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UZEMNI ROZHODNUTI
o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. sÚizgllls/Pol0'ze.dne..z-+|zoto

v ! , r-rrYr - - '--'.--*,*,"J--*-veřejnou vyhláškou

Stavebrrí úřad obecnílro ťrřadu Lutín vydal dne ] '4.2010 pod čj. sul19l336l20l0 pro žadatele
obec Těšetice se sídlem Těšetice 75 IČ 299545 rozhodnutí o změně vyttžití Územi pro multifirnkční
hřiště. Toto ťtzemní rozlrodnrrtí nabylo právní nroci dnenr 12'5.2010.

Dne 10.3.2011 podal Žadatel obec Těšetice se sídlem Těšetice 75 IČ 2gg515 žádost o
vydání rozlrodnutí o znrěně výše rrvedeného Útzenlnílro rozlrodtlutí o znrěttě využití Útzenrí pro
multifunkčrrí hřiště na pozemcíclr parc.č. 251l1,25016,203l10 v k.ú. Těšetice u olomouce.

Navrhovanázlněrlaseýká změnltosazetlí hřištěrrapozenrekparc'č.25118vk.ú.TěšeticeLr
olonlouce a vypuštěrrí pozemků parc.č. 25016,203l10 v k.ú. Těšetice u olonrouce.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno Útzemní iízení'

Popis původního návrhu:
Jedná 5g g 1lyužití pozemků.parc.č. 251/], 250/6' 203/]0 v k.ú. Těšetice u ()lonlouce pro nlultifunkční
hřiště o rozměrech 1B x 36 m, rozběhoyé dráhy 29 x ],5 m, pískové doskočiště 3 x 7 m'

Pol,rch hřišÍě bude tvořen umělým trčtvníkent s křeruičitýnt pískem.

Předmět změrry oproti původnímu rozhodnutí:
Jednáseovyužitípozemkůparc.č'251/1,251/8vk.ú.Těšeticeuolonoucepromultifunkčníhřištěcl
roznlěrech ]B x 3(l m., rozběhové dráhy 29 x 1,5 m, pískové doskočiště 3 x 7 nt.

Povrch hřiště bude tvořen. umělýnl trdvníkem s kremičitýnl pískeru.

Stavební úřad obecního úřadr-r Lutín, jako stavební Úrřad příslušný podle $ 13 odst' 1, písm. g)

a $ 84 č' 18312006 Sb., o Útzemnírn plánování a stavebrtírn řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavebtlí zákon)" posoudil návrlr podle $ 79 a $ 90 stavebního zákona a na zákÍadě tohoto
posouzení rlahrazuje podle $ 94 odst. 1) stavebnílro zákona a $ 10 vyhlášky č.50312006 Sb', kterou se

provádějí rrěkterá ustanovetlí stavebnílro zákona o ťtzemním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územtrín-t

opatření (dále jen vyhl.č.503/2006 Sb') rozhodnutí o změně vyuŽitíuzení ze dne 1.4.2010 pod čj.
sU 119l33612010 tínlto novým

rozhodnutím o změně využití územÍ

multifunkční hřiště

tla pozertlcích parc.č' 25111 (ostatní ploclra), parc.č. 251/8 (orrrá půda) v k.ú. Těšetice u Olomouce.
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Pro změnu využití území se stanoví tyto podmínky:

Podrnínk),původního úzernního rozhodnutí. které zůstáva_ií v původnírn znění :

1. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky souhlasu k trvalému vynětí
zeměclělské půdy ze zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům vydaným
Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí dne 7.1.2010 pod č.j.
SmOl/ZPlS 518612010 IP o :

- Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle stavebního
zákona

- Platnost souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně
s prodloužením jeho platnosti.

- Tento souhlas neopravňuje žadatele k zahájení výstavby. odnětí půdy ze ZPF nabude
účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené.

- v souladu s ust. $ 8, odst. "]' zákona č. 334/92 Sb., ochraně ZPF provede ten, v jehož
prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad skryvku kulturní vrstvy půdy do
hloubky 25 cm a následně ji využije na ozelenění stavby.

- Termín provedení skrývky je závislý na nabytí právní moci povolení. Splnění této
povinnosti lze vymáhat ukládáním pokut ve smyslu ust. $ 20 zákona.

- Tímto souhlasem zastávají nedotčena majetková práva v|astníků pozemků a státem
chráněné zájmy uživate|ů pozemků.

- Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit zřetelné rryznačení hranic záboru
v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.

- Podmínky a skutečnosti v tomto souh|asu uvedené může na návrh žadatele orgán ZPF
změnit v Íízení o změně rozhodnutí vydaných pod|e stavebního zákona.

2. Při přípravě stavby budou splněny podmínky záuazného stanoviska Magistrátu města
Olomouc odboru životního prostředí pod č.j. Smol/ZPlS5lÍ9469l2009Po ze dne 14.12.2009:
vyjáclření vodoprávního úřadu :
- Přímé vsakování dešt'ových vod do terénu není podle ustanovení $ 55 odst. 2 vodního

zákona vodním dílem a nevyžaduje povolení k nakládání s vodami podle $ 8 vodního
zákona, na tento způsob odvádění dešt'oých vod Se vztahuje obecné nakládání s
vodami podle ustanovení $ 6 vodního zákona, přičemž upozorňujeme zejména na
odstavec č. 3 tohoto paragrafu, který uvádí, že při obecném nakládání s povrchovými
voclami nesmí být ohrožena jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušováno
přírodní prostředí, zhoršovány odtokové poměry, porušována práva a právem chráněné
zájmy jiných' atd.

- ťři výkopových pracích a terénnÍch úpravách je nutné respektovat příslušná ustalrovenÍ
CSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. PřecI zahájením
prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.

- Z hlediska odpadového hospodářství - doklady o odstranění odpadů při prováděcích
pracích budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

3. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20ll987 Sb., o státní památkové péči, ve zrrění pozdějších předpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd čn v Brně, Královopolská l47, Brno nebo oprávněné organizaci - např. NPÚ, územ.
odb. Archeologické centrum Olomouc, U Hradiska 1216, .- svůj záměr realizovat stavbu a
umožnit jim provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust.

$ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a
organizaci realizující archeologický výzkum povinnost uzavřít dohodu, a to ještě před
zahájením archeologického výzkumu. Pokucl k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný
krajský úřad.



Dále se přidáva-ií nové podrnínky:

4. Multifunkční hřiště o rozměrech 18 x 36 m, včetně rozběhové dráhy o rozměrech 29 x 1,5 m
a pískového doskočiště o rozměrech 3 x 7 m bude realizováno na pozemcích parc.č. 25lll
(ostatní plocha), 251/8 ( orná půda tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním
vÝkresu na podkladu katastrální mapy v měřítku l : 400.

Výrok o námitkách účastníků řízení : nebyly vzneseny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení' ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

odůvodnění:

Žadatel obec Těšetice, Těšetice 75,IČ 299545 podala drre 10.3.2011 žáclost o vyclání
rozhodnutí o změtlě výše Lrvedeného územrrího rozlrodnr"rtí o změně využití Úzení pro multifLrnkční
hřiště na pozenrcích parc.č. 251ll,25016,203lI0 v k.ťr. Těšetice u olomouce.

Dnem podání žádosti bylo zalrájen o (ízení.

Stavební ťrř'acl oznámil dne 3.2.2012 pod čj. sÚl2I33l2O09 zal^ájeri úzeInního řízení dle $

81 star'ebního zákona hlavrlírn účastníkťr Íízení a dotčenýrn orgánům jednotlivě a vedlejšínt
ťrčastníkůnl řízení veřejnoLl vyhláškou' K projednání Žádosti zároveti nařídil veřejné ústní jednání,
které se ltonalo dne 5'3,2012 v kanceláři obecního ÍrřadLr Těšetice a stanovil llrťrtu pro uplatnění
závazných stanovisek, námitek a připomínek do 5.3 '2012. o výsledkLr jednání byl sepsán protokol.

Žádost byla posouzena dle ustanovetrí $ 90 stavebního zákona; stavební úrřad zjistil, Že dle
ťtzenrního pláni obce Těšetice jsou předmětné pozemky součástí urbanizovaného ťtzenlí, návrlrové
plochy oš - škoIská a kLrltLrrrrí zařízení a návrhové ploclry ov - víceťrčelové plochy a ziízení pro
občansI<é vybavení, sociálrrí bydlení i doplrikové rekreačně spor1ovrrí aktivity, včetrrě doplnění
vodníclr ploch atp.; firnkčrrí vyuŽiÍí je stanovetto ztlěnorl č.2 uzenního plárru (2.08b) - rozšíř_ení

rekreačních a spot1ovtlích ploch u areálu školy. Umístění stavby vyhovL1e poŽadavkůrn stavebního
zákona a jeho prováděcíclr předpisťr, předevšírn obecnýIrr poŽadavkťrrn stanovettým vyhl'č' 50112006
Sb., o obecných poŽadavcích na využívár-rí Úzení, ve znění pozdějších předpisů a je v soulacltt
s poŽadavky na veřejnou dopravní a technickou infl'astruktllrll a s poŽadavky zvláštrrích právních
předpisťr a S ochranou práv a právem chráněných zájmťr účastníků Íízení'

Stavebník k pozernkťrm parc.č. 25lll(ostatrrí plocha), 251lB ( orná půda) v k.ú' Těšetice Lr

olonrouce přírlo clotčeným zárněrem prokázal vlastnické právo, coŽ stavební úřad v prťrběhLr řízení
ovef I l.

Stavební úřad se v rárnci probíhajícího Íízení zabýval téŽ otázkou vyI'trezení okruhu ťrčastníkťr

řízerlí ve snryslLr $$ 85 stavebního zákona. Přítom dospěl k závěťu, že v darrém případě toto právní
postavení příslLrší :

Účastníci úzetnního ř'ízerrídle $ B5 odst. 1stavebního zákona:
a) ŽadaÍel obec Těšetice, Těšetice 15 lČ 299545
b) obec, na jejímŽ Úzení rná být zállěr uskutečněn, obec Těšetice, Těšetice 75



Učastníci ťtzenrního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebnílro zákona:
b) osoby, jejichž vlastrrické právo nebo jirré věcrré právo k sousedním stavbám či pozenrkťrnr nrůŽe

být írzernrrírn rozhodnutírn přírno dotčeno:
- obec Těšetice, Těšetice 75

Žádost by|a doložena dokurnentací pro útzemní iízení Zpracovanou Mg.A. Mikulášern
Medlíl<em autorizovaným architektenr, plnou mocí pro zastupování v iízení, dále závaznýnli
stanovisky, stanovisky a vyjádřenírni dotčených orgánťt, požadavky vlastníkťr a provozovatelťt
inženýrských sítí, které byly zkoordinovány a zahrnuty do podrnínek tohoto rozhodnutí.

K Žádosti bylo doloženo :

- souhlas s vynětím ze ZPF od Magistrátu nrěsta olomouce,
7 .1.2010, čj. Smol tŽptssnstzo 1 0/Po,

- závazné stanovisko Magistrátu rněsta olomouce odb.
Snol l ŽP l 5 5 l 1 9 469 l20O9 lP o.

Nárnitky ťrčastníkťr iízení a připornínky veřejnosti nebyly VZlleselly. Podnrínky dotčených orgánů'
poŽadavky vlastníků a provozovatelťr inŽenýrských sítí byly zkoordir-rovány a zahrrluty do podrnínek
tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k totnlt, že záměr leží v úzetní, l<de je vydán úzenrtlí plán, je toto rozhodnutí
doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním ťrčastníkťrm a dotčerrým orgánťtnr
jednotlivě a vedlejšírn Úrčastníkťrrn řízení se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhIáškoLr'

Poučení :

Proti tomuto rozlrodnutí rrrťtŽe Útčastník řízení podat odvolání, a to ke KrajskémLr ťrř'adLr

olonroLrckélro kraje se sídlern v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podáním Lr zdejšího
stavebního írřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Doručení veřejnou vylrláškou se provede Íal<. že je rozhodrrLrtí vyvěšeno po dobLr 15 dnů

způsobem v místě obvyklým' Poslední den této lhůty je dnem doručení.
odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok rrebo jelro vedlejší

ltstatlovení' odvolání jen proti odťrvodněrrí rozhodnLrtí je rrepřípLrstné.

odboru ŽP a zenědělství ze dne

Žp ze dne l4'12.2009 pod čj.

lng. Drahoslava
vedoucí stave

ačáková
rího úřadu

Doručí se :

žadatel a příslušná obec -

obec Těšetice(DS)

dotčené orgárry na doručenku:
Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí(DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje(DS)
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úrčastníci řízerlí veřejnorr vylrláškou -
Úreani deska obecního úřadu Lutín
Úř"ani deska Obecního úřadu Těšetice

Toto rozhodnutí je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15
dnů na úředních deskách Obecního úřadu Těšetice, Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení.
Zveřeiňuie-li se písemnost ryvěšením na více úředních deskách, považuje se za den ryvěšení
den' ve kterém byla písemnost v1věšena nejpozději (s 20 stavebního zákona').

VyvěŠerro dtle :

Žádá^" obecní úřady, aby potvrzenou
zdejšímu stavebnímu úřadu.

kopii o v1věšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zasla|y


