
oBECNÍ ÚŘ AD LUTIN,okres Olomouc
stavební úřad

olomoucká 13I' 7 83 49 Lutin

OZNAMBNI
ZAHÁJENÍ ÚznmrÍHo ŘÍznxÍ A PoZvÁNÍ r vnŘn"rNÉnru ÚsrNÍvru JEDNÁNÍ

Obec Luběnice, Ič00635642'Luběnice t40,783 46 Těšetice

SPIS. ZN.:

Č.l.:
vyŘIzulp:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:

DATUM:

(dále jen

so01-

so02-

so03-

so04-

sÚl1143l20I2
sÚlII4312012
Eva Hofírková
585 944 286,
ehofi rkova.ou@lutin. cz
585 944 286
2r.5.2012

"žadateI") podala ďne 8'3.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

veřejné kanalizační sítě na pozemcích parc.č. 49,87/5,89/5,89/6,89/8' 89/53' 9013,94,95'
25713,15412015612,2161r,2551'.[.,256,259,260,261/r,26u2,262,263,272,280,287,290,
298, 304, 305, 307 11,307 15,

Stavební objekt řeší výstavbu stokové sítě splaškové kanalizace v obci Luběnice . Celkovd
délka kanalizační sítě je 4080,4 m , z toho je 2 892,8 m gravitačních stok profilu 250 mm ,

875,5 m kanalizačních odboček a 3]2,1 m výtlačnó větev od čerpací stanice na čistírnu . Celý
kanalizační Systém splaškových stok bude napojen na navrhovanou Čolt . Na kanalizační síti
budou osazeny revizní avstupní kanalizační šachty .

kanalizační odbočku na pozemcích 24, 8612, 8712, 8914, 89/6, 89/8' 89/53, 90/I, 9013,
I0zltt, 102/Í3, 11618, 116/9, 126/8, 156/2 ,2l5l7,24816,254,25511,256,25712,258ll,
25812, 259, 260, 26r/1, 216l/2, 262,272, 280, 287,290,299.,304, 305, 307/1, 310, 31611,
31612,336, 338, st.43, st.55/1, st. 106/1 , st..106/2, st. 107, st. 116, st. 117, st. 118, st.1,22

V rámci stavebního objehu so 01 budou umístěny odbočné větve pro domovní přípojky
jednotlých nemovitostí. Na hranici veřejné části se ukončí kontrolní plastovou šachtou
profilu 400 m. Pro zástavbu dvojdomků bude umístěna jedna odbočná větev s ukončením
šachtou s umožněním napojení obou domů . V případě vedení odboček v silnici budou odbočlgl
pro nemovitosti na straně silnice blíže přiléhající k uliční stoce provedeny rozkopávkou
komunikace. odbočlcy pro objekty na protilehlé straně silnice budou provedeny protlakem
.Celkové délka odbočných vění pro kanalizační přípojky je 875,5 m odboček o profilu 150
mm.

čerpací stanice s výtlakem na pozemcích parc.č.255lÍ ,304,307l|,30715'240/46

Stavba bude umístěna na jihovýchodním olcraji obce Luběnice v zeleném pásu mezi levým
břehem potoka Zlatá stružka a místní komunikací. .Je navržena železobetonová jímka
kruhového tvaru . Výttačná větev od Čs tc Čor tude déllE 3 ] 2, 1 m .

čistírny odpadních vod na pozemku parc.č. 240146
Stayba CoV je navržena jako samostatně stojící objeh o půdorysných rozměrech 7 x I2 m,

zastřešenou sedlovou střechou .Výška hřebene 4,29 m. Pbdlaha přízemí + 0'000 je s ohledem
na zjištěnou úroveň spodní vody navržena ]20 cm nad původním terénem cožje 222,95 nm.

Zásobení vodou vodoyodní přípojkou napojenou na nový prodloužený vodov.řad. Zásobení
elktr. energii novou přípojkou NN . Vytápění elekttické . Dešťové vody a vyčištěné vody
budou svedeny novou kanalizační přípojkou do potoka Zlatá stružka

kanalizace /kanalizační přípojka / a vodovodní přípojka v areálu čov ou pozemku p.č.

240146
so05-
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Pro odvedení vyčištěné vody z Čotl a dešťové vody ze střechy Čotl a přilehlých zpevněných

Ploch do potoka Zlatá stružka je navržena stoka D] déIky 25,7 m' Je vedena kolem budol.y
Čotl a vmístě odtokového potrubí zČov se kolmo lomí směrem kpotoku. Napojení 3
střešních svodů budovy CoV se provede pomocí přípojek celkové déllq) 14,4 m . Součástí
stavby bude i výustní objekt do potoka Zlató stružka umístěný na pozemku parc.č. 307/5 a
307/1 . Bude tvořen betonovým blokem se svislým čelem a šilvnými bočními křídly . Pro
zabránění zpětného vzdutí vody z potoka do potrubí stolry Dl bude na jejím vyustění osazena
klapka se šilctným talířem.

so 06- příjezdová komunikace na pozemku parc.č. 240116,240145 30714 a240/46, zpevněné
plochy na pozemku parc.č. včetně terénních a sadových úprav na pozemku parc.č.
240146 , oplocení pozemku parc.č. 240/46 včetně osazení vjezdové brány

Příjezdová komunikace bude délIE ]77,] m a o šířce 4 m. Samotný příjezd do areálu ČoV
bude zajištěn odbočnou větví ,,B" déllry 37'B m. Příjezdová komunikace bude napojena na
silniční pozemek parc.č. 262 stavajícím sjezdem . Součóstí zpevněných ploch budou i chodníley
pro obsluhu Čorl. Uprnený terén bude tvořen zemním násypem nepatrného rozsahu / výška
20-30 m/. plynule navázaným na rostlý terén. oplocení _ bude provedeno z drátěného
poloplastového pletiva na oceloých poplastovaných sloupcích ukotvených v betonových
patkdch. Délka plotu je 1B2 m. Dešťové vody ze zpevněných ploch v převóžné míře ztečou na
okolní zelené plochy , kde budou yolně zasakovat' V nejnižším místě , kde by mohlo docházet
kjejich soustředění , budou podchyceny uliční vpustí m napojenou přípojkou délky ]5,6 m do
koncové šachty stolry D1.

so 07- prodloužení vodovodního řadu kobjektu čov oa pozemku parc.č. 255ll,216ll,304,
307/r,307t5

Je navrženo prodloužení vodovodního řadu pro napájent Čotl. Řad 2-3 je napojen na
stavající obecni vodovod na řad 2, na pozemku parc.č. 255/] u pozemku 2]6/1 a povede
souběžně svýtlakem V], ve stejné trase i niveletě na pozemku parc.č. 304 , 216/1 přes
pozemek 307/] a 307/5 na pozemek parc.č. 240/46. V areólu Čov bude obcházet budovu
Čorl a podél oplocení bude přechózet přes větev ,,B" příjezdové komunikace kČor, za
kterou bude ukončen . Vodoměr bude umístěn v budově ČoV, nad podlahou v místnosti WC.

So 08 _ vnější silnoproudé rozvody čsr a čov na pozemcích parc.č. 240/lt,240/46,30715,
30711,304 25511,
Přívod elektrické energie pro ČoV a ČS brdn zajištěn z distribuční venkovní Sítě NN o,4 kV
společnosti Čnz ntstribuce a.S. v obci Luběnice. Přípojka bude napojena z romaděče NN
stavající rekonstruované stožórové trafostanice umístěné na 240/] ] ve vzdálenosti 5 m za
oplocením pozemku .osazení elektroměrového rozvaděče /RE/ je navrženo do oplocení ČoV
tak, aby byl rozvaděč RE přístupný z vnějšku oplocení Čor. z elektr. romaděče bude
pokračovat kabelové vedení k objektu Čorr , kde bude kabel ukončen v přípojkové skříni SS
200' Zpřípojkové skříně SS 200 povede kabel NN po pozemkuparc.č.240/46,307/5, 307/I,
304

216/1 k čerpací stanici.

to vše v k.ú. Luběnice

Uvedeným dnem bylo zahájeno iuemní Í ízeni'

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 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebníhb zákonazahájeni územního řizenia
současně naÍizl$e k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

28.června lčtvrteW v 9.15 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři Obecního úřadu Luběnice

Závazná stanoviska dotěených orgánů, námitky účastníků Íízeni a připomínky veřejnosti musí bý
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží' Učastnici řízení mohou

nahlížetdo podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17).
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Poučení:
Žaďate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o rydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně 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 zátměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o rydání územního rozhodnutí obsahuje dle $ 8
vyhlášlcy č. 503/2006 sb.
a/ indetifikační ú.l-aje o žadateli dle $ 37 odst. 2 správního řádu / - právnická osoba- název nebo
obchodní Íirmu, IC nebo obdobný údaj a adresu sídla 

' 
popřípadě jinou adresu pro doručování/

b/ předmět územního Ťízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údaj , zda předmět územního Íízení 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 řízení , dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání , jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je grafické vyjádření záměru , 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 znánornění vzhledu zátméru .

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

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydáni územního nebo
regulaěního plánu, se nepřihlíží. Účastník Íízeni ve svých námitkách uvede skuteěnosti, které zak|ádají
jeho postavení jako úěastníka Íizeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

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

Stavební úřad může podle $ l73 odst. l stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěŽuje postup vřízení anebo plnění úkolů podle $ l72 odst. i stavebního
zákonatim, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí pÍizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto speciÍikuje okruh účastníků dle ustanovení $ 85 stavebního zátkona
následovně:

A.Účastníci územního řízení tlle 6 85 odt. 1 stavebního zdkona

1. Žadatel apříslušná obec:
Obec Luběnice

B. Účustníci územního řízení dle ustanovení S 85 oclst. 2 stavebníhÓ ztúkona
2. a/ Wastníkpozemku , na kterém mó být požadovaný záměr uskutečněn

Martin aPavla Valchařovi, Luběnice 142

Ludmila Flrabalová, Lazecká 46634, olomouc ,Lazce
Miloš a Jarmila Řezníčkovi, Luběnice 95
Ludmila Hejdová, Luběnice 120

olomoucký kraj, Jermenkova 40 a ' olomouc
Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120' olomouc
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Česká republika, Povodí Moraly' sp' Dřevařská í32lI1, Brno, Veveří
Karel a Radomíra Hoškovi, Sokolská 5l5, Náměšť na Hané
Květoslava Šolcová, Luběnice 21
Ladislav Šolc, Luběnice 21
Petr Šolc, Luběnice 21
Lenka Blahová a Jan Blaho, Luběnice 87
Josefa Matiášová Luběnice 135
František Matiáš, Luběnice 135
Karla a Ivo Vyhlídalovi, Luběnice 88
Emilie a Radek Trbuškovi' Luběnice 99
Pavel a Drahomíra Spurní, Luběnice l00
Marta Cetkovská, Fragnerova 522ll0, olomouc
Marie Sedláčková, Luběnice 105
Petra Helešicová, Luběnice 84
obec Luběnice
František Skácelík, Luběnice 133
Zemědělské družstvo Senice na Hané

b//osoby , jejichž vlastnické próvo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
vyznačeni žlutou barvou na situaci

Spravci a majitelé technické infrastruhury:
CEZ Distribuce a.s. Děčín, Teplická ě.p' 874l8,405 02 Děčín 2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, I40 22
Praha4
RWE Distribuční služby S r.'o.' Plynárenská č,,p. 49911, Zábrďovice, 657 02 Brno
INSTA s.r.o., Jeremenkova 40a, Olomouc
Vodovod Pomoraví svazek obcí ,okružní 880 ,798 4l Kostelec na Hané
obec Luběnice

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v území, kde je vydán územní plán ,doručuje se toto
oznámení o zahájení řízeni dle $ 87 odst. 1 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územníh o řízeni pod písm ',A" č.l a dotčeným orgánům
jednotlivě

- Učastníkům řízení uvedeným pod písm ,,B" č. 2 - veřejnou r.yhláškou

Ing. Drahoslava M
vedoucí stavebn

Toto oznámení musí být qvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední
desce obecního úřadu Luběnice . Oznámeni se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.
Patnácým dnem po vyvěšení Se oznámeni považuje za doručené l s 25 zákona č. 500/2004 Sb. o

správním Íizení ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den lyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonaJ
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Vyvěšeno dne:
/ úřední deska/

23.5.201_2

str. 5

Vyvěšenodne: 23'5'20L2
/ www.stránky _ elektronicky/

Sejmuto dne :
8.6.201-2

Sejmuto dne: 8. 6. 2012

*?",$$B-*ffiqpilltm"*"ťxffť"vJ frotvrzuje qrvěšení a sejmutí oznámeni.
t

I
šlt*':.lqÍ lilr ?

Žádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlq; zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

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

obec Luběnice

B. účastníci územního Íízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhtáškou
Martin a Pavla Valchařovi, Ludmila F{rabalová , Miloš a Jarmila Řezníčkovi, Ludmila Hejdová,
Luběnice l20o olomoucký kraj, olomouc, Správa silnic olomouckého kraje, Karel a Radomíra
Hoškovi, Květoslava Šolcová' Ladislav Šolc, Petr Šolc' Lenka Blahová a Jan Blaho' Josefa Matiášová
František Matiáš , Karla a Ivo Vyhlídalovi, Emilie a Radek Trbuškovi, Pavel a Drahomíra Spurní, Marta
Cetkovská' Marie Sedláčková, Petra Helešicová, obec Luběnice , František Skácelík, Zemědělské
družstvo Senice na Hané , Česká republika, Povodí Moravy' sp. , Brno,

Správci a majitelé technické infrastruhury: Čsz Distribuce a.s. Děčín, Telefonica 02 CzechRepublic
a.s.' RWE Distribuční služby s r.'o.' Brno ,INSTA s.r.o' ,

dotčené orgány / datovou schrónkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a romoje,, Hynaisova 10,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péěe, Hynaisova 10,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
Magistrát města olomouce , odbor stavební ' odd. státní správy na úseku pozemní komunikace .

Hynaisova 10,'779 11 Olomouc
obecní úřad Luběnice

Obecní úřad Luběnice - úřední deska
obecní úřad Lutín _ úřední deska
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