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OZNAMBNI
ZAHÁJENÍ ÚznnnNÍHo ŘÍZENÍ a, pozvÁNÍ x vrŘuNÉMU ÚsrNÍnnu JEDNÁNÍ

obec Úsfin,Ič ooolso18,783 46 Ústín č.p. 9 Ústín

(dále jen "žadatel") podal dne 12.I.201,2 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití - změna
druhu pozemku parc.č. 228/l - lesní pozemek a parc.č.227 - lesní pozemek na ostatní plochu )

způsob lyužití veřejná zeleň, sportovní plocha v k.ú. Ústín

a žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby _ drenážního systému na pozemku parc.č.
228/1 ,227,51l v k.ú. Ústín sloužícího k odvádění přebyteěné vody ze sportovní plochy _ kluziště do
toku Stouska

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní Íizení'
. Zájmové území se nachózí no okraji obce Ústín v bl'zkosti vodního toku Stouska. Nóvrh řeší

zkultivování uvedených pozemků při zachovóní jeho přirozeného přírodního charakteru. Bude
zde vymezen prostor pro sportovní plochu o veltkosti 20 x 73 m , která bude využívanó jako
kluziště . Sportovní plocha _ kluziště bude řešena dorovnáním terénu a vývořením cca 30 cm
širokého profilu hřiště složeného s různých frokcí lomového kameniva. V celém profilu
sportovní plochy- klutiště bude položena drenóž k odvodu přebytečné vody,jak odtávajícího
kluziště , tok při koIísóní hladiny vody spodní, kteró bude svedeno do toku říčky Stousky.

Množství vody na sportovní ploše - kluzišti bude regulováno pomocí zpětné klapky umístěné u
ústí odvodné trubky. K vytvoření ledové ptochy pomocí čerpadla bude použita voda z blízkého
vodního toku. K odvodnění plochy po sezoně pak posloužíjiž zmíněný drenóžní systém a vodo

bude svedeno zpět do Stousky ' Nóvrh zahrnuje také trovnaté chodníky , vegetoční úpravy.
obruby chodníku budou tvořeny dřevěnými deskami kotvenými 50 cm dlouhými kolíky . Střed
plochy bude ponechónjako pobytovó čóst pozemku .

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č.
18312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), ozramuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájeni územního Íizení a
souěasně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na místě na den

9.3.2012l páteV v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných u pozemku parc.č. 227 v Ústíně

Závazná stanoviska dotěených orgánů, námitky účastníků řizeni a připomín$l veřejnosti musí bý
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Uěastnici Íízení mohou
nahlížetdo podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17)'

;*in g*ůo'' "'"r

t-!ti
,r* -." *,-...,*i
! Ž.i. r,:to va't*1 i

tlii
iijÍ.f:rfiáe 

_!

ii



Spis.zn. sÚl112012012 str. 2

Poučení:

Žaďatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o 1ydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, ryvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemkuo
na nichž se má zátmér uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje dte $ 8
vyhlášky č. 503/2006 Sb.
a/ indetifikační údaje o žadateli dle $ 37 odst. 2 správního řádu / - právniclcí osoba- název nebo
obchodní firmu, IC nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadějinou adresu pro doručováníl
b/ předmět územního íízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údai , zda předmět územního řízení lyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
e/ místo a čas veřejného ústního jednání , případně spojeného s místním šetřením
f/ upozornění , že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci íízení , dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání , jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je grafické vyjádření zitměrl, které tvoří situační výkres předmětu územního
íízení a jeho vazeb a účinků na okolí , zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich
případné též znázornění vzhledu záměru .

Zúčastnili se veřejného ústního jednánívíce osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřej ného ústního j edn ání, zv oli si spoleěného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o ktených bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Úěastník Íízeni ve sých námitkách uvede skutečnosti, které zak|ádají
jeho postavení jako účastníka Íízeni, a důvody podání námitek; k námitkám' které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizi pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stal.u
stavby a pozemku nebo opatřování dtlkazi a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokufu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup vřizeni anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. 1 stavebního
zákonatim,že memožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá_li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků dle $ 85 stavebního zákona následovně:

obec Ústín, 783 46 Ústín ě.p. 9
Příslušná obec
obec Ústín

ď Vlastník pozemku , na kterém mó být požadovaný zóměr uskutečněn
obec Ustín
Povodí Moravy 's'p' 

Dřevařská932lI1, Brno , Veveří ,607 75

b//osoby , jejichž vlastnické pravo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může

být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Ladislav Vitásek, 783 46 Ustín 23

Marie Vitásková' 783 46Ústín23
Miloslav Kameníček, Pod Lipami 297l'7 ,779 00 olomouc _ Nová Ulice
Ing. Jiří Langer, Jarmily G|azarové 338lI,779 00 olomouc- Hejěín

2.

3.
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Vzhledem k tomu, že předmětný zámér se umísťuje v izemi 
' 
kde je vydán

oznámení ozahá1eníÍizenídle $ 87 odst. 1 stavebniho zákona
- Žadate|i a příslušné obci/ účastníci územníh o Íizení pod písm ,,A"

Vyvěšenodne: 8'2'
/úřední deskď

str. 3

Spravci a majitelé technické infrastruktury:
ČE'Z oistribuce a.S. Děčín, Teplická é.p.874l8,405 02 Děč,ín2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č'p. 26612, Michle' |40 22
Praha 4
RWE Distribuční služby s r''o'' Plynárenská ě'p. 499lI, Zábrdovice,657 02 Brno
INSTA C.Z. Jeremenkovca 42, Olomouc

izemní plán,doručuje se toto

č.| ,2 a dotčeným orgánům
jednotlivě
Učastníkům řízeni uvedeným pod písm ,,A"ě. 3 _ veřejnou vyhláškou

Ing. Drahoslava M aě áko v á
vedoucí stavebního úřadu

Příloha : situaění ýkres

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední
desce obecního úřadu Ústín oznámení se zveřejní též zptsobem umožňující dálkoqf přísfup.
Patnácým dnem po vyvěšení se oznámeni považuje za doručené l 5 25 zákona ě. 500/2004 Sb' o
správním Íízení ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den r}ryěšení den, ve kterém byla písemnost lyvěšena nejpozději / s 20
stavebního zákonaJ

Vyvěšenodne: a. 2. 20Lž*'""'
/WWW. stránky- elektronicky/

2.2A1"2

Sejmutodne: 24'2'2012

Razítko, podpis orgánu, kteý pofurzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Žódóme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášfu zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu
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obdrží:
A.účastníci územního řízení
Žadatel a příslušná obec:
obec Ustín

sh. 4

B.,účastníci územního íízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláš}ou
lladislav Vitásek, Marie Vitásková, Miloslav Kameníček' Ing. Jiří Langer, obec Ustín, Povodí

Moravy,s.p. Brno
Spravci a majitelé technické infrastruktury: CEZ Distribuce a.s. Děčín' Telefonica 02 Czech Republic
a.s., RWE Distribuění služby s r.'o.' Brno ' INSTA CZ, O|omolcl

C.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje,, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ZP, Hynaisova 10,779 11 olomouc
obecní úřad Ustín

obecní úřad Slatinice _ úřední deska
obecní úřad Ústín_ úřední deska
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