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OZNAMENI

o sPoJENÍ ÚznmlÍHo A sTAvEBNÍHo ŘÍznxÍ, ZAHÁJENÍ spolnčNÉHo ŘÍznNÍ.l
PoZvÁNÍ K vEŘEJNÉnru ÚsrnÍmu JEDNÁNÍ

ČEz listribuce a.s. Děčín, Teplická 874/8,405 02 Děčín zastoupena společností ELPREMONT
elektromontáže s.r.o. Velká Bystřice csA 780' 783 53 zastoupena Michalem Ratajem

(dále jen ''stavebník'') dne 12.5.2011 podal žádost ovydání rozhodnutí oumístění a provedení stavby:

technická infrastruktura rozšíření distribuční sítě - kabelové vedení NN -0'4 kv I[V-12-8004917l
Ústín, Peštuka na pozemcích parc.č. 57l1,55l4,st.p.65. 443ll,st.p.142 a st.p.63 to vše v k.ú. Ústín

' Uvedeným dnem bylo zahájeno Územni a stavební Íizeni.

Popis záměru:

Účele.n stavby je zajištění přívodu elektrické energie knovostavbě rodinného domu na pozemku parc.č.
st.p. 136 a22Iv k.ú. Ústín lmanželúPeštukoýcli/

o Stavba spočívá ve ýstavbě nového kabelového vedení NN-o,4kV o délce 180 m a v demontáži
části venkovního vedení NN - o,4kv.

o Ze stávající trafostanice oC _4140 umístění na parcele č,. 57ll budou provedeny nové kabelové
v1vody dvěma kabely AYKY J3xl20+70 a AYKY J3X240+I20 . Nové kabelové vedení AYKY
J3xI20+70 a AYKY J3x230+I20 bude ukončeno v nové rozpojovací skříni PSR 622, kteráblde
osazena vedle nového betonového sloupu JB-10,5/15 . Nor.y kabel typy AYKY J3x120+70 bude
smyčkově napájet dvě nové přípojkové sKíně PSS200a PSS100'

o Nové kabely jsou navrženy ze stávající trafostanice na parc.ě. 57l| ,povedenou podél stávajícího
plotu na parcele ě-. 5514 směrem na parc.ě. st.p'65. Na parcele ě.st. 65 bude postavena nová kabelová
přípojková skříň typu PSS200, která bude umístěna před oplocením parcely ě. 5412' od této nové
přípojkové skříně trasa kabelového vedení dále povede cca 5 m v zatravěné ploše do stávajícího
chodníku., kde bude pokraěovat aŽkparc.ě.443lI , křížení vjezdu k parc.ě. 6411 bude provedeno
protlačením / pokud protlak nebude možné z tech. důvodů zrealizovat bude kabelové vedené
uloženo před tímto vjezdem ve stávající asfaltové komunikaci .Na parcele ě' st.p.65 ' vedle parcely
ě.st.l42 bude osazena nová přípojková sKíň PSS 1 0 0. Z této přípojkové skříně bude kabelem CYKY
J4x10 napojen stávající elekhoměroý rozvaděč na RD parc'ě.. st.p. 63. Na prac.č. 44311 bude nové
kabelové vedení ukončeno v nové rozpojovací skříni PSR622. Souěástí stavby bude taky ýměna
stávajícího betonového sloupu JB_10,5/6 zanoý bet. sloup JB-l0,5/15 , kteý bude postaven vedle
stávajícího chodníku na parc.č. 443lI . Stávající venkovní vedení 2xAlFe 4x35 a AES 4 x35 bude

přesunuto z demontovaného sloupu na nor"ý betonový sloup . Z nové rozpojovací sKíně PSR622
budou provedeny nové qývody na stávající venkovní vedení NN kabely ýpu 2xAYKY J3x120+70 a

AYKY J4x'10.
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V rámci stavby budou napojeny dvě kabelové skříně PSS200 a PSS100. skříň PSS200 bude

umístěna v pifiři před oplocením parcely č-.5412 a druhá sKíň PSSl00 bude umístěna vedle parc.č.

st'I42 v samostatném pilíři před zídkou parcely l59.
o Součástí stavby bude demontáů stávajicího venkovního vedení AlFe 4xl6 od stávajícího venkovního

vedení AlFe 4x16 lcca 40 m/, dřevěný sloup 9/1 l na parc.ě. st.p.65 l a stávajíci střešník , včetně

přípojkové skříně / na parc.ě. st.63

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

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ''stavební zákon';), spojil územní a stavebni Íízeni podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona

u .outáau s $ 140 odst. i zákona č,' 50012004 Sb., správní řád, ve znéní pozdéjších předpisů usnesením

podle $ 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle $ 87 odst. 1 a $ 1 12 odst. 1 stavebního zákona

zahajeii společného 
^Íizeni 

a souěasně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené

s ohledáním na místě na den

4. července 2011 (pondětí) v 8.00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu / olomoucká131, Lutín/ .

Dotěené orgány a úěastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě dikary uplatnit

nejpozději f,ri 
-,irtninr 

jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do

podnua.i rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, doporuěujeme vyňit úřední dny: Po a St 8 - 17,

v ostatní dny po předešlé domluvě/.

Poučení:

Žadate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního

rozhodnutí, uytu bózodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě

určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,

na nichž se má zámér uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní_li se veřejného ústního jednánívíce osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu

veřej ného ústního j edn áni, zv oli si spoleěného zmocněnce'

Kzávazným stanoviskům a námitkám kvěcem, okteých bylo rozhodnuto při lydání územního nebo

regulaěníLo plánu, se nepřihlíží. Úěastník Íízeni ve sqých námitkách uvede skuteěnosti, které zak|ádaji

jeňo postavení jako úěaJtníka Íizeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené

požadavky' se nepřihlíží.

Účastník Íízeni mtňe podle $ ll4 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové

dokumentaci, způsobu piovádění a užívání stavby nebo poŽadavkům dotěených orgánů, pokud je jimi

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo

právo odpovidajicivěcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ l72 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění

úkolů vitupovat na cizi pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu

stavby a pbzemku nebo tpatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo

opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebního zákonauložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kě tomu,

kdo závažným způsobem ztěžuje postup vřizeni anebo plnění úkolů podle $ l72 odst. l stavebního

zákona tim, Že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí.přizvané vstup na svůj pozemek nebo

stavbu.

Nechá_li se někte4ý z účastníků zastupovat, předloží jeho zásfupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků dle $ 85 a $ 109 následovně:
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B.Účastníci stavebního řízení dle S 109 stavebního zákona
1. stavebník

2.

3.

str. 3

ČBz nistribuce a.s' Děěín zastoupena spoleěností Elpremont elektromontáŽe , s'r.o. , ČSA
'180,783 53 Velká Bystřice zastoupena Michalem Ratajem

Příslušná obec
obec Ústín

a/ Wastník pozemku , na kterém mó být požadovaný zóměr uskutečněn
Milan omasta, Praskova ě'p. 1013/13,779 00 olomouc 9
Pavla omastová, Praskova č.p. l0l3l1r3,7'19 00 olomouc 9
VěraRabenseifnerová' Babice č.p. 8' 785 0l Šternberk
obec Ústín, Ústín, 783 46 Těšetice
Petr Baborák, Ústín é.p.25,783 46 Těšetice
Alena Baboráková, ústín ě.p. 25,783 46 Těšetice
Libor Bobek, Ústín ě.p. 31, 783 46 Těšetice
Jan Král' Ústín č'p. 74,783 46 Těšetice
Dobroslav Látal, Šmakalova ě'p. 4L2l4,784 0I Litovel
Josef SnášeL Ústín č.p. 30, 783 46 Těšetice
Drahoslav Peštuka' Pivín ě.p. I3I,798 24 Pivin
Blanka Peštuková, Pivín č.p. 13I,798 24 Pivin
Jiří Krumpolec' Sienkiewiczova 9,'7'79 00 olomouc' Povel
František Krumpolec, odrlice 55,783 45 Senice na Hané
Karel Krumpolec, Ustín 15, 783 46 Těšetice
Josef Krumpolec, Velloý Týnec _ Chaloupky 168,783 12Ye|ky Týnec

b//osoby , jejichž vlastnické prhlo a jiné věcné pravo k sousedním stavbám či pozemkům může
být tlzemním rozhodnutím přímo dotčeno:
Drahoslav Peštuka, Pivín ě'p. l3I,79824 Pivin
Blanka Peštuková, Pivín ě.p. l3l,798 24 Pivín
Milan omasta, Praskova č.p. l013/l3,779 00 olomouc 9
Pavla omastová, Praskova ě.p. 10l3/13, 779 00 olomouc 9
VěraRabenseifnerová, Babice ě.p. 8, 785 0l Šternberk
Libor Bobek, Ústín č.p. 3l, 783 46 Těšetice
Michaela Bobková, Ústín č.p. 3I,783 46 Těšetice
Jan Král' Ústín č-p. 74,783 46 Těšetice
Marie Králová, Ustín č.p.74 ,78346, Těšetice
Dobroslav Látal, Šmakalova č.p. 4I2l4,784 0I Litovel
Josef Snášel,'Ústín ě.p.30, 783 46 Těšetice
Ivo Snášel, Ustín č.p' 30,783 46 Těšetice
JanaZahradová, Jablonského ě.p. 288153,Černovír, 779 O0 olomouc 9
Ladislav Urbánek' Ústín ě'p. 28,783 46 Těšetice
Jana Urbánková, Ústín č.p. 28' 783 46 Těšetice
Petr Baborák, Ústín 25
Pavla Dostálová, Horní nám. 583, 779 00 olomouc
Jiří Horowitz ,KoŽelužská I040l7,779 00 olomouc

Správci a majitelé technické infrastruhury:
ČBz oistribuce a.s. Děčín, Teplická ě.p.874l8,405 02 Děěín 2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, ZaBrumlovkou ě.p. 26612, Michle, l40 22
Praha4
RWE Distribuční sluŽby s r.'o.' Plynárenská č.p. 499lI, Zábrdovice, 657 02 Brno
INSTA a.s. Jeremenkova 42,77200 Olomouc
obec Ústín
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ČBz pist.ibuce a.s. Děčín zastoupena společností Elpremont elektromontáže , s.r'o' Čsa z80,
783 53 Velká Bystřice zastoupena Michalem Ratajem ,

2. vlastník pozemku, na herym mó být stavba prováděna:
Milan omasta, Praskova č.p. 1013/13,779 00 olomouc 9

Pavla omastová, Praskova č.p. l0I3lI3,779 00 olomouc 9

Věra Rabenseifnerová, Babice č.p. 8, 785 01 Šternberk
obec Ústín, Ústín, 783 46 Těšetice
Petr Baborák, Ústín ý.p.zs,783 46 Těšetice
Alena Baboráková, Ustín ě.p.25,783 46 Těšetice
Libor Bobek, Ústín č.p. 31, 783 46 Těšetice
Jan Král, Ústín č.p. 7 4, '783 46 Těšetice
Dobroslav Látal, Šmakalova ě.p. 4I2l4,784 0l Litovel
Josef Snášel, Ústín ě.p. 30, 783 46 Těšetice
Drahoslav Peštuka, Pivín ě.p. I31',79824 Pivin
Blanka Peštuková, Pivín č.p. l31,798 24 Pivín
Jiří Krumpolec, Sienkiewiczova 9,779 00 olomouc, Povel
František Krumpolec, odrlice 55,783 45 Senice na Hané
Karel Krumpolec, Ústín 15, 783 46 Těšetice
Josef Krumpolec, Vel(ý Týnec - Chaloupky 168, 783 72Yelky Týnec

3. Wastník sousedního pozemku na něm , může-li být vlastnické pravo navrhovanou stavbou dotčeno:
Drahoslav Peštuka, Pivín č'p. 13l,798 24 Pivín
Blanka Peštuková, Pivín č.p' l3l,798 24 Pivín
Milan omasta, Praskova ě.p. 1013/13,779 00 olomouc 9

Pavla omastová, Praskova ě.p. 1013/l3, 779 00 olomouc 9

Věra Rabenseifnerová' Babice ě.p. 8, 785 01 Šternberk
Libor Bobek, Ústín ě.p. 3l, 783 46 Těšetice
Michaela Bobková' Ustín ě.p. 3l,'783 46 Těšetice
Jan Král, Ústín č.p. 74,783 46 Těšetice
Marie Králová, Ustín ě.p.74 ,78346, Těšetice
Dobroslav Látal, Šmakalova č.p. 4l2l4,7840I Litovel
Josef Snášel, Ústín ě.p. 30, 783 46 Těšetice
Ivo Snášel, Ústín č.p. 30,783 46 Těšetice
IanaZahradová, Jablonského ě.p. 288l53,Černovír, 779 00 olomouc 9
Ladislav Urbánek, Ustín ě.p. 28,783 46 Těšetice
Jana Urbánková' Ústín č'p. 28, 783 46 Těšetice:
Petr Baborák, Ústín 25
Pavla Dostálová, Horní nám. 583, 779 00 olomouc
Jiří Horowitz ,Kožetužská I040l7,779 00 olomouc
Správci a majitelé technické infrastruktury:
ČBz oistribuce a.s. Děčín, Teplická čl.p' 8'l4l8,405 02 Děěín2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou ě.p. 26612, Michle' l40 22
Praha4

RWE Distribuční sluŽby s r.'o'' Plynárenská ě.p. 499/I,Zábrdovice,657 02 Brno
INSTA a.s. Jeremenkova 42, 77200 Olomouc
obec Ústín

Vzhledem k tomu, že předmětný zámér se umísťuje v izemi 
' 
kde je vydán izemní plán ,doruěuje se toto

oznámeni o zahájeniÍízenidle $ 87 odst. l stavebního zákona
- Žadateli a příslušné obci/ úěastnící územního Íizeni pod písm ',A" ě.1 ,2 a dotěeným orgánům

jednotlivě
_ Účastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A"ě. 3 _ veřejnou vyhláškou
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Jelikož se dle ustanovení $ 144 správního řádu jedná ořizení s velloým poětem účastníků, účastníkům
stavebního řízení uvedeným v $ 109 stavebního zákona se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou pod
píSm,,B'o. poŤ.č,.2,3l,žadate|i se doručuje jednotlivě. 

l

Ing. Drahošlayq'; M' a.,č i|
vedoucí stavebního úi

Toto oznámení musí být vywěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední
desce obecního úřadu Ustín . Oznámeni se zveřejní též způsobem umožňující dálkoý přístup.
Patnácým dnem po vyvěšení Se oznámeni považuje za doručené l s 25 zákona č. 500/2004 Sb. o
správním řízení ve znění pozdéjších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonal

Vyvěšenodne: J '6'20L1 Sejmutodne:í7'6'2011

a sejmutí oznámeni'

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlry zaslaly zdejšímu

obdrží:
účastníci Íízení /hlavní /
Zóstupce žadatele"
ELPREMONT elektrom ontáže s.r.o' Velká Bystřice , ČSA 78o,783 53 zastoupena Michalem Ratajem 

'
Příslušnó obec:
obec Ústín, IDDS bnaaw64

účastníci územnÍho íízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona a stavebního řízení dle $ 109 stav.zákona
/vedlejší/ - veřejnou lyhláškou
Milan omasta, Pavla omastová Věra Rabenseifnerová, obec Ústín, Petr Baborák, Alena Baboráková,
Libor Bobek, Jan Král, Dobroslav Látal, Josef Snášel, Jana Zahradová' Ladislav Urbánek, Jana
Urbánková, Michaela Bobková, Drahoslav Peštuka, Blanka Peštuková, Marie Králová, Ivo Snášel, Jana
Zahradová, Ladislav Urbánek' Jana Urbánková' Jiří Krumpolec, František Krumpolec, Karel Krumpolec,
Josef Krumpolec' Pavla Dostálová, Jiří Horowitz ,

Správci a majitelé technické infrastruktury: ČBz Distribuce a.s. Děčín, Telefonica 02 Czech Republic
a's.' RWE Distribuční služby s r.'o'' Brno , INSTA a.solomouc

dotčené správní úřady / datovou schránkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje,, IDDS kazbzri,
Magistrát města olomouce, odbor památkové péče, IDSS kazbzri,
Magistrát města olomouce, odbor ZP, IDSS kazbzri
obecní úřad Ustín, IDDS bnaaw64
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