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NAVRH
vÝnoxu ÚzEuNÍrro RoZHoDNUTÍ

(veřejnou r,yhláškou)

Obec Bystročice IČ 00298'735, Bystročice 6 zastoupena starostkou PhDr. Martou Turečkovou

(dále jen ''žadatel'') podala dne 28.1 1.2011 žádost o lydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním
Ťízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeto zjednodušené uzemníÍizeni.

obecní uřad Lutín' stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákonač. 18312006
Sb', o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen ''stavební zákon"), zveřejňuje podle $ 95

odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle $ 14 lyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního Íízení, veÍejnoprármí smlouq' a územního opatření upozorňuje, že proti němu
mohou dotčené orgány podat vyhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky' které se ýkají ohrožení
ochrany veřejného zájmu, v souladu s $ 95 odst. 4 stavebn*to zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným vyhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahližet
do podkladů roáodnutí (stavební úřad obecního úřadu Lutín, úřední dny Po a St 8 - 17).

Návrh výroku:

Stavební uřad v návrhu qfroku:

I. Vydává podle $ 79,92 a 95 stavebního zákona a $ 9 lyhlášky č. 50312006 Sb.' o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

,,Bystročice _ prodloužení kanalizace za kostelem - stoka AA-2"

na pozemcích parc.č. 43913 ((ostatní plocha), 397 (ostatní plocha)' 393 (ostatní plocha) v k.ú' Bystročice.

Drú a účel umisťované stavby:
Stavbaje na 2 stavební objekty
SO 01- Kanalizace - stoka AA-2
Jednó se o prodloužení kanalizace /stolcy/ v celkové délce 283,4m napoiením na savaiící kanalizaci v místě



stavajícíšachýuparc.č. st' 96. Stoka budevedenapopozemcíchparc.č.439/3,397 a393 vk.ú. Bystročice. Stoka

1e navržena z PVC SN8 DN 400 (DN300). Stqvající šachta (S1) bude nahrazena novou s monoliticlq,m dnem. Na
stoce je navrženo 9ks prefabrikovaných revizních šachet a osazení odbočlql pro napojení domovních přípojek a pro
napoj ení uliční vpusti.
Do splaškové stolql budou napojeny 2ks typových betonových uličních vpustí, které budou zajišťovat proplachovóní

potrubí.

So 02- kanalizační přípojky
Kanalizační přípojlql budou vytaženy až k soukromým pozemkům, najejich hranici budou zaslepeny do doby, než se

připojí vlastníci nemovitostí. Jedná se o ]7 ks přípojek vedeých po pozemcích parc.č. 439/3, 397 a 393 v k.ú.

Bystročice. Přípojky jsou nallrženy ztrub DN 200 (2 ks přípojek) a DN l50 (15 ks přípojek). Přípojlql budou

napojeny do nwržené kanalizace pomocí odboček P2- P16 a přímo do šachty ( P1, P17).

u. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. 43913,397 a 393 vk'ú' Bystročice tak, jak je

zakresleno v grafické přiložena podkladu katastrální mapy, lderá je součástí spisové dokumentace a bude
dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákona po nabýí právní moci ověřená zas|áttaŽadatelí a obecnímu úřadu
Lutín.

2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována oprár'něnou osobou dle zákona č.

36011992 Sb. o autorizaci a v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 49912006 Sb., o dokumentaci stavby.
3. Kanalizace je dle $ 55 odst. 1 písm. c) zákona o vodách vodní dílo, k ýstavbě je nutné poŽádat

vodoprávní úřad o stavební povolení.
4. Pro kanalizačni přípojkyje toto rozhodnutí konečné, neboť podle $ 103 odst. 1 písm. a) bod 1. a odst. 1

písm' d) bod 6 stavebního zákona jde o stavby které nevyŽadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu.

5. V dokumentaci pro stavební řízení bude řešen i způsob na\oŽeni s odpady, s přebytečnou či nepouŽitelnou
zeminou ze stavebních ýkopů, jakožto i případným stavebním odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně něktených dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek
trrtŽp Čn k tomuto zákonu.

6. Do projektové dokumentace pro stavební řízení budou rovněž zahmuta veškerá taková opatření, aby při
qýkopovych pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených V souběhu, Wížení či nad
stávajícími inŽenýs(ými sítěmi (podzemními, nadzemními)' včetně přípojek k objeklům a pro uloŽení
nových rozvodů, byla dodržena platná ČsN z: 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení),
byla vyýčena všechna stávající podzemní a nadzemní zařizení, při pracích v místě souběhu, křížení či
pracemi nad stávajícími podzemními sítěmi byly vykopy prováděny ručně a byly respektovány podmínky
vlastníků a provozovatelů inž' sítí. Trasa l"ýše uvedených staveb bude vedena v souběhu nebo bude KíŽit
zaŤizení ve vlastnictví či správě;
- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2' Pruhu 4 (viz jejich vyjádření ze dne

3l.10.201 1, čj' 165676/1 1)

- RWE Distribuční služb1l, s,r.o., Plyndrenskú 499/I, Brno (viz jejich stanovisko ze dne 8.1 1.201 1 , zn.
s000544229)

- čnz ptstrttuce, a,s., Teplickú 874/8, Děčín (viz jejich stanovisko ze dne 7.11.2011, zn. t0j8j64600)

Účastníci řízení podle $ 27 odst. l zákona č. 5O0|2OO4 Sb., sprálmí řád' ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

"sprární řád") je:

obec Bystročice IČ 00298735' Bystročice 6

Stavební uřad stanovuje okruh účastníků dle $ 85 stavebního zákona následovně:
A) Účastníci územního řízení dle 8 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - jednotlivě:

]. žadatel
_ obec Bystročice, Bystročice 6

2' obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
- obec Bystročice

3. dotčené orgárry státní správy:



- Magistrát města olomouce, odbor koncepce arczvoje, Hynaisova 10, olomouc
- Magistrát města olomouce, odb' životního prostředí, Hynaisova l0, olomouc
- obecní úřad Bystročice

B) Účastníci územního řízení dle Q 85 odst. 2 stavebního zákona _ veřejnou v.vhláškou:
l . vlastníci pozemků či Staveb, na kteých mó být požadovaný záměr uskutečněn, není -li sám žadatelem, nebo

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.
2. osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné próvo k sousedním stavbám či pozemkům může být územním

roz hodnutím přímo dotčeno :
- Mojmír Stejskal, Bystročice 3, Vlastislav Žauv., Bystročice, Arna Žáčková' Bystročice 87' Zďeněk
Salaquarda, Bystročice 84' Marie Horníčková. Bystročice 88, Petr Tichý, Bystročice 98, Emilie Tichá'
Bystročice 98, Roman Dont, Bystročice 85, Eva Zoubková, Bystročice 24,liIichalProvaz, Bystročice l07, Ing.

Radim Schwáb, Politických vězni36116, olomouc' Ing. františek Příkazslcý, 1. Máje 48414,RýmaÍov' Mgr.
Zdeněk JoseÍčuk, Zeletá 585/8, olomouc, Mgr. Ludmila Joseftuková, Ze|ená 585/8, olomouc, Ing. Monika
Hruzková, Bystročice 163, Petr Harenčák' Bystročice 162, Veronika Harenčáková, Bystročice 162, Jaroslav
Homý, Byshočice 93, Pozemkoqý fond ČR, Husinecká l024ll1a, Praha, RůŽena Pluskalová, Bystročice 148,

JUDr. Pavel Štěpánek, olšany u Prostějova 100, Dagmar Zatloukalová, Bystročice 35, Ing. Jří Malý,
Voskovcova 72216, olomouc, Milena Malá, Voskovcova 72216, olomouc, Ing. Robert Zatloukal,
Bystročice166, Mgr. Renata Zatloukalová, Bystročice 166, Iana Dolínková, olšany u Prostějova 404, Marie
Nawátilová, Bystročice 130, Zdeněk Dolínek, Bystročice l27, KateÍina Dolínková, Bystročice l2'7,
Římskokatolická farnost Bystročice l 55

3 ' spravci sítí technického vybavení, kteří jsou stavbou přímo dotčeni :
- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612, Praha 4
- RWE Distribuční služby' s.r'o', Plynárenská 49911, Brno
- ČBz oistriuuce' a.S., Teplická 814l8,Děč:rr.

Návrh uýroku rozhodnutí je doručován v souladu s ust. $ 95 odst. 2 stavebního zákona hlavním účastnílďm
Yízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Žgdatel dle ust s 95 odst. 3 stgvebního zákona zaiistí, abv bvl ntÍvrh výroku včetně erafické přílohv
bezodklgdně wvěšen na vhodném veřeině přístupném místě u stavbv nebo pozemku, ng nichž se md zóměr
uskutečnit, a to po celou dobu 15 dnů zveřeinění núvrhu výroku. SoučtÍsÍí informace ie praÍické widdření
zúměru, popřípadě iiný podklad, z něhož lze usuzovgÍ o architektonické nebo uúanistické podobě zóměru a o
ieho vlivu ng okolí.

Výhraiv dotčer+lch orgánů nebo námitlv účastníků řízení proti ziednodušenému územnímu řízení lze podle
ustanovení š 95 odst. 4 stavebního zákona podat písemně ve lhůtě ]5 dnů ode dne zveřeinění nóvrhu výroku
rozhodnutí, připomínlE veřeinosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpoklqdu. že b)) mohla být ohrožena
ochrana veřejného zájmu podle nlóštních předpisů a to ke stayebnímu úřadu obecního úřadu Lutín.

Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu (wužijte především úředních hodin - pondělí . středa od
8.00 - 17,00 hod.).

Pokud nebudou ve lhůtě uolatněryl výhrad'v, námitlE nebo přioomínlq;, rozhodnutí se pokládá za wdané a
nabýllá próvní moci.

Ing. Drahoslava M a č á ko v á
vedoucí stavebního uřadu



Návrh výroku rozhodnutí je zveřejňován v souladu s ustanovením $ 95 odst. 2) stavebního zákona veřejnou
lyhláškou, a proto musí bý ryvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední desce
obecního úřadu Bystročtce' ZveÍejňuje-li se píSemlost lyvěšením na více úředních deskách, považuje se za
den lyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona)'

Vyvěšeno dne: L ' 12 ' 201-1 Sejmutodne 17-12.2aL1

Razítko, podpis orgánu, ktery potwzuje vyvěšení a sejmutí vy.oku rozhodnuti

: :iil l:
| ,nri.', 'ir'I ':\'!:ii..l:: ;' i.t;:'

Doručí se :

- účastníci řízení hlarmí - doručuje se do vlastních rukou;
žadatel
1. obec Bystročice
příslušná obec
2. obec Bystročice

- účastníci řízení vedlejší - doručuje se veřejnou lyhláškou
3. vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha
4. v1věšeno na úřední desce Obecního úřadu Bystročice + příloha

(Mojmír Stejskal, Bystročice 3, Vlastislav Žáček, Bystročice, anna Žaetová, Bystročice 87, Zdeněk
Salaquarda, Bystročice 84, Marie Horníčková. Bystročice 88, Petr Tichý' Bystročice 98' Emilie Tichá,
Bystročice 98, Roman Dont, Bystročice 85' Eva Zoubková, Bystročice 24,Micha|Ptovaz, Bystročice 107, Ing.
Radim Schwáb, Politických vězrrů 361/6, olomouc, Ing. františek Příkazslý' 1. Máje 48414,RýmaŤov, Mgr.
Zdeňk Josefčuk, Zelená 585/8, olomouc, Mgr. Ludmila JoseÍčuková, Zelená 585/8, olomouc, Ing. Monika
Hruzková, Bystročice 1ó3, Petr Harenčák, Bystročice 162, Veronika Harenčáková' Bystročice l62, Jaroslav
Horný, Bystročice 93, Pozemkorný fond ČR' Husinecká |024ll1a, Praha' Růžena Pluskalová, Bystročice 148,
JUDr. Pavel Štěpánek, olšany u Prostějova 100, Dagmar Zatloukalová, Bystročice 35, Ing. Jří Malý,
Voskovcova '72216, olomouc, Milena Malá, Voskovcova 72216, olomouc, Ing. Robert Zatloukal,
Bystročice166, Mgr' Renata Zatlotlkalová. Bystročice 166, Jana Dolínková, olšany u Prostějova 404,Marie
Navrátilová, Bystročice 130, Zdeněk Dolínek, Bystročice 127, KateŤlrra Dolínková, Bystročice 127,
Římskokatolická farnost Bystročice l55, Telefoni ca Czech Republic, a.s' , Za Brumlovkou 26612, Praha 4,
RWE Distribuční služby, s'r.o', Plynárettská49911,gmo,ČBzDistribuce, a.s., Teplická 87418, Děčín)

dotčené orgány:
5. Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje
ó. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
7. obecní úřad Bystročice

Příloha: Situační ýkres na podkladu katastrální mapy
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