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NÁvnu vÝRoru RoZHoDNUTÍ VE ZJEDNoDUŠENEM UZEMNÍII nÍzn'NÍ

ÚzniuxÍ nozHoDl\UTÍ
veřejnou vyhláškou

Žadate|é Obec Hněvotín, Hněvotín 47, rČ zqsqts podal drre 25.1'2011 Žáclost lra vydání
rozhodnutí o unrístěrrí stavby ve zjednodušeném územním řízení pro

chodník _ ul. Hřbitovní, parc.č. l028/l v k.ú. Hněvotín

Dnem podání žádosti bylo zalrájeno zjednodušené úzenrní řízení'

Popis přednrětu Žádosti :

Chodník je nuvrž'en v místě steivající příkopy vpruvo směrem nn olontouc, souběžně
s komunikucí III/270B. Délkn cltoclníku 202 m, šířku ]'5 m s povrcltent z betonové zúmkové dlažb1l,

otl komuniknce odděIen obrubníkem. Je nuvržen v příčnént spúdu 2 (%, odvedení dešt'ové vody tttt

terén.

obecrrí Úrřad Lutín stavební ťlřad, jako stavebrrí Úrřad příslušný podle $ l3 odst. 1 písm. g) a $ 84

zákonač' 18312006 Sb., o Útzemním plárrování a stavebnírn řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ''stavebttí zákon''), zveřejriLrje podle $ 95 odst. 2 stavebrrího zákona rrávrh výroku územního
rozhodnutí a současně podle 8 14 vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější Írpravě územního iízení.
veřejrroprávní snrlour,y a ťtzenrního opatřerrí upozortiuje. že proti němu mohou dotčené orgány podat

výhrady. Úrčastrríci rrámitky a veřejrrost připornínky, které se týkají olrrožení ochrany veřejného zájnu,
v souladu s $ 95 odst' 4 stavebního zákorra do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

Kpozději podanýrn výhradárl, rránritkár-rr a připonrínkárn nebucle přihlédnLrto. Účastníci řízerlí mohou

nahlížet do podkladů rozlrodrlutí (kancelář stavebníIlo úřadr-r, Lr-ttín olorlor-rcká l31' úřední drly Po a
StB-17hod.)



Stavební ťrřad obecrrího úřadu vLutírrě vydává v souladu s ustatlovetlítni $$ 79. 92 a 95

stavebrrího zákorra a $ 9 vyhlášky č. 50312006 Sb.. o podrobnější ťrpravě ťtzemního Yízení,
veřejnoprávní smlouvy a ťtzemtlí1ro opatřerrí

rozhodnutí o umístění stavby

chodník - ul. Hřbitovní, parc.č. r028ll v k.ú. Hněvotín

jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v sitrračnínl výkresu na podkladLr katastrální lnapy. která je
sorrčástí spisové dokumentace'

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovítyto podmírrky :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na
podktadu katastrální mapy v měřítku 1 : 500, která je součástí spisové dokumentace a bude
dle ust. $ 95 odst. 5 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a
Obecnímu úřadu Hněvotín.

2. Na pozemku parc.č. I028l1v k.ú. Hněvotín, bude umístěna stavba choclníku v délce 202 m
a šířce 1,5 m.

3. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.

4. Projektová dokumentace dle vyhlášky č.49912006 Sb. o dokumentaci staveb bude
zpracována oprávněnou osobou. Součástí projektové dokumentace bude opatření proti
pronikárrí radonu :r řešení přípojek na veřejné sítě.

5. Vesmyslu lyjádřeníČBzni.t.ibuce,a.s.zedne l7.2.20ll podč. 1032414349 sevprostoru
stavby nachiví nadzemní vedení NN. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické
spole8nosti v rozsahu claném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými Čsx, PNE a

podmínkami pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedeni (příloha
ryjádření). Budou dodrženy minimální vzdálenosti ocl nadzemního vedení NN dle CSN
333300 a CSN 33 3301. Budou respektována ochranná pásma stávajících energetických
zaÍízení VN jakož i trafostanice, které se v zájmové oblasti choclníku nacházejí. Pokud by
během prací mělo rlojít k porušení ochranného pásma těchto zaÍízení, bude nutné vyžádat si
souhlas činností v ochranném pásmu.

6. Při realizaci stavby dojcte k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místnÍch sítí
a VTL plynovodů RwB Distribuční služby, a.s. Brno, proto bude postupováno dle podmínek
stanoviska ze dne 14.2.20ll pod zn. 581/11/153. VTL trasový uzávěr a souběh chodníku se
stávajícím VTL plynovoclem musí být min. 4 m. Povrchové znaky, orientační sloupky, popř.
čichačky musí zůstat mimo navrhovaný chodník.

7. Při realizaci stavby clojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
02 Czech Republico a.s. dle vyjádřenÍ ze dne 14.2.20l| pod č.i. 20796111' zejména:
Projektová dokumentace pro stavební Íízení musí být vypracovaná v souladu s poclmínkami
tohoto vyjádření.

8. Stavební povolení na stavbu chodníku bude vydávat speciální stavebnÍ úřad tj. Magistrát
města O|omouce, oclbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací.

9. Poclmínky hygienické, požírní apod. jsou clány příslušnými normami a právními předpisy.



10. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20lL987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, poclle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd čR v Brně, Královopolská |47 ' Brno nebo oprávněné organ izaci _ např. NPÚ, územ.
ocllr. pracoviště v Olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
U hradiska 4216, Olomouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na
dotčerrém ,území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o

památkové péči ukládá r'lastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít clohoclu, a to ještě přecl zahájením archeologického
výzkumu. Pokucl k dohoclě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

okruh Úrčastníkťl Ítzemního iízení je stanoven clle $ 85 stavebního zákona.

Účastníci úzenrního ř'ízenídle $ 85 odst. 1 stavebrrího zákona:
a) Žadatel obec Hněvotírr, Hrrěvotín 4J,IC 298913
b) obec, na jeiírnŽ úzerrlí má být záměr uskutečněn, obec Hriěvotín, Hrrěvotín 47

Účastníci Útzenrního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákorla:
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterýclr rná být zárněr uskutečněn, není-li sárn Žadatelenl:

- olomoucký kraj, Jerenletrkova 1191l40a, olomouc, hosp. SSoK, Lipenská 753l120. olomoLtc
b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbárn či pozemkůtn nrůže

být úzerrrn ínl rozlrod n ut íni př ínr o dotčerro :

- Miroslav onderka, Hněvotín 22]
- Římskokatolická fartlost, Hněvotín 102

- RWE DistribLrční sltrŽby. s.r.o', Plynárerlská 49911,657 02 Brrro
- Čp'z Distribrrce' a.s., Teplická 814l8 405 02 Děčín
- Telefónica o2 Czech RepLrblic, a.s',Za Brumlovkou 26612, Praha 4

Návrlr výrokLr rozhodntrtí je doručován v souladrr s $ 95 odst. 2) stavebního zákona žadateli a
dotčenýrn orgánťrm jednotlivě a ťrčastníkťrm Íízerlí (dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona) veřejnorr

vyhláškoLr.

Poučení:

Žadatel d|e ust. 8 95 odst. 3) stavebního zákona zaiistÍ" aby byl návrh vÝroku včetně
grafické přilohv bezoclklaclně vyvěšen na vhodném veřeině přísturrném místě u stavbv nebo

Dozemku, na nichž se má zánrěr uskutečnit a to po celou dobu 15 dní zveřeiněnÍ výroku. Součástí
informace ie graÍické vyiádření záměru. z něhož lze usuzovat o architektonické nebo
urbanistické podobě záměru a o ieho vlivu na okolí.

Výhrady doÍčen)jch orgánů nebo ndnitbl účctstníků proti zjednoclušenénu úzenlníntu řízení
lze podle ttstrlnovetú sl 95 odst. 4) stavebního zúkona podat písemně t,e lhůtě ] 5 dnti ode dne

zveřejnění tttivrhu výroku rozhodnutí, připomínk-y lleřejnosti lze podat ve stejné lhůlě pouze zct

předpokluclu. že by nohltt blit ohrožena ochrana yeřejného zájruu podla n,láštních předpisu a to ke

stavebnímu úřadu obecního úř'aclu LuÍín.
Do podkladů řízení lze nahlédnout u stallebního úřadu (vlttžijte předevšínl úředních hodin

pondčlÍ''sti'edu od B,00 l-'0tl huJ)'
Pokud nebttdoLt ve lhťtlě uplatněny výhrad)l, ntimitlql nebo připomínl{];, rozhodnutí se pokládú

za vydané a nctbývá prcil,ttí ntoci'
I

I

Ing. Drahoslava Mia č á k o"v.á
veclouc í stavebn ílro úpdii,.{



Doručí se :

ťlčastníkťrrl řízení doporučeně na doručenku :

žadatel -
Obec Hněvotín

příslušnó obec-
obec Hněvotín

dotčené orgány na doručenku.
Magistrát města olomouce, odb. Žp
Magistrát města olomouce, oclbor koncepce a rozvoje
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

Účastníci Íízení (vedlejší) veř'ejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín
+ příloha a úřední desce obecního úřadu Hněvotín + příIoha

Příloha: situačrrí výkres na podltladu katastrální mapy

Návrli výroku rozlrodnutí je zveřejriován v souladu s ustanoverrím $ 95 odst. 2) stavebního zákona
veřejrrou vylrláškou, a proto mLrsí být vyvěšerr po dobLr 15 dnů na ťrřední desce obecního ÚrřadLr LLrtírl

a úředrrí desce obecního ťrřadr-r Hněvotín' ZveřejňLrje-li se písemrrost vyvěšenínl na více írř'edrrích

deskáclr, povaŽuje se za detl r'yvěšení den, ve kteréIn byla píserlrrost vyvěšerra nejpozději (s 20

stavebního zákona).
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Žádame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšeni a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslali zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro žadatele" v příloze zasílánle poštovní poukázkll nu uhrazení správního poplatku ve výŠi l 000,-Kč (po

uhrazení poplatku zašlete kopii stavebn.ímu úřadu).
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