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Č.;. sÚrts36l2012-op.
Vyřizu1e : lng. Drahoslava Mačáková
e-mail : drnacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně ďne 25.7.20Í2

OZNAMENI
zahájení společného územního Ťízeni a stavebního Ťizeni

veřejnou vyhláškou a opakované pozváni k veřejnému ústnímu jednání

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

vydání Útzemnílro rozhodnLrtí o Lrrnístění stavby a o stavební povolení na stavbu

rodinného domu, garáŽe, oplocení, zpevněné plochy, žumpy přípojky splaškové
kanalizace do žumpy' přípojky vody retenční nádrže parc.č. 252119,, 252120, 252126

v k.ú. Těšetice u Olomouce

JednodLrchý popis stavby:
Nu pozemktt purc'č. 252/19, 252/20 v k.ú' Těšetice u oklmouce je nuvrien rodittttý dům

přízemní, nepodsklepettý, s garúží. Dftm bude půdorysu ve tvaÍu T, zastavěnú plocltu rodittttéIto dontu je
224,79 nt2' Llntístěttí tlomu je nuvrženo na hrunici se sousetlním pozemkeru parc.č. 252/26, ve

vztlúlenosÍi 8 motlhrcnice spurc,č. 252/l8 uvevzdúlenosti min.5,03 modhrunicespurc.č.407 všev k'ú.
Těšetice u olomouce. SÍřechu je nepruvidelnélrc půdorysu pultovélto Ívuru, sklott střeclry l2o a 16o; čtist
nud gartiží plocltti. Muxintt|tlttí vilšku hřebene burle 5,72 m nad upruveným Íerénem' SumostuÍtIú garúž
je navržena nu parc. č.252/19 vk.ú. Těšetice u olonouce, přízemní spultovou sÍřecltou o sklonu 7a.

Půttorysně rozměry gurciže 6,73 x 6,730 m. Umístění je nuvrženo na ltuttici s purc.č' 252/18, pruvý zudní rolt
gurúže bude nu ltrunici s purc.č. 407 vše v k'ú. Těšetice u olomouce.

Vjezd nu pozemek roclinného domu bude napojettíru nu purc.č. 252/17 v k.ú. Těšetice u olomouce.
Nupojení na íechnické sítě bude přípojkumi do dešt'ové kuttulizuce, veřejnélrc vodovodu 0 ,t,1. odpadní
votly bude odvedeny do plustové žumpy o objemu 9 nť. Sjeul u zpevněné ploclty z betonové uimkové ttktžby
butlou ttu purc'č. 252/]9 v k.ú. Hněvotín. Na hrunici s purc.č. 252/1 8 bude nu pozemku purc'č.252/19 vše

v k.ú. Těšetice u oloruouce unústěno oplocení z lícovýclt ciltel, ostuÍttí sÍrany butlou tvořeny oplocenínt
z pletiva u sloupků.

Příjeztl dtl sutttostttttté gurciže nu purc.č. 252/19 bude ze zuÍravt1ovucíclt tlluždic. IYu pozemku purc.č.
252/26 v k.ú' Těšetice u olomouce burle vyčleněn prostor pÍo umístěttí tttidoby ttu domovní odpud a provetlett
okapový chodttík rodinného domu.

Rodinný důnt je řešen pro 1 b.j. ZtÍkkulové pusy burlou z prostélro betonu, ztikluttovti deska butle
beÍottovti, vyztuženu I(4RI síÍí ; bude provedenu izoluce proti zemní vlltkosti a Íepelnú a proti rudottu.
obvodové a vttitřttí ttostté u nenosné zrlivo bude provedeno z ciltelných bloků POROTHERM' obvodové
zdivo bude opatřetto přizdívkou z lícovýclt ciltel. Pultovti konstrukce krovu je nuvrženu z dřevěnýclt
Íesařskýclt prvků a konstrukcí vzújemně spojovaných, kÍeré budou ttést podhled ze súdrokurÍonových desek
čristečně zuvěšenýclt na roštu' I{rytinu keramickti Brunuc. osuzeny budtlu pottstřešní žIuby c okup1l' Budou
provetleny vnitřní rozvody vody, otlpailťt a nn' Vyttipěttí pontocí elektrickýclt itýupanelů, v koupelně tepelnott
rohož, oItřev TU V elektrickýnt uisobttíkovým oItřívučem.
Přípojka nn je řešenu sgmostutttě.

obecníťtřad Lutírl, stavebrríúřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 oclst. 1. písrn. g)a $

84 č. 18312006 Sb', o ťrzernním plánování a stavebníIn řádrr ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) z moci úřední usIresením pozllallellanérn do spisu ze dne 20.6.2012 pod čj.
SÚ/1335/l336 12012 rozhodl v sor-rladu s ltstanovenínr $ 78 odst. 1 stavebního zákona a podle $ l40



zákona č'500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák.č' 41312005 Sb., (dáIe jen správrrí řád) o spojení
ťrzemního a stavebního řízení.

obecní Úrřad LLrtín, stavební útřad, oznaI-nuje v souladr-r S ustalloveníln Šj {i 87 odst' 1 a 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního ťízení dotčerrým orgánťtm
státní správy a všem znáným ťrčastrríkůrn iízení.

K projednání předložené žádosti opakovaně rlařizuje stavební Úrřad veřejné ťrstní jednání,
které se br-rde konat

v úterý dne 28.8.2012 v 9,00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastník pozenrkťt a staveb, které jsou předmětem územního iízení,je povirren strpět případné
olrledání na rnístě podle $ 54 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., o správrrírn řádu, ve znění pozdějších
předpisťr, a k tonluto účelLr je zpřístupnit.

Závazrlá stanoviska dotčenýclr orgánťt, nánritky účastníků Íízení a připomírrky veřejnosti musí
být Lrplatněrly nejpozději přiveřejnérn jednání, jinak se k nim rrepřihlíží.

Do podkladťr rozhodnutí lze riahlédnout přede dneni ústttího jednání rr stavebního ÚrřadLr

(vyLržijte předevšírn návštěvní dny porrdělí, středa 8 - l7 hod) a při ústním jednání.
Nechá-li se některý z úrčastníkťr řízení zastupovat, předloŽíjeho zástupce plnou nloc.

Podle $ 89 odst. 2 stavebnílro zákona se nepřihlíŽí kzávaznýrn stanoviskůrn a náInitkárn
k věcem' o kterýclr bylo rozhodnLrto při vydání úzernního plárru.

Podle $ 89 odst. 4 stavebrrího zákona obec Lrplatňuje v úlzemnín iízení nárnitky k oclrraně
zájnŮ obce a zájmťl občanťr obce.

Podle $ 114 odst. 1 stavebního zákona účastník stavebního řízení rnŮŽe uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, zpťtsobu prováděrrí stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jinli přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvolt provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věctrému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Vzlrledem k tonru' Že zánlér leží v 'území, kde je vydán územní plán, je toto oznámení
doručováno v souladu s $ B7 odst' 1 stavebního zákona ťrčastníkťrm řízení uvedenýrn v $ 85 odst. l)
stavebního zákona a dotčenýnr orgánťtm jednotlivě a úrčastrríkťrrn řízení uvedeným v $ 85 odst. 2)

stavebního zákona se doručuje toto oznámení veřejrlou vyhláškou' Učastníků stavebnílro řízení se
doručuje jedrrotlivě.

Účastníci řízení podle $ 85 odst' 1 stavebního zákorla'.
a) ŽadaÍel - Ing. Miloslav Rozsypal, Těšetice 107

b) obec rra jej írnŽ územíni být záměr uskutečněn - obec Těšetice

Účastrríci Útzemrrího řízerrídle $ 85 odst. 2 stavebrrího zákona:
a) vlastníci pozenrkťt či staveb, na kterých rná být záIrrěr uskutečněn:

- Ing. Miloslav Rozsypal, Těšetice ]07
- obec Těšetice, Těšetice 75
- Hana Rozsypalová' Těšetice l07

b) osoby, jejichŽvlastnické právo nebo jirré věcné právo ksousedním stavbám či pozemkůnr můŽe

být írzemrrím rozhodnutím přímo dotčeno:
- obec Těšetice ' Těšetice 75

- Josef KoLrpil, Vilérnov 150

- Luclnlila KoupiIová, Vilémov 150
- Trojarrová Alena' Wolkerova 361, Červenka



- Hana Rozsypalová, Těšetice 107

- Jarr Miktrlica, Těšetice i67
- Vlasta MikLrlicová, Těšetice l67
- Václav Vašíček, Těšetice i71
- Jarmila Vašíčková, Těšetice 171

- Mgr. Hana Vašíčková. Těšetice l7l
- INSTA CZ, s.r.o., Jeretnertkova 42, Olomouc
- Čez Distribuce, a's. Děčín' Teplická 874/8

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:
c) stavebník - Irrg. Miloslav Rozsypal, Těšetice l07
b) vlastníci pozernku nebo staveb, na kterém má být stavba prováděna:

Ing' Miloslav Rozsypal, Těšetice 107

obec Těšetice, Těšetice 75

Hana Rozsypalová, Těšetice 107

c) vlastníci sousedních pozernkťt nebo staveb na niclr, mťlŽe-li být jejich vlastnické právo navrhovanoll
stavbou přírno dotčeno:

- obec Těšetice . Těšetice 75

- Josef KoLrpil, Vilénrov 150

- LLrdmila KoLrpilová, Vilérnov 150

- Alena Trojanová, Wolkerova 36l , Červenka
- Hatla Rozsypalová, Těšetice 107

- Jan Mikulica, Těšetice l67
- Vlasta MikLrlicová, Těšetice 167

- Václav Vašíček, Těšetice l71
- Jarmila Vašíčková. Těšetice 171

- Mg.. Hana Vašíčková' Těšetice 17l
- INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 42, Olon-rouc
- Čez Distribuce, a.s. Děčín, Teplická B74l8

Vzhledem k tomu, Že rozdělovrrík pro obě řízerrí je jederr, stavební ťrřad tímto specifikuje okrLrh
jednotlivých řízení takto :

Učastníci Útzemního řízerrí jsoLr uvedeni po pořad.číslem _ l,2,3,
Účastníci stavebního řízerrí jsou uvedeni pod pořad' Číslem - 7,2,4 - 14.

Žadatel dle ustanovení $ 87 odst. 2 stavebnÍho zákona musí zaiistit. aby
informace o ieho záměru a o tom. že podal žádost o wdání 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 záměi uskutečnit a to až do
doby veřeiného ústního iednání. Součástí informace ie grafické vyiádření záměru.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební úřad nařídí opakovaně veřeiné
ústní iednání a žadatel se tak dopouští přestupku dle Q 178' odst. 1 písm.e) stavebního
zákona. Pro vvvěšení informace se stanovuie rrozemek parc.č. 252119 v k.ú. Těšetice u
Olomouce.

Ing. Drahoslava
vedoucí sta

,./';.
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r.i.,;

Mačáková
ího ťrřadu

lsffi "



Doručí se :

ťrčastníci řízení na doručenku :
žadatel -
l. Ing. Miloslav Rozsypal, Těšetice 107
příslušná obec -
2. Obec Těšetice (DS)
3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu

Lutín a obecního úřadu Těšetice + příloha

vl'astníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb -
4. Hana Rozsypalová, Těšetice l07
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. Mgr. Hana Vašíčková, Těšetice 171

13. CEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 87418 (DS)
14. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc (DS)

dotčené orgdny na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odb. ŽP,@S)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje' (DS)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (DS)
obecní úřad Těšetice (DS)

Toto oznrimení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu ]5 dnů na
úředních deskúch obecního úřudu Těšetice, obecnílto úřudu Lutín. Poslední den ]Sti denní lltůty,
po kterou je oznúmení vyvěšeno na úřední desce .je dnem doručení ozndntení. Zveřejňuje-li se
písemnost vyvěšením na více úředních tleskriclt, povužuje se zu den vyvěšení tlen, ve kterém bylu
písemnosÍ vyvěšenn nejpozději ($ 20 stavebního ztikona).

Vyvěšeno dne : Sejmr,rto dr-re :

1_1".8.2A72

Zádáne obecní ťrřady, aby
zdejšírnu stavebnínru ťrřadLr.

potvrzenoll kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly
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