
obecní úřad Lutíno okres olomouc
stavební úřad

olomoucká l31' 783 49 Lutín, telefon 585944286, s85944286

.j. su/1336t2012
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz

oZNÁtuENÍ
zahájení spo1ečného územního řizeni a

j.PŤír*h5"l

stavebňí'lto"Ťízenj*_**- -***
veřejnou vyhláškou

Dne 6.6.2012 podal Ing. Miloslav Rozsypal, nar. 29.10.1981, bytem Těšetice 107 Žádost o

vydárrí územního rozlrodnutí o Lrmístění stavby a o stavební povolerrí na stavbu

rodinného domu, garáŽe, oplocení, zpevněné plochy, žumpy přípojky splaškové
kanalizace do žumpy' přípojky vody retenční nádrže parc.č. 252ll9, 252/20, 252127

v k.ú. Těšetice u olomouce

Jedrroduchý popis stavby:
Na pozemku purc.č. 252/]9, 252/20 v k.ú. Těšetice u olomouce je navržen rodinný dům

přízemní, nepodsklepený, s gurdží. Dům bude půdorysu ve tvuru T, zustuvěnd plocltu rodinnélto
domu je 224,79 m2. (Imístění rlomu je nuvrženo na hrnnic se souseclním pozemkem parc.č.
252/26, ve vzckÍIenosti 8 m od ltrunice s purc.č. 252/18 u ve vzdúlenosti min. 5,03 m od ltrunice
s purc.č. 407 vše v k.ú. Těšetice u olomouce. Střecltu je nepruvidelného půdorysu pulíového
tvnru, sklon střechy 12" a ]6"; čdst nud garúží plocltú. Mnximdlní výšku ltřebene bude 5,72 m
nutl uprnveným terénem. Sumostutnd gurríž je nuvrženu n0 pilrc. č. 252/19 v k.ú. Těšetice u
olomouce, přízemní s pultovou střecltou o sklonu 7". Půdorysné rozměry gardže 6,73 x 6,730 m.

Umístění je navrženo na ltranici s purc.č. 252/]8, pravý zadní rolt garúže bucle na hranici s purc.č.
407 vše v k.ú. Těšetice u olomouce.

Vjezd nu pozemek rotlinnélto domu bude nupojením na parc.č. 252/17 v k.ú. TěšeÍice u
olomouce. IÝupojení nu tecltnické sítě bude přípojkanti do dešt'ové kanulixuce, veřejnélto votlovotlu
u nn. odpaclní votly bude odvetleny clo plastové žuntpy o objemu 9 m3. Sjeztl u zpevněné plochy
z betonové zúmkové dlažby bltclott na purc.č. 252/19 v k.ú. Hněvotín. Nu ltrunici s purc.č. 252/18
bude na pozemku purc.č.252/19 vše v k.ú. Těšetice u olomouce umístěno oplocení z lícových ciltel.

Příjezd clo somostcttné garúže nu purc.č. 252/19 bude ze zutruvňovucích dlaždic. oplocení
bucle na hrunici s parc.č. 968/3 tvořeno podezdívkou u sloupky s dřev|ěnou výplní, výška 1,6 m,
v oplocení bude ujezdovú brdnu u vstupní brunka, nu osÍatníclt strandclt bucle tvořeno sloupky u
pletivem, výšku sloupků 2 m. Nn pozemku parc.č. 252/27 v k.ú. Těšetice u olomouce bude vyčIeněn
prostor pro umístění nridoby nu domovní odpnd l proveden oknpový chodník rodinnélto clomu.

Rodinný dťtm je řešen pro 1 b.j. Zókladové pusy btttlot't z prosÍéIlo betonu, ztikladovti
deska bude betonová' vyztužena KARI sítí ; bude provetlena izoluce proti zemní vlhkosti u tepelnd
u proti raclonu. obvodové u vnitřní nosné u nenosné zdivo bucle provecleno z ciltelnýclt bloků
POROTHERM. obvodové zdivo bude opatřeno přizdívkou z lícovýclt cihel. Pultovti konstrukce
krovu.je navrženc z dřevěných tesařských prvkťt a konstrukcí vzdjemně spojovunýclt, které butlou
nést podhled ze súdrokartonovýclt desek čdstečně zuvěšených nu roštu. Krytinu keramickti Brdmlc
osuzeny butlou podstřešní žlaby a okupy. Budotl provedeny vnitřní rozvorly vody, odpadů u nn.
Vytápění pomocí elektrických infrapanelů, v ktlupelně tepelnou roltož, ohřev TUV elektrickým
zúso bníkový m o Itřívačem
Přípoiku nn .je řešena samostutně.
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obecrrí rlrřad Lutírr, stavební Úrřad, jako stavebníťrřad příslušný podle $ l3 odst. 1, písm. g) a $

84 č. 1 8312006 Sb., o Útzernním plánování a stavebnínr řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen

stavební zákon) z moci Úrřední usnesetlím poznamellaném do spisu ze dne 20,6.2012 pod čj.
SÚ/1335/1336 17012 rozlrodl v souladr-l s ustanovenírn $ 78 odst. l stavebrrílro zákona a podle $ 140

zákona č.500/2004 Sb', správní řád. ve znění zák.č' 41312005 Sb., (dále jen správní řád) o spojení

Útzenrnílro a stavebního iízení.
obecrrí Úrřad Lutín, stavební ťrřad, ozttanruje v souladu s ltstanovetlítn $ s 87 odst. 1 a 112

odst. 1 stavebního zákona zahájení společného Útzenrního a stavebního řízení dotčeným orgánůrn

státrrí správy a všenr známým Úrčastrríkťrrn iízení'

K projednárrí předloŽerré Žádosti nařizLrje stavební Úrřad veřejné írstní jednárrí, které se bude

korrat

ve středu dne 24.7.2012 ve 9,00 hotl.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutině.

Vlastrrík pozemkťl a staveb, které jsoLr předrnětem ťtzemního iízení,je povinen strpět případné

ohledárrí na rnístě podle $ 54 odst'I zákona č. 500/2004 Sb., o správrrírn řádu, ve znění pozdějších

předpisťr, a k tomuto účelu je zpřístuprrit.

Závazrtá stanoviska dotčených orgánů, nárrritky účastníkťr Íízení a připornínky veřejnosti mLrsí

být Lrplatrrěrry nejpozději přiveřejnérn jednání, jirrak se k nirn nepřihlíží.

Do podkladťt rozhodnutí lze rrahlédrroLrt přede dnem Útstního jednání u stavebrrího ťtřadLr

(vyLržijte předevšírri návštěvní dny pondělí, středa 8 - 11 hod) a při ťrstnírn jednání.

Nechá_li se rrěkterý z Úrčastrríkťr řízení zastLrpovat, předloŽí jeho zástupce plnou moc'

Podle $ 89 odst. 2 stavebníIro zákona se nepřihlíŽí kzávazným stanoviskům a rrárnitkám

k věcem, o kterýclr bylo rozhodnuto při vydání ítzemního plárrLr.

Podle $ 89 odst. 4 stavebnílro zákona obec trplatňuje v územním ř'ízení námitky k ochraně

zá1nŮ obce a zájnŮ občanťr obce.
Podle $ l l4 odst' 1 stavebníIro zákona účastník stavebního iízení nŮže Lrplatnit námitky proti

projektové dokumentaci, zpťrsobLr provádění Stavby nebo požadavkťrm dotčených orgánů, pokud je
jirni přímo dotčeno jeho vlastrrické právo nebo právo zaloŽené smlouvott provést stavbu nebo opatření

nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozerr-rku nebo stavbě'

Vzhledem k tortru, Že záněr leŽí v ťtzenrí. kde je vydán ťtzenrní plárr, je toto oznánrení

cloručováno v souladu s $ 87 odst' 1 stavebrrího zákorra Úrčastníkům řízení uvedenýrn v $ B5 odst. 1)

stavebrrího zákona a dotčenýrn orgánťrm jednotlivě a ťrčastníkťtm řízení uvedeným v $ 85 odst. 2)

stavebního zákona se dorLrčr'rje toto oznámení veřejnou vyhláškorr. Účastníkťr stavebrrího řízerií se
doručuie.iednotlivě.

Účastníci řízerrí podle $ 85 odst. 1 stavebního zákoIla:

a) ŽadaÍel - Ing. Miloslav Rozsypal, Těšetice 107

b) obec rra iej íInŽ uzomíni být záměr uskutečněn - obec Těšeticg

Účastníci úzenrního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebrrího zákona:

a) vlastníci pozemkťr či staveb' rra kterých nrá být zárněr uskutečněn:

- Irrg. Miloslav Rozsypal, Těšetice l07
- obec Těšetice, Těšetice 75

- Hana Rozsypalová, Těšetice l07



b) osoby, jejiclrŽ vlastrrické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkťrm můŽe

být rlrzemním rozhodnutírn přímo dotčerro:
- obec Těšetice . Těšetice 75

- Josef KoLrpil, Vilémov 150

- Ludmila Koupilová, Vilémov 150 
-- Trojanová Alena, Wolkerova 361, Cerver-rka

- Hana Rozsypalová, Těšetice 107

- Jari Mikulica, Těšetice 167

- Vlasta Mikulicová, Těšetice 167

- Václav Vašíček, Těšetice l71
- Jarmila Vašíčková, Těšetice l7l
- INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 42, Olotnouc
- Čr'z Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8

Účastrríci stavebního řízerrí podle $ 109 stavebního zákona:
c) stavebrrík - Irrg. Miloslav Rozsypal, Těšetice 107

b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém rná být stavba prováděna:
- lng. Miloslav Rozsypal, Těšetice 107

- obec Těšetice, Těšetice 75

- Hana Rozsypalová, Těšetice l07

c) vlastrríci sousedníclr pozemkťr nebo staveb na nich, nrťrŽe-li být jejich vlastnické právo navrhovanou
stavbou přínro dotčeno:

- obec Těšetice , Těšetice 75

- Josef Koupil, Vilémov 150

- Ludmila KoLrpilová' Vilérnov 150

- Alerra Trojanová, Wolkerova 361 , Červenka
- Hana Rozsypalová, Těšetice 107

- Jan MikLrlica, Těšetice 167

- Vlasta Mikulicová, Těšetice 167

- Václav Vašíček, Těšetice 171

- Jarrnila Vašíčková, TěŠetice 171

- INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc
- Čp'z Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 87418

Vzhledern k tonru, že rozdělovrrík pro obě řízení je jederr, stavební úřad tímto specifikuje okrrrh

iednotlivýcll Íízení takto :

Účastníci Úlzemního řízerrí jsoLr uvedeni po pořad.čísleIrr * 1, 2, 3,

Účastníci stavebnílro řízeníjsou uvedeni pod pořad. Císlem - l,2,4 - 13.

Žadatel dle ustanovení Q 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby
informace o ieho záměru a o tom. že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřeiné ústní iednání. vyvěšena na vhodném veřeině
přÍstupném místě u stavby nebo pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do
doby veřeiného ústního iednání. Součástí informace ie grafické vviádření záměru.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakovaně veřeiné
ústní iednání a žadatel se tak dopouští přestupku dle $ 1.78, odst. 1 písm.e) stavebního
zákona. Pro vyvěšení informace se stanovuie pozemek parc.č. 97619 v k.ú. Hněvotín.

Ing. Drahoslava Mačáková
vedoucí sta ího írřadu



Doručí se :

írčastrríci řízení na doručenku :
žadatel -
1. Ing. Miloslav Rozsypal, Těšetice 107

příslušná obec -
2. Obec Těšetice (DS)
3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu

LutÍn a obecního úřadu Těšetice + příloha

vlastníci a uživaÍelé dotčených pozentkú a staveb -
4. Hana Rozsypalová, Těšetice 107

5. Josef Koupil, Vilémov 150

6. Ludmila Koupilová, Vilémov 150

7. Alena Trojanová, Wolkerova 361, Cervenka
8. Jan Mikulica, Těšetice 167

9. Vlasta Mikulicová, Těšetice 167

10. Václav Vašíček, Těšetice 171

11. Jarmila Vašíčková, Těšetice 171

12. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 87418 (DS)

13. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42,, Olomouc (DS)

dotčené orgdny na doručenku:
Magistrát města olomouce, odb. Žr,ps)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje' (DS)

Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (DS)

Obecní úřad Těšetice (DS)

Toto ozndmení je vyttlušovtÍno veřejnou vyltltiškou, u proto musí být vyvěšeno po dobu ]5 dnů nu

úřerlních desktích obecního úřadu Těšetice, obecního úřadu Lutín. Poslední den ]Sti denní lltůty,

po kterou je ozntimení vyvěšeno nu úřední tlesce .je dnem doručení oznúmení. Zveřejňuje-li se

písemnost vyvěšením nu více úředních deskdclt, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla

písemnost vyvěšenn nejpozději ($ 20 stuvebnílto zdkonu).

Vyvěšerro dne : 22.. 6.. 2 0 1 2'......'..

GB3CNí {jp"ÁD L[JTffil
,žo;';;':jil..ffii*j ,!r L 'ý .Ť? LA) ILíI!.+-*/ l

Tl1]. Ť.ty :w/l..yr],usewsrre i

Žádáme obecní ťrřady, aby potvrzerrou kopii o vyvěšení a sejňutí této veřejné vyhlášky zaslaly

zdej š írnr.r stavebnímu ťrřadu.

Pro žudatele: v příloze zasíltime pošÍovní pouktizku ttu uhruzení sprúvního popktlku ve výši 900'-Kč (po

uhruzení poplatku zušlete kopii stavebnímu úřutlu). Neuhruzení poplutku je dle $ ó4 odst. I písm. b) sprúvnílto

řútlu důvodent k přerušení řízení.
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