engineering s.r.o., {latinky č'evid. .l97,783 42 Slatinky
2' Magtstrát měsřa oloňouce, IČ:00299308, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34110,

Olomouc, 779 00 Olomouc 9
3. obecní uřad Lutín, úřední deska
4. Krajské ředitelswí policie olomouckého kraje, IČ: 72051795, Krajské ředitelství policie

olomouckého kaje, uzemní odbor olomouc, dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9

5. Magistrát města olomouce, IČ: 00299308, odbor životního prostředí, odd. odpadového
hospodářství a péče o prostředí H1nraisova 34ll0, olomouc' 779 00 olomouc 9

6. spis

Toto omámení je oznamováno v souladu s ustanovením $ 25 a $ 144 správníro řádu veřejnou
vyhláškou a lyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města olomouce, zveŤejníse též
způsobem umožňujícínr dálkovy přístup (internetové stránky elektronické uřední desky Magistrátu
města olomouce na webové adrese edeska.o1omouc'eu) a na úřední desce obecního úřadu Lutín
včetně q'rrěšení způsobem, umožňujícírn dálkovy přístup' Současně prosínre tento obecniuřad, aby
zdejšímu stavebnímu uřadu zaslal zpět pofurzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhtášky.
Upozorňujeme, Že pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto omámenÍ na úřední desce
stavebního úřadu, kteý toto oznámenívyda\ tedy na uřední desce Magistrátu města olomouce'

Vyvěšeno dne: q /, fu ,7 y Sejmuto dne: 4 ,^, ,id- Ť- ,/', *rq,
RazÍtko a podpis orgánq který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznárrpní.
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