
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká I3I,783 49 Lutin, telefon 585944286; fax 585944286

c.j. su/s93t2011
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-rlail : drnacakova.ou@lutin. cz

V Lutíně dne 6.4.2011
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o zahájení řízení_ prodloužení platnosti územního rozhodnutí vydanéh,o" pod'

SU/l18/84512009 ze dne 20.5.2009 veřejnou vyhláškou

obecrrí úřad Lutírr stavební úřad (dále jen stavební úřad) r,ydal dne 20.5.2009 pod čj.
SÚ/1l8l845l2OO9 pro žadatele Petra Smrčku, nar. 1.3.1982 bytem |{a Vozovce 869146, Olomouc
ťtzemní rozlrodnutí o umístěrrí stavby rodinného domu, přípojek' vsakovacích jam, zpevněných
ploch, oplocení na parc.č. 993ll19, 9931124 v k.ú. Hněvotín. Toto ťtzemtrí rozlrodnutí nabylo
právní moci dnem 24'6.2009' Platnost byla stanovena 2 roky ode dne nabytí právní moci, tj.

24.6.20rr.

Žadatel Petr Smrčka' nar. 1.3.1982 bytem Na Vozovce 869146, olomouc drte 23.3'2O1)
podal žádost rra lydání rozlrodnutí o prodloužerrí platrrosti uvedeného Územnílro rozlrodnutí o
urnístěrrí stavby

rodinného domu, přípojek' vsakovacích jam, zpevněných ploch, oplocení na parc.č. 993lIl9,
993lI24 v k.ú. Hněvotín

Dnenr podání žádosti bylo zalrájerro Íízení.

Popis předrnětu záměru :

Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. 993/1t9 v k.ú. Hněvotín. Půdorys
rodinného domu je obdélníkový o půdorysných rozměrech 6,6 x 11,1 m. Rodinný dům bude
zčásti dvoupodlažní se sedlovou střechou, zčásti přízemní s pultovou střechou. Vzdálenost
rodinného domu od hranice s parc.č. 993lll8 bucle 3,4 m, od hranice s parc.č. 993/120 bude
vzdálen 2 m, od hranice parc.č. 993lL24 bude vzdá|en 5 m.
|{a parc.č. 993lIt9 budou umístěny dvě vsakovací jámy pro jímánÍ dešt'ových vod, zpevněné
plochy, oplocení. l\a pozemcích parc.č. 993lII9, 9931124 budou umístěny rozvody nn,
kanalizace dešt'ové do vsakovacích jam, kanalizace splaškové, přípojky vody, plynu, splaškové
kanalizace. Přípojka na distribuční sít'nn není součástí tohoto řízení.

Dťrvodem žádosti je nutnost zajištování firrančního krytí.
Petr Smrčka, nar. 1.3'1982 bytem Na Vozovce 869l46, olomouc poŽádal o prodloLržení

platrrosti vydaného územního rozlrodnutí o umístění stavby čj. SU/1r8l845l2009 o2 roky, tj. do
24.6-2013.

Stavebrrí úřad obecrrílro úřadu Lutín' jako stavebrrí úřad příslušný podle $ l3 odst' 1, písrn. g)

a $ 84 č' 18312006 Sb., o územrrírrr plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon), v souladu s ustanovením $ 93 odst. 3) a $ 87 odst' 1 stavebního zákona,
oznamuje zahájení řízení dotčenýrn orgánům státnísprávy a známýn ťtčastníkůrn Íízení.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, nárnitky úlčastníků iízeni a připomínky veř'ejnosti rnusí
být Lrplatněny nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude
přilrlédnuto'



Do podkladů rozhodnutí lze nalrlédnout u stavebnílro Úrřadu (vyuŽijte předevšírn návštěvní
dny pondělí, středa 8 - 17 hod) .

Pokud dotčerré orgány, jejichž závazn'é stanovisko nebylo doloženo jižkžádosti na vydárrí
rozhodnutí o prodlouŽení platnosti předrnětrrého ťtzemního rozhodnutí, rresdělí ve stanovené lhťttě
závazné stanovisko k záměru, platí že z hlediska jím sledovarrých veřejných zájmťr s předrnětrrým
záměrem a s vydáním rozhodnutí o prodloužení platnosti přednrětného Útzenrního rozhodnutí souhlasí.

Neclrá-li se rrěkterý z účastníků Íízení zastupovat, předloŽí jeho zástr"rpce plnou moc.

Vzhledem k tomu, Že záměr Ieží v (nemí, kde je vydárr úzenní plán je toto oznánrení
doručováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastrríkům řízení Lrvederrým v $ 85 odst. 1

stavebnílro zákona a dotčerrým orgánťlm jednotlivě a ťlčastníkům Íízení uvedeným v $ 85 odst. 2
stavebnílro zákona se doručuje toto oznámení veřejnou vylrláškoLr.

Účastníci útzemního Íízenídle $ 85 odst. 1stavebnílro zákona
a) Žadatel - Petr Smrčka, nar. 1.3.i9B2bytem Na Vozovce 869146, olomouc
b) obec, na jejímž území mábýt záměr uskutečněn

- obec Hněvotír-r

Účastníci ťtzemního Íízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákorta veřejnou vyhláškou:
- obec Hněvotín
- Lukáš Secký, Hrrěvotín 513
- Lucie Secká, Hněvotín 513
- Jarrnila Vraštilová, Hlušovická 266130, olomouc
- RWE Distribučrrí služby, s.r'o., Plynárenská 499ll, Brno
- Telefónica,02 Czech Republic, a.s. 1. rrráje 3, ostrava
- Čp'z Distribuce, a's. Děčín, Tep|ická, 8

Zadatel dle ustanovení 8 87 odst. 2) stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o vydání rozhodnutí byla bezodkladně po doručení tohoto
oznámení. vyvěšena na vhodném veřeině přístutrném místě u stavby nebo pozemku. na nichž se
má záměr uskutečnit a to po dobu 15 dnů ode dne doručení oznámení.

lrrg. Dralroslava M a p árko v á
vedottcí stavebrrílr{ ffadtl

'l
:(
I'r
i!

\

\



Doručí se :

žadatel -
Petr Smrčka, Na Vozovce 869146, Olomouc
přislušna obec -
obec Hněvotín (DS)

účastníci řízení veřejnou lyhláškou :

úřední deska Obecního úřadu Lutín + příloha
úřední deska obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgár,y státní správy na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou ryhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách obecního úřadu Hněvotín, Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní lhůty' po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost lyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den ryvěšeni
den' ve kterém byla písemnost v1věšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

Vyvěšerro drre :
7.4.201-1 23.4 .2A11

Sejrnuto dne :
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Žádáme obecrrí úřady, aby
zdejšímu stavebnímu úřadu.

potvrzenou kopii o lyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly


