
obecní úřad Lutíno okres olomouc
olomoucká

.j. su/608/2011
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin cz

OZN
zlhájení územního Íízeni

Ávrpx
z pozvání

Dne 25.3.2011 Podali
oba bytem Hněvotín 432

domku na parc.č. 980/1

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní Ťízeni'

Popis předmětu záměru:
reclnd se osuzení zahradního clomku o půctorysných rozměrech 6 x 3 m, neporlsklepeného, výšku

Itřebene secllové střeclry 2,B5 m nacl okolním terénem. Bucle osazen ve vztlálenosti 0,5 n od ltrunice

s pctc.č. 980/3 a 0,5 m od hrcmice s parc.č. 76 vše v k.ú. Hněvotín. Stuvbtt hude dřevěné

konstrukce, nosnó konstrukce (sloupky) buclou osazeny rto U proJilů, zubetonovunýclt v betonovýclt

ztíklattových pasech. Krytina střeclta tašky Bramuc'

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm' g) a $

84 č. 183i2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

stavebnízákorr), oznamujepodle$ 87odst. 1 stavebnílrozákonazahájení ťrzemnílrořízerrídotčeným

orgárrům státrrí sprálry a účastníkůmřízení.

K projednání návrhu zároveřtrrařizuje veřejné ústníjedrrárrí, které se bude konat v

pondělí dne 9.5.2011 v 14,30 hod.

se schůzkou v zasedací místnosti na Obecním úřadu v Hněvotíně.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předlnětem územnílro Íízení,je povinerr strpět ohledání

rramístěpodle$ 54odst.1zákonač.5OOl20O4Sb.,osprávním řádu,veznění pozdějšíchpředpisťr,a

k tomuto ťrčelu je zpřístupnit.

Do podkladů rozhodnutí lze nalrlédrrout přecle dnern irstrrílro jednání u stavebnílro ťrřadLr

(rryrržijte předevšírn návštěvní dny pondělí, středa 8 - 17 liod) a při ústrrírn jedrrání.

Závaznástanoviska dotčených orgánťt, nárnitky Úrčastrríků Íízeni a připornínky veřejnosti mLrsí

být uplatněriy nejpozdějipřiveřejnérn jednání, jinak se k rrim nepřihlíŽí.

Neclrá-li se některý z účastníků Íízení zasÍupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Vzhledern k tomu, Že záměr leží v uzemí, kcle je vydán Útzemní plán, je toto oznáInení

doručovánovsouladus 9 szodst' 1stavebrrílro zákona Úrčastrríkůmřízerrídle $ B5 odst. 1adotčeným

orgárrůrn jednotlivě; úoaštníkům řízení dle $ 85 odst. 2 se dorr-rčuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Účastriíci Útzemního řízerrí dle $ 85 odst' 1 stavebnílro zákona'.

a) Žadatel Ing. Jiří Bušina ,ui.l.g.tgl7 a Mgr. Renáta Bušinová nar.29.6.1917 oba bytem Hněvotítl

432
b) obec, na jejílnŽÚzemí rná být záměr uskutečněn, obec Hrrěvotírr, Hněvotírr 47



Účastníci úzernního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
b) osoby, jejicliž vlastnické právo rrebo jirré věcné právo k sousedním stavbám či pozemkůrn mťrŽe

být úzernrrírn rozhodrrutím přímo dotčeno:
- Bc. Jan Spáčil, Hněvotírr 385
- MUDr. Kateřirra Spáčilová, Hněvotírr 385
- Josef Studený, Hněvotín 20

Zadatel dle ust. Q 87 odst. 2 stavebnÍho zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o vYdání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bylo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině nřístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. SoučástÍ
informace ie grafické wiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesrrlní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání.

Ing. Dralroslava M a č:á k o v á
vedouc í stavebn ílro }uradu,'.it"

Doručí se :

žadatelé -
Ing. Jiří Bušina, Hněvotín 432
Mgr. Renáta Bušinováo Hněvotín 432
příslušná obec -
obec Hněvotín

dotčené orgárry na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje

účastrríci řízení veřejrrou vyliláškou -

Úřea''í deska obecního úřadu Lutín + příIoha
Úř"a.'í deska obecního úřadu Hněvotín + příloha



Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, 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 ryvěšením na více úředních deskách, považuje se za den lyvěšeni
den, ve kterém byla písemnost ryvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno dne : '.
7.4,201_1 Sejrnuto dne :

23.4.2011

Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Pro zástupce žadatele: v příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení správního poplatku ve výši L000'-Kč
(po uhrazení poplatku zašlete kopii stavebn'ímu úřadu). Neultruzení poplatku je dle $ 64 odst' 1 písm. b)

sprtÍvttíIto řtÍdu důvodem k přerušení řízení.
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