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Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. 1 písm. g) zákona ě.

l83lzOO6 Sb', o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), v územním řízení posoudil podle $ 84 až 91 stavebního zákonažádost

o vydání rozhodnutí o umístění stavby kopané studny na pozemku parc.č. 104 v k.ú. Lípy

(dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne 8.2.2011 podala

Jana Hornischerová, nar. 23.9.1972,Lipy I39,783 42 Slatinice

(dále jen ''žadatel'')' ana zák|adě tohoto posouzení:

Vydává podle $ 
-t9 a92 stavebního zákona a $ 9lyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kopané studn3t na pozemku parc.č. 104 v k.ú. Lípy

(dále jen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o kopanou studnu hloubky 10,5 m , která bude sloužit kziskáni vody po potřebu zahrady.

Umístění stavby na pozemku:

_ l04 v k.ú. Lípy ve vzdálenosti 3 m od společné hranice s pozemkem parc'č. 103, ve vzdálenosti 24

m od spoleěné hranice s pozemkem par.c.č. 105128 v k.ú. Slatinky, ve vzdálenosti 64 m od společné

hranice spozemkem parc.ě. 154lI a ve vzdálenosti 61 m od společné hranice spozemkem parc.ě.

l53 to vše v k.ú. Lípy
Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o podzemní stavbu . Studna bude provedena z betonol"ých skruží TBH 1000 do hloubky

10,50 m od stávajícího terénu. Studna bude ryvedena 0'50 m nad terén a zal<týa studniěním

betonoým poklopem. Terén v okolí studny bude provederr ve spádu 20Á od okraje skruží , aby

povrchová voda nemohla pronikat do studny. okolí studny bude do vzdálenosti 2,00 m vydlážděno

betonoými dlaždicemi do betonu s pískoqým podsypem

Vymezení izemi dotčeného vlily stavby.

- ovlivnění režimu podzemní vody posuzovanou studnou se pohybuje maximálně do 25 m . Nejblíže
je v současnosti umístěna studna na pozemku pac.ě. 101 v k.ú. Lípy ve vzdálenosti 30 m od

posuzované studny.

sÚ1268l20II
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il. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územni řizení , která
obsahuje qýkres souěasného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby' s lyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb'

Projektová dokumentace stavby ke stavebnímuřizení bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo

ffzickou osobou, ve smyslu $ 158 a $ 159 zákona ě. |8312006 Sb., tj. autorizovanou osobou pro
projektování vodohospodářských staveb a dle přílohy ě. 1 k vyhlášce ě. 49912006 Sb. a předložena
ke stavebnímu povolení ve třech vyhotoveních.

Stavba studny je charakterizovéna dle $ 55 odst.l písm j/ zákonaě.2541200I Sb. o vodách a o
změně někteých zákonů / vodní zákon/ jako vodní dílo.

Stavební povolení na uvedenou stavbu bude vydávat příslušný vodoprávní úřad _ Magistrát města
olomouce , odbor ŽP a proto budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeniMmo-ŽP, vodoprávní
iňad ze dne 9.11.2010 čj. SMoVZPl55lI5057l2010lKo
-K žádosti o zahájení vodoprávníhoÍízení pro stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody
předloží investor 3x výisk kompletní projektové dokumentace , s veškeými doklady tj. ýpis
z katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy l ne starší 2 mésícttl ' seznam úěastníků Íizeni ,
vyjádření správců inženyrských sítí' vyjádřeni osoby s odbornou způsobilostí _ hydrogeologa ,

pravomocné ízemni rozhodnutí a souhlas příslušného stavebního úřadu podle $ 15 odst. 2 zákonaě.
18312006 o územním plánování a stavebním řádu
_ při umístění studny nutno respektovat vzdálenosti domovní studny od zdrojů možného znečištění
dle CSN 755115"Studny individuálního zásobování vodou ,, l tabul'kazl
Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu Íizení bude předložená obecnému stavebnímu úřadu
k ověření , zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, kteý na zák|adé žádosti stavebníka
vydá dle $ 15 zákona č). 18312006 Sb. příslušný souhlas.

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována tak, aby zni vyplynulo a bylo zřejmé , že

- S přebýečnou ěi nepoužitelnou zeminou ze stavebních ýkopů, jakožto i s případným stavebním
odpadem musí bý naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně někteých
dalších zákoni , ve zněni pozdějších předpisů. Proto v dalším stupni projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení bude řešen i způsob na|oženi s těmito případnými odpady Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou souěástí dokumentace předkládané k žádosti o uŽiváni stavby. /

r,yjádření Magistrátu města oomouce - odbor ŽP, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí
ze dne 9.l1.2010 čj. SMoyZPl15057l2010lKo
- Práce musí bý prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot , olejů
či provozních hmot do půdy a podzemních či povrchovych vod a aby byla zabezpeéena ochrana
přírodních léčiých zdrojů ve smyslu lázeňského zákona č. 1641200I. Proto je nutno dodržet t5rto

zásady:

a/ napracovišti nesmí bý skladovány ve větším množství ropné i jiné škodlivé látky

bl pouŽitámechanizace bude zabezpeěenazáchytnými nepropustn;ými vanami proti úniku ropných
látek do terénu

c/ pro případnou likvidaci úniku ropných látek bude pracoviště vybaveno sanačními prostředky

-Konečná hloubka studny nepřesáhne projektovanou hloubku tj. 1 0'50 m
_Maximální odebírané množství vody ze studny nepřesáhne 1 000 l/ den

Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst'Z zákona
ě.20ll987 Sb., o státní památkové péči, ve zněni pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně,
královopolská I47, Bmo nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, uzem. odb. pracoviště
v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.25 nebo Archeologické centrum olomouc' bří. Wolfů l6 -

svůj záměr rea|izovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném inemí záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. l zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)
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nemovitosti a organizaci realizýící archeologiclcý v,ýzkum povinnost uzavÍit dohodu, a to ještě před
zahájením archeologického výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajs\ý úřad.

Učastníci řizenína něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jana Hornischerová' nat. 23.9. 1972 ,183 42 Lípy

Odůvodnění:

Dne 8.z.20I1 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby kopané studny na pozemku
parc'ě. 104 v k.ú. Lípy .

Stavební úřad opatřením I0.2'20I1 oznámil zahájení územního Íízení známým účastníkům Íizení a
dotčeným orgánům. K projednáni žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 2I.9.2009 o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby lyhovuje obecným technic[ým požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na lyuživáni ízemí ve znění vyhl.ě. 26912009 sb. a 22l20l0 a r,yhláškou ě.

26812009 Sb. ., o obecných požadavcích na qýstavbu

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města olomouce' odbor ŽP ze dne 9.Il.2010 pod čj. 20.7.2O0g čj. smotlŽPlssl
I5057l20l0lKo

- MZ ČIL Praha zezáv.stanovisko ze dne24.I.23011 ěj. MZDR 5333l2oII-2loZs-ČIL-P
- Česká republika _ ministerstvo obrany , vojenská ubýovací a stavební psráva Brno ze dne

12'l 1 .2010 č j' 4 1 65-83 17 l I89 5 5 1201 0_ 1 3 83 -UP-oL
- ARKO TECHNOLOGY a.s. Brno ze dne 3.1L2010
- RwE Distribuční služby s'r.o., Brno ze dne l.11.2010 zn.č,.4339/101153

- ČBzDistribuce a.s. Děčín ze dne 1.l l.2010 zn.č. l030139380
_ TELEFONICA 02 Republic a.s. Praha ze dne 1.1.20Il ě j. 39llrl

Dále byl doloženo hydrogeologické vy'jádření osoby s odbornou způsobilostí dle $ 9 zákona č,' 2541200I
Sb' pro povolení nak|ádat spodzemní vodou ze listopadu 2010 Ing. Jan Terrich' Malinovského I7,772
00 Olomouc

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
lryŽadovaých zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Slatinice., ze kterého
vypl}.vá , že uzemí s navrhovanou stavbou se nacházi v zastavěnémúzemí obce tj. v ploše pro bydlení
v rodinných domech.

Žadatel splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního zákona.záměr spolu sgrafickou
přílohou byl vyvěšen v oplocení u pozemku parc.č. l04 ú.Lípy
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve qýroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených

Y Íízeni bylo také zkoumáno , zda mohou bý přímo dotěena vlastnická nebo jiná věcná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich , včetně pozemků sousedních a staveb na nich . Na základě qýsledku byl
stanoven okruh účastnikiÍizení ve smyslu $ 85 následovně:

A.účastníci dle ust.$ 85 odst. 1 stavebního zátkona
1. Žadatel;

Jana Hornischerová, Lipy 139

2. PřísIušnd obec :

Obec Slatinice

B.Účastníci územního řízení dte ust.$85 odst.2 stav.zákona
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3. osoby , jejichžvlastnické právo ajiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Bohumil Mejzlík' Tovéř č.p. 139
Marcela Mejzlíková, Tovéř 139

Obec Slatinky

Stavební úřad dále dospěl k závěru , že dalšímu účastníky tohoto Íízeni , /mimo ý se kter1ými bylo
v tomto řízení jednáno / nejsou vlastníci či uživatelé okolních pozemku a staveb v sousedství

Navrhovaná stavba se jich sých charakterem a umístěním nedotkne '

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

_ Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřej nosti :

- Nebyly vzneseny

Vypořádání s lyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

_ Účastníci se k podkladům rozhodnutí ner1'jádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
olomouckého kraje odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úěastník potřebný poěet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout qýrokovou část rozhodnutí' jednotlivý ,.yrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání j en proti odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby tyká, nenili sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Toto územní rozhodnutí plati 2 rolq ode dne , kdy nabylo právní moci. Nepozbyvá však platnosti ,

pokud bude byla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení podle stavebního zákona.

Územni rozhodnutí pozbyvá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrži sdělení žadate|e, nebo jeho
právního nástupce , že upustil od záměru , ke kterému se rozhodnutí váahuje, to neplatí , byla _ li
r ealizace záměru již zaháj ena.

Vzhledem k tomu, Že zámér leží v izemí. kde je rydán izemní plán , je toto rozhodnutí doručováno
v souladu s $ 92 odst' 3 stavebního zákona
- Žadateli a příslušné obci/ účastníci izemnílto Íizeni pod č.l ,2 a dotěeným orgánům jednotlivě a

vedlejším účastníkům řízení pod.ě. 3- veřejnou vyhláškou
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
obecního úřadu Slatinice . Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkovy přístup.
Patnáctným dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručenél$25 zákona č. 500/2004 Sb. o
správním Íizení ,ve znění pozdějších předpist/. ZveÍejiuje _li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách, považuje se za den ryvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stav.zákona/

Vyvěšeno dne:'...?.9.'..q.'..?' p.l.1.... . 14.4.201_L
SeJmuto dne: ...........

}'3í, *i l li ťeoť*1,Pfi'':'[{:,q 
p otvrzuj e rryvě š en í a s ej mutí o zn ám en í'

j ,l::*;',1{,1;, ,i /
',.::, . ; t . ". ,,, ,. . .,,., 4r.,1 +:.itrí i

Poplatek: 7&uJ'
Správní poplatek podle zákonaé.63412004 Sb', o správních poplatcích ve ýši 1000,- Kě byl zap|acen

obdrží:
A..účastníci územního Íízení, uvedení v ust. $ 85 odst. 1 stavebního zákona , kterým se doručuje
do vlastních rukou:
Žadatel;
1.Jana Hornischerov á, Lípy I39

2.Příslušnd obec :

Obec Slatinice,IDDS

B.Účastníci územního íízení dle $ 85 odst.2 stavebního zákona- Bohumil Mejzlík, Marcela
Mejzlíková, obec Slatinky, kteým se doručuje veřejnou vyhláškou

C. dotčené správní úřady
Magistrát města olomouce odbor koncepce a rozvoje, IDDS
Magistrát města olomouce 

' 
odbor ZP, IDDS

obecní úřad Slatinice IDDS

Dále:
obecní úřad Slatinice _ úřední deska
obecní úřad Lutín - úřední deska


