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Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č.
1,8312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 80 až 92 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o změně vyžiti inemí změna druhu pozemku parc.č. 22811 - lesní pozemek a
parc.č. 227 - lesní pozemek na ostatní plochu , způsob vwžití veřejná zeleň' sportovní plocha to vše
v k.,ú. Ustín a žádost o o lydání územního rozhodnutí pro umístění stavby drenáŽního systému na
pozemku parc.č. 228lI ,227 a 5I1 v k.ú. Ústín

kterou dne l2'I.2012 podala obec Ústín, Ič 00635618 , Ústín č.p.9 783 46 Těšetice

(dále j en'' Žadatel" ), a na základě tohoto po souzení :

I. Vydává podle $ 80 a92 stavebního zákona a $ 10 vyhlášky č.50312006 Sb.' o podrobnější úpravě
územního Íízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně vyažití území
- změna druhu pozemku parc.č. 228/l - lesní pozemek a parc.č. 227 -lesní pozemek na ostatní

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

(dále jen ''účel'')

Plošné vymezení a určení nového vytlžitíúzemí:
- Zéýmové území se nachází na okraji obce Ústín v blízkosti vodního toku Stouska. Navrh řeší

zkultivování pozemku při zachování jeho přirozeného přírodního charakteru. Bude zde vymezen
prostor pro Sportovní plochu o velikosti 20 x 13 m , která bude využivanájako kluziště , bude
řešen dorovnáním terénu 'avytvořením cca 30 cm širokého profilu hřiště složeného s různýchfrakcí
lomového kameniva. V celém profilu sportovní plochy bude položena drenáž k odvodu přebytečné
vody , jak odtávajícího kluziště , tak při kolísání hladiny vody spodní, která bude svedena do toku
říčky Stousky. Množství vody na kluzišti bude regulováno pomocí zpětné klaplcy umístěné u ústí
odvodné trublql. K vytvoření ledové plochy pomocí čerpadla bude použita voda z blízkého vodního
toku. K odvodnění plochy po sezoně pak poslouží již zmíněný drenažní systém a voda bude svedena
zpět do Stouslcy . Navrh zahrnuje travnaté chodníky , vegetační úpravy obruby chodníku budou
tvořeny dřevěnými deskami kotvenými 50 cm dlouhými kolílE . Střed plochy bude ponechán jako
pobytová louka.
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Stanoví podmínky pro nové lyužití pozemků:

1. Navrhovaná změna ryůiti územi bude v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro izemni
řízení , která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením
hranic nově lyužívaného inemí a způsobu jeho nového qružívání'

2. Území bude využíváno v souladu s dokumentací , kterou lypracoval Ing. Radek Pavlačka,
aut. architekt- kraj inářská architektura,Železnični 469 l 4, 1 7 2 I I olomouc

3. PÍi realizaci dojde ke střetu s energetickým zaÍizením společnosti ČEZ nistribuce a.s. Děčín a
proto budou splněny podmínky uvedené ve q'jádřenize dne22.9.2011 zn.ě.0l00003108.

4" Sportovní plocha _ kluziště bude o rozměrech 20 x 13 m a bude umístěna na pozemku parc.č'
z28l1 , ve vzdálenosti 16'8 m od spoleěné hranice s pozemkem parc.č. 21313 a 6, 5 m od společné
hranice s pozemkem parc.č. st.p. 155 v k.ú. Ustín .

5. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města olomouce _ odbor ŽP
čj' SMoyŽP l 5518560120 1 1/Pon, No, Či
Stanovisko vodopróvního úřadu :

a/ k odběru vody z vodního toku a k následnému vypouštění vod z navrhovaného kluziště je
potřeba povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami dle $ 8 odst.l písm.a/ bodu 5.
Kžádosti o lrydání povolení kjinému nakládání spovrchových vod navrhovatel předložÍ
k žádosti :
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku

bl při provozování kluziště nesmí dojít ke znečištění povrchoých nebo podzemních vod 
'k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami

c/ případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Mmo _ odbor životního
prostředí

Stanovisko oddělení péče o lcrajinu a zemědělství

ochrana přírody:

pokud bude navrženo kácení dřevin s obvodem kmene 80 cm a více / měřeno ve qýšce 1'3 m nad
zemil , nebo souvislých keřolych porostů o celkové ploše 40 m2 a vice , vyřidí se žadatel povolení
kácení stromů mimo les rostoucích podle $ 8 odst. l zákona č' Il4ll992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny v platném znění . Žádostse podává na oÚ Ústín .

6' Přístup apříjezd k uvedeným pozemkům je z místní komunikace ve vlastnictví obce Ústín parc.č. 457
'7 ' Vzhledem k tomu, že rczhodnutí o změně vyuŽiti izemi z lesního pozemku do ostatní plochy

nelyžaduje stanovení zvláštních podmínek pro navrhované vYlžítí izemi nestavebního charakteru ,

tj. změny druhu pozemku přesahujícího výměru 300 m 2' je toto územní rozhodnutí ve smyslu
ustanovení $ 76 odst.l stavebního zákonakonečné.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Nebyly vzneseny

III' vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9lyhlášky č.50312006 Sb. o podrobnější úpravě
územního řizení , veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
- drenážního systému na pozemku parc.č. 228ll ,227 a 5ÍÍ v k.ú. Ústín

Popis:

V celém profilu sportoviště bude položena drenáž k odvodu přebyteěné vody , jak z odtávajícího kluziště,
tak při kolísání hladiny spodní vody ' Z &enážniho systému /DN 100/ v těle hřiště bude sběrnou trubkou
/DN 100/ odvedena voda do odvodné kanalizační trubky / DN 100/ ústící do vodního toku . Množství
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vody na kluzišti bude regulováno pomocí zpětné
kana|izační trubkou. Celý systém bude pod 0,5

obsypán zeminou a povrch oset trávníkem.

klapky umístěné mezi sběrnou trubkou a odvodnou
% spádem uložen do předem připraveného záÍezu ,

Stanoví podmínky pro umístění stavby :

1.Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územniÍízení, která obsahuje
výkres současného stavu území .

2.Při provádění stavby dojde ke střetu s energetickým zaÍizenim proto budou splněny podmínky
spoleěnosti ČBz oistribuce a'S. Děčín uvedené ve r,yjádřeníze dne 229.20Il zn.č 0100003108.

3. Při realizaci budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku Povodí Moraly ,

sp. Dřevařská l l, Brno ze 19.3.2012 zn.č.PM012704l20l2-203lÍ1o

- při provádění stavebních prací nesmí dojít ke mečištění podzemních a povrchových vod
závadnými látkami ve smyslu $ 39 zákona č.2541200I Sb. / o vodách ajeho změnl,zejména ropnými
produkty ze stavebních a dopravních prostředků .

- poŽadujeme oznámení zahájeni stavebních prací 5 dní předem na Povodí Moraly 'S.p. 'provoz
Přerov l tel' 72500zII2 ,58I277512Mazánovél apÍizvání na místo stavby'

- veškeqý přebýečný materiál musí bý bezprostředně po ukoněení stavby odstraněn zkorýa vodního
toku a zlokaltt v blízkosti břehoqých hran

-charakter a vzhled stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví Povodí Moravy 
's.p' 

bude po ukoněení
prací navrácen do původního stavu
_při v'ýkopových a jiných pracích nesmí bý materiál ukládán na břehovou hranu ani do korýa toku'
aby nedocházelo ke Smyvu zeminy do toku a veškery přebytečný materiál musí bý po skoněení prací
beze zbyku odstraněn.

- pokud bude v budoucnu vysledována eroze břehu v místě vyústění , bude provozovatel r,yzván ke
zpevnění a stabilizaci břehu

Upozorňujeme nafakt , že se předmětná stavba může nacházet v záplavovém území , které není zatím
pro vodní tok Stouska stanoveno' Povodí Moravy ,s.p. nebude zodpovídat za případné škody na
majetku , heré mohou investorovi vznilcnout při průchodu vellrych vod.

Vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj
majetek v takovém stavu ,aby byl zabezpečení proti škodám způsobeným vodou ' odchodem ledů a
neohrožoval plynulý odchod vod a to i v případě povodní ( s 52, s 85 zdkona o vodácW

4' V souladu s ustanovením $ 78 odst.2 stavebního zákona stavební úřad stanovuje , že provedení
stavby neryžaduje ohlášení ani stavební povolení '

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Nebyly vzneseny

Učastnici řizeninaněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Ústín,Ič 00635618 , Ústín č.p. 9 783 46 Těšetice

odůvodnění:

Dne |2.I.2012 poda| žadatel Žádost o lydání rozhodnutí o změně vyllžitiinemi - změna druhu pozemku
parc'ě. 228lI - lesní pozemek a parc.č. 227 -Iesni pozemek na ostatní plochu , způsob vyuŽiti veřejná

zeleň, sportovní plocha to vše v k.,ú. Ústín a žádost o o lydání územního rozhodnutí pro umístění stavby

drenážního systému na pozemku parc'č' 228l| ,227 a 5l l v k.ú' Ústín
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Stavební úřad opatřením ze dne 8.2.2012 oznámi| zahájeni územního řízení dotčeným orgánům,
účastníkům Íizení a veřejnosti. K projednáni žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den 9.3.2012, o jehož qýsledku byl sepsán protokol.

Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2
stavebního zákona . Záměr s grafickou částí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku
uskutečňované stavby . Tato skutečnost byla stavebním úřadem ověřena .

Změna vyuŽiti izemi pro ýše uvedený účel a umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací:

- Se schválenými Zásady územního rozvoje olomouckého kraje po aktualizaci č.1

- a' S územním plánem obce Ústín , k1"ry sým usnesením ze dne I2.5.2010 vydalo Zastupitelstvo obce
Ustín, formou opatření obecné povahy pod číslem jednacím vYl0ll2010, které nabylo účinnosti
28.5.2010' Z hlediska územního plánu je navrhovaná sportovní plocha - kluziště na ěásti pozemku
p.č. 228lI součástí nezastavěného území S q/mezenou plochou pro sport ,,oS" V rámci lokálního
biokoridoru územního systému ekologické stability ,,LBK 4" ' kde je možné umístit pouze
sportoviště spřírodním povrchem. Pobýové louky, travnaté stezky, mobiliář avýsadby znízkých
druhů dřevin jsou taktéž v souladu s přípustnými regulativy 

' 
uspořádání území .

Stavební úřad při svém rozhodování také vycházelz ýpisu z katastru nemovitostí poÍízeným dálkoqým
přístupem , kde jsou pozemky vedeny ve způsobu vyržití jako lesní pozemek.

Ke změně druhu pozemku parc.č. 227 - Ú-ěry 1571 m 2 - lesní pozemek a pozemku parc.č' 22811 o
výměře 5 851 m'- lesní pozemek vydal Magistrát města olomouce - odbor ŽP , odď. péče o krajinu a
zemědělství rozhodnutí dne 27.7.2011 ěj. s}r'rollŽPl55l397gl20l1lČi _ ve kterém stanoví vsouladu
s ustanovením $ 3 odst. 3 že uvedené parcely nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa .

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města olomouce _ odbor ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství - rozhodnutí ze dne
27 '7 '2011 čj. SMovŽptsstsglglz}IllČI

- Magistrát města olomouce _ odbor ŽP ze dne2I.ll.z0ll čj. SMoVŽPl55l8560l201l/Pon,No,Či
- Povodí Moraly 

' 
s.p. Brno ze ďne 6.12.20rI zn.ó.PM}57240l20ll-203ftlo ČBz oistribuce a'S'

Děčín ze dne 22.9.20|1 zn.ě. 0 1 00003 108

- Moravská vodárenská a.s.. olomouc ze dne229'20I| zn.ó.Il4000'7633ll9lill1lDu
- TelefonicaCzech Republic , a.s. Praha ze dne I4.9.201I čj.14092411I
- RWE Distribuční služby , s.r.o.Brno ze dne 2l.9.20II zn.é. 5000527034

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů lyžaďovaných zvláštní

Stavební úřad po provedeném v územním řízení dospěl k názoru , že změnou lyttžití a umístěním stavby
se nemění poměry v uzemí, je v souladu s charakterem uzemí, s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu , s požadavky právních předpisů ' se stanoviskem dotčeného orgánu podle
zvláštních právních předpisů , stavbou nebude ohrožena bezpečnost , ochrana zdraví a životy osob'
nebudou ohroženy sousední pozemky ani stavby.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, především
obecným požadavkům stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb.' o obecných požadavcích na qažíváni ízemí,
ve znění pozdějších předpisů a lyhl.č. 26812009 Sb. o technic\ých požadavcích na stavby .

V rámci probíhajícího územní řízení se stavební iňad zabýval v1,mezením okruhu účastníků Íizení ve
smyslu ustanovení $ 85. Při stanovení okruhu účastníků lrycházel zpředpokládaného působení stavby při
jejím provedení a následném užívání na okolí . Ztéchto hledisek dospěl kzávěru , Že v daném případě
toto právní postavení přísluší:
- podle $ 85 odst.1 písm ď stavebního zákona je účastníkem žadatel - obec Ustín
_ podle $ 85 odst'l písm bl obec, na jejím ízemimábý požadovaný záměr uskuteěněn tj .obec

Ustín

- podle $ 85 odst. 2 stav.zákona jsou dále
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-osoby 
' 
jejíchž vlastnické nebo jiné věcné próvo k sousedním stavbám anebo sousedním

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Ladislav Vitásek, Ústín č.p' 23,783 46 Těšetice
Marie Vitásková, Ústín č.p. 23,783 42 Těšetice

Ing. Jiří Langer, Jarmily Glazarové č.p. 338/1, olomouc-Hejčín, olomouc
Miloslav Kameníček, Pod Lipami č.p' 29717 , Nová Ulice-oiomouc, 779 00 olomouc 9
Povodí Moravy s.p', Dřevařská č.p. 932lI1, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Správci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a.S. Děčín' Teplická č.p.874l8,405 02 Děčín 2
Telefonicao2 Czech Republic a.s', DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 266l2,Michle, I40 22
Praha4
RWE Distribuční sluŽby s r.'o.' Plynárenská č.p. 499ll, Zábrdovice,657 02 Brno
INSTA C.Z. Jeremenkova 42, Olomouc

Vzdálenější vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem ť umístěním 
'charakterem, polohou přímo dotčeni na sých vlastnických či jiných věěných právech '

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby'
Stavební úřad rozhodl, jakje uvedeno ve qýroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů veqýroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřej nosti :

- Nebyly vzneseny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí \ze podat odvolání . odvolat se může účastník Íizenívelhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno ' odvolání se podává u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu . o
odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého k aje .

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účasinik potřebný počet stejnopisů' vyhořoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivy qýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustnó.

Stavební úřad po právni moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli,případně zašle obecnímu
úřadu' jehož územního obvodu se změna l,ryužiti izemíýká, není-li sám stavebnň ůřud"*, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle $93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2roý' Podmínky rozhodnutí o změně
využitíuzemí platí po dobu užíváníuzemí, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzuÁaci.

Vzhledem k tomu' že předmětný záměr se umísťuje v uzemí, kde je vydán územníplán ,doručuje se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona

- Zadateli a příslušné obcil účastníci územního řízení /$85 odst.1,/ a dotčeným orgánům
jednotlivě
Učastníkům řízení uvedeným / $ 85 odst.2l_ veřejnou lyhláškou
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č,. 63412004 Sb., o správních poplatcích ve ýši 1 000,_ Kč .

Příloha : situační ýkres

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Ustín. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkoqý
přístup. Patnácým dnem po r}'věšení se oznámeni považuje za doruěené l $25 zákona ě. 500/2004 Sb.
o správním řízeni ve zněni pozdéjších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost lyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den vyvěšení den' ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákona/

Vyvěšeno dne: 23 ' 3 ' 201"2
iúřední deskď

Vyvěšenodne: 23' 3' 2012
/www. stránky_ elektronicky/

Sejmutodne: 9'4'201"2

Sejmutodne: 9'4'20L2

Zádóme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlql zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního řízení
Žadatel a příslušná obec;
obec Ústín

B.oúčastníci územního íízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláškou
/Ladislav Vitásek, Marie Vitásková, Miloslav Kameníček, Ing. Jiří Langer' obec Ústín,

PovodíMoravy's.p. Brno
Správci a majitelé technické infrastruktury: ČBz Distribuce a.s. Děčín, Telefonica 02 CzechRepublic
a.s.' RWE Distribuční služby s r.'o'' Brno , INSTA CZ, olomoucl

C.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozloje,, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10,77g 11 olomouc
obecní úřad Ustín

obecní úřad Lutín _ úřední deska
obecní úřad Ústín_ úřední deska


