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Výroková část:
obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona
č.18312006 Sb., o uzemnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle $ 84 aŽ 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby'') splaškové kanalizace
včetně Čov v obci Luběnice , kterou dne 16.5'2012 podala obec Luběnice,IČ 0}635642,Luběnice
140,783 46 Těšetice (dálejen "žaďatel"), anazákladě tohoto posouzení:

I. Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9lyhláškl č.50312006 Sb.' o podrobnější úpravě
územního řizeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

so 01 - veřejné kanalizační sítě na pozemcích parc.č. 49- ostatní plocha , 87/5 - ostatní plocha,
89/5 - ostatní p|ocha , 89/6 _ ostatní plocha 

' 
89/8 ostatní plocha, 

' 
89/53- ostatní plocha ,

90/3- ostatní plocha , 94 _ ostatní plocha , 95 - ostatní plocha ,257/3 _ ostatní plocha ,I54l2
_ zahrada ' 15612 - ostatní plocha ,216ll _ zahrada ,255ll _ ostatní plocha ,256 _ ostatní
plocha ,259 _ ostatní plocha ,260 _ ostatní plocha , 26111_ ostatní plocha ,26112 _ ostatní
plocha , 262 - ostatní plocha ,263 - ostatní plocha ,272 _ ostatní plocha , 280 _ ostatní
plocha,287 - ostatní plocha, 290- ostatní plocha ,298 - ostatní plocha,304_ ostatní plocha,
305 - ostatní plocha , 307 lI _ vodní plocha , , 307 15 - vodní plocha

so 02 - kanllizační odbočku na pozemcích parc.č. 24 - ostatní plocha ,86/2 _ ostatní plocha ,87 /2
- zahrada ,8914 - ostatní plocha, 8916 - ostatní plocha 

' 89/8 - ostatní plocha , 89/53 _ ostatní
plocha , 90/I- ostatní plocha , 9013 - ostatní plocha, l02/tl - ostatní plocha ' l02l13 _
ostatní plocha ,11618 - ostatní plocha ,116/9 - ostatní plocha ,12618 _ ostatní plocha ,156/2
- ostatní plocha ,2l5l7 - ostatní plocha , 248/6 _ ostatní plocha , 254 - ostatní plocha ,

25511 - ostatní plocha , 256- ostatní plocha , - 25712 _ ostatní plocha , 258ll- ostatní plocha ,
25812 _ ostatní plocha , 259 _ostatní plocha , 260 _ ostatní plocha ,26111_ ostatní plocha ,
21611_ ostatní plocha ,21612 - ostatní plocha ,262_ ostatní plocha , ,272 - ostatní plocha
,280 _ ostatní plocha,287 - ostatní plocha, 290- ostatní plocha ,298 - ostatní plocha ,304-
ostatní plocha 

' 
305 _ ostatní plocha ,307ll _ vodní plocha' 310 _ ostatní plocha 

'316lI 
_

ostatní plocha ,31612 _ ostatní plocha 
' 

336 - ostatní plocha , 338 - ostatní plocha , st.43 _
zastavěná plocha a nádvoří ' st.55/1 _ zastavěná plocha a nádvoří ' st. 106/1 - zastavěná
plocha anádvoří ,st.106/2_zastavěná plocha anádvoří, st.107-zast'plocha anádvoří , st.
116 - zastavěná plochaanádvoří,st.117 _zastavěná plocha anádvoří, st.118 _zastavěná
plocha a nádvoří , st. I22 - zastavěná plocha a nádvoří

so 03 - čerpací stanice s výtlakem na pozemcích parc.č. 255/1_ ostatní plocha ,304 _ ostatní
plocha , 307 11- vodní plocha ,307 15 - vodní plocha ,240146 - ostatní plocha

so 04 _ čistírny odpadních vod na pozemku parc.č. 240/46 - ostatní plocha
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so 05 _ kanalizace /kanalizační přípojka / a vodovodní přípojka v areálu CoV na pozemku p.č.
240146 _ ostatní plocha

So 06- příjezdová komunikace na pozemku parc.č. 240/16- ostatní plocha 
'240/4s - ostatní plocha

, 30714 - vodní plocha a240146 _ ostatní plocha, zpevněné plochy na pozemku parc.č.
240146- ostatní plocha včetně terénních a sadoqých úprav na pozemku parc.č. 240146-
ostatní plocha , oplocení pozemku parc.č. 240146- ostatní plocha včetně osazení vjezdové
brány, retenční nádrž na dešt'ovou vodu na pozemku240146

so 07- prodloužení vodovodního řadu k objektu Čov 
''u 

pozemku parc.č. 255/1- ostatní plocha,
2t6ll- ostatní plocha,304- ostatní plocha ,307ll - vodní plocha ,30715- vodní plocha

so 08 _ vnější silnoproudé rozvody čst a čov oa pozemcích parc.č. 240 lIÍ _ ostatní plocha,
240146- ostatní plocha ,307/5 _ vodní plocha ,,30711 - vodní plocha ,304 - ostatní plocha
255lt-ostatníplocha

to vše v k.ú. Luběnice

Uvedené stavby jsou součástí veřejné splaškové kanalizace včetně Čov v obci Luběnice

Druh a účel umísťované stavb)l , umístění na pozemku včetně odstupolÚch vzdáleností

So-01- veřejné kanalizační sítě na pozemcích parc.č. 49,8715,89/5,89/6,89/8' 89/53' 90/3,94,
95,25713,15412,15612,21611,25511,,236,,259,,260,26111,26I/2, 262,263,272,
280,287,290, 298,, 304, 305, 307/1, 307 I 5,

Stavební objekt řeší výstavbu stokové sítě splaškové kanalizace v obci Luběnice . Celková délka
kanalizačnísítě je4080,4m,ztohoje2892'Bmgravitačníchstokprofilu250mm,875,5m
kanalizačních odboček a 3]2,I m výtlačná větev od čerpací stanice na čistírnu. Celý
kanalizační systém splaškových stok bude napojen na navrhoyanou ČoV . Na kanalizační sít
budou osazeny revizní avstupní kanalizační šachty ..

so 02 - kanalizační odbočku na pozemcích 24, 8612, 87/2, 8914, 89/6, 89/8' 89/53, 90ll, 9013,
I02/Il, 102113, 116/8, 116/9, 126/8, 15612 ,21517,24916,254,255n,256,25712, Z5gll,
258/2, 259, 260, 26r/1, 21612, 262, 272, 290, 297, 290, 299,304, 305, 307/1, 310, 31611,
31612,336' 338' st.43' st.55/1' st. 106/1,st..10612, st. 107, st. 116, st. 117, st. 118, st. Í22

V rámci stavebního objektu So 01 budou umístěny odbočné větve pro domovní přípojlq
jednotliých nemovitostí. Na hranici veřejné čósti 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 odbočlry
pro nemovitosti na straně silnice blíže přiléhající k uliční stoce provedeny rozkopávkou
komunikace. odbočfu pro objeký na protilehlé straně silnice budou provedeny protlakem
.Celkové délkn odbočnýchvětví pro kanalizační přípojlql je 875,5 m odboček o profilu l50
mm.

So 03 - čerpací stanice s výtlakem na pozemcích parc.č. 255/I ,304,307/1''307/5,240146

Stavba bude umístěna na jihovýchodním okraji obce Luběnice v zeleném pásu mezi levým
břehem potoka Zlatá stružka a místní komunikací naproti pozemku 216/1 . Je navržena
železobetonová jímka kruhového tvaru .Výtlačná větev od Čs tc Čorl nude détlq 3]2'1 m . .

So 04 - čistÍrna odpadních vod na pozemku parc.č. 240146
Stayba Čorlie navržena jako samostatně stojící objekt o půdorysných rozměrech 7 x ]2 m,

zastřešenou sedloyou střechou .Výška hřebene 1,29 m. Podlaha přízemí + 0,000 je s ohledem
na zjištěnou úroveň spodní vody navržena ]20 cm nad původním terénem cožje 222,95 nm.
Zásobení vodou novou vodovodní přípojkou napojenou na nově prodloužený vodov.řad'
Zásobení elktr. energii novou přípojkou NN . Vytápění elektrické ' Dešťové vody budou
zadrženy v retenční nádrži a řízeně vypouštěny do potoka a vyčištěné vody budou svedeny
noyou kanalizační přípojkou do potoka Zlatá stružka . Bude umístěna ve vzdálenosti 3 m od
společné s pozemkem 307/5 ve vzdálenosti 2, 5 m/ nejužší// od společné hranice s pozemkem
parc.č. 240/45.
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CoV bude zásobenavodounoyouvodovodní přípojkou o délce 3, ] m. .

so 05 _ kanalizace /kanalizační přípojka / a vodovodní přípojka v areálu čoV nu pozemku p.č.
240/46

Pro odvedení vyčištěné vody z Čotl a přebytek dešťové vody z retenční nádrže do potoka
Zlatá stružka je navržena stoka D] déllry 25,7 m. Je vedena kolem budovy Čort a v místě
odtokového potrubí z Čorl se kolmo lomí směrem k potoku. Součástí stavby bude i ýustní
objekt do potoka Zlatá stružka umístěný na pozemku parc.č. 307/5 a 307/1 . Bude tvořen
betonovým blokem se svislým čelem a šikmými bočními křídly . Pro zabránění zpětného vzdutí
vody z potoka do potrubí stolql D1 bude na jejím vyústění osazena klapka se šikmým talířem.

So 06_ příjezdová komunikace na pozemku parc.č. 240116'240145 30714 a240146, zpevněné
plochy na pozemku parc.č. včetně terénních a sadových úprav na pozemku parc.č.
240146 , oplocení pozemku parc.č. 240146 včetně osazení vjezdové brány, retenční nídrž
na dešt'ovou vodu na pozemku parc.č. 240146

Jako příjezdovó komunikace tr Čor se využije stávající účelová komunikace ,která je
napojena stávajícím sjezdem na silniční pozemek parc.č. 262 . Stávající komunikace je
přibližně do poloviny své délky zpevněna obalovým asfaltem, vozovka je ale ve velmi špatném
stavbu a druhá polovina je zpevněna pouze štěrkem . Navrhuje se proto odstranění tohoto
zpevnění a provedení nové konstrukce komunikace . Délka komunikace označené větev ,,A"
je l77,1 maošířce 3,5 m. Budevzdálena3modspolečnéhraniceparc.č.240/12, ],4mod
společné hranice pozemku parc.č. 240/]1 a ve vzdálenosti ],] m od společné hranice
s pozemkem parc.č. 262 . Bude částečně zasahovat do pozemku parc.č. 307/4 / k mostku přes
potok Zlatá stružka

zpevněné plochy budou tvořeny manipulační plochou přea Čotl a přístupovými chodnílql pro
obsluhu ČoV. t]pravený terén bude tvořen zemním násypem nepatrnéhi rozsahu / výška 20-
30 m/. plynule navózaým na rostlý terén. Dešťové vody budou zadrženy v retenční nádrží a
řízeně vypouštěny do potoka

oplocení pozemku včetně osazení vjezdové brány oplocení na pozemku parc.č. 240/46
bude provedeno z drátěného poplastového pletiva na ocelových poplastovaných sloupcích
ukonených v betonových patkách. Délka plotu je 182 m.

retenční náďrž na dešt'ovou vodu - do této nádrže budou svedeny dešťové vody ze střeclty
Čor a ze zpevněných ploch . Bude o velikosti 9 x ],2 m a o hloubce 2,44 m . Bude umístěna
ve vzdálenosti 5,5 m od společné hranice s pozemkem 307/5 a ve vzdóIenosti 5 m od stavby
Čotl.

So 07- prodloužení vodovodního řadu k objektu Čov ou pozemku parc.č. 255/t,21611'304'
307/I,307/5

Je nallrženo prodloužení vodovodního řadu 2-3 pro napájení Čorl. Řaa 23 bude napojen na
stávající vodovodní řad na pozemku parc.č. 255/] u pozemku 216/1/ v blízkosti nově
navržené čerpací stanice 1 a povede souběžně svýtlakem V], ve stejné trase i niveletě na
pozemku parc.č. 304 ' 2]6/1 přes pozemek 307/] a 307/5 na pozemek parc'č. 240/46.
V areálu Čorr bude obcházet budovu Čor a podél oplocení bude přecházet přes větev ,,B"
příjezdové komunikace k ČoV, za kterou bude ukončen . Bude o clélěe 337,1 m .

so 08 - vnější silnoproudé rozvody čsr u Čov na pozemcích parc.č. 240/tl,240/46,30715,
307/I,304 255n,
Přívod elehrické energie pro ČoV a ČS bude zajištěn z distribuční venkovní sítě NN o,4 kV
společnosti ČEZ Dtstrlbuce a.S' v obci Luběnice' Vnitřní rozvod bude z rozvaděče NN
stávající rekonstruované stožárové trafostanice umístěné na 240/1 1 ve vzdáIenosti 5 m za
oplocením pozemku .osazení eleldroměrového rozvaděče /kE/ je navrženo do oplocení ČoV
tak, aby byl rozvaděč RE přístupný z vnějšku oplocení Čor. z elektr. romaděče bude
pokračovat kabelové vedení k objektu Čor ' kde bude kabel ukončen v přípojkové skříni SS
200. Zpřípojkové skříně SS 200 povede kabel NN po pozemkuparc.č.240/46,307/5, 307/1,
304 '216/1 k čerpací stanici.

to vše v k.ú. Luběnice
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Ur č ení pr o stor ového ř e š ení s tavb)l :

Jedná se o podzemní a nadzemní stavby

il. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro ízemní Íízení , která
obsahuje qýkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s lyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od fuanic pozemku a sousedních staveb.

2. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo

fuzickou osobou, ve smyslu $ 158 a $ 159 zákonaě. 18312006 Sb.' tj. autorizovanou osobou pro
projektování vodohospodářských staveb a dle přílohy č. l k vyhlášce č. 49912006 Sb. a
předložena ke stavebnímu povolení ve třech lyhotoveních.

3. So01 Kanalizace , So 03 Čs s qýtlakem , So 04 ČoV _ stavební část , So 05 Kanalizace v areálu
ČoV , část So 07 Vodovod / prodloužení vodovodního řadu / a PS 01 ČoV _ strojně technologická
část jsou podle ust. $ 55 odst.1 vodního díla. K lryďáni stavebního povolení pro tato díla je věcně a
místně příslušnýMMol, odb.ŽP .

-K žádosti budou doloženy doklady podle vyhlášky Mze č. 4321200I Sb. ve znění pozdějších
předpisů a doklady podle zákona č,. 18312006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu l stavební
zákonl ' ve znění pozdějších a lyhlášky č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí
bý. zpracována oprávněnou osobou pťo projektování vodohospodářských staveb a v souladu
s vyhláškou ě. 49912006 Sb. o dokumentaci staveb.

4. V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení budou respektovány povinnosti a pouěení ve
lyjádření Magistrátu města olomouce odboru Žp ze dne 19.6.2012 čj.
S MOL/O 744 9 0 I 20 I 2 I OZP/OFW ac

- napojení na vodovodní síť je nutno projednat s vlastníkem a provozovatelem těchto sítí, zejména
z hlediska kapacitního .Stavebník požádá současně s žádostí o stavební povolení o povolení
kvypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení vyhlášfu č' 432/2001 Sb. a na
formuliiři této vyhlášlry . Vzhledem ke kvalitě a množství vody ve vodním toku Zlatd stružka je nutné
na.vrhnout technologii Čor nk, aby splňovala limiý dané v příloze č. 7 Nejlepší áostupné
technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínlql jejich použití v nařízení vlddy č.

61/2003 Sb. o ukclzatelích a hodnotdch přípustného znečištění povrchových vod, nóležitostech
povolení kvypouštění odpadních vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech' ve znění
pozdějších předpisů.

- Při realizaci stavby bude nutné v některých místech snižovdní hladiny podzemní vody , proto je
nutno požádat o povolení k nakládání s podzemními vodami podle ustanovení s B ost.1 písm b/ bod 3
vodního zákona - kjejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny , a to u zdejšího vodoprólního
úřadu. Žádost o výše uvedené povolení bude doložena doklacly v souladu S ustanoventm výntas4, c.
432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení , souhlasů a
ryjádření vodoprávního úřadu , ve znění pozdějších předpisů, včetně stanoviska hydrologa.

5. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řizeni bude předložená obecnému stavebnímu úřadu
k ověření ' zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, kter1ý na základě žádosti stavebníka
vydá dle $ 15 zákona č. 18312006 Sb. příslušný souhlas.

6. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracovánatak, aby zní vyplynulo a bylo zÍejmé , že

- S přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkápů' jakožto i s případným stavebním
odpadem musí být naloženo ve smyslu zákona č. 185/200] Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů. Proto v dalším stupni projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení bude řešen i způsob naložení s těmito případnými odpady Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součóstí dokumentace předkládané k žádosti o kolaudační
souhlas . /
- Próce musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot , olejů či

provozních hmot do půdy a podzemních či povrchových vod
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Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č,.2011987 Sb., o státní památkové péěi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně,
Královopolská 147, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ,'6zem. odb. pracoviště
v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfrr 16

- 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 realiýící archeologický výzkum povinnost uzavřit dohodu, a to ještě před
zahájením archeologického výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajs!ý úřad.

Při provádění staveb dojde k dotčení zaÍízení ve správě majitelů a správců technické infrastruktury
a proto projektová dokumentaci budou respektovány podmínky uvedené
a/ ve ryjádření o existenci plynárenského zaÍízenÍ RwE Distribuční služby ze dne 15.2.2012
zn.č.5000586071

b/ ve vyjádření o existenci sítě elektronic\ých komunikací společnosti Telefonica 02 Czech
Republic a.s. Ze dne 11.10.2012 č.l. 122670110

c/ vyjádření o existenci elektr. zařízení společnosti Čnz pi.t.ibuce a.s. Děčín ze dne
17 .2.2012 zn.č. 010003 1835

V případě podzemních energeticlqlch zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních
prací čtrnáct dní předem požádat o vyýčení prostřednictvím Zákaznická linky 840810840, kteráje
Vám k dispozici 21 hodin denně, 7 dní v ýdnu

Energetické zařízení je chriiněno ochranným pdsmem podle s 46 zókona č. 458/2000 Sb., /
energe.zákon/ v platném znění nebo technicl<ymi normami , zejména PNE 33 3301 a CSN EN
50423-1' Přibližný průběh tras zasíláme vpříloze , přičemž vtrase kabelového vedení může být
ul ož eno několik kab e lů.
V případě , že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pósma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vyýčení zjištěno , že zasahuje do ochranného pasma podzemních
vedení , je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu / formulář je k dispozici
na ynuw.cezdistribuce .cz/ v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech , kontahní údaje
pro podání Vaší žó.dosti naleznete v zdpatí/.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energ.zařízení , kontaktujte prosím
naši Poruchovou linku 810850860 , kteráje Vóm k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v ýdnu .

d/ ve lyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o. Olomouc ze dne 26'4.2012
- Prodloužení vodovodu bude realizovdno podle schválené PD , kterou požadujeme předložit

k odsouhlasení . Je nutné dodržet ustanovení normy Čsn rs 6005 Prostorové uspořádóní sítí
technického vybavení .

- Při vlastní realizaci prodloužení požadujeme , aby dodavatelem napojení / mimo zemních prací /
ze stávajícího řadu byla naše společnost jako provozovatéI vodovodu nebo námi písemně
pověřená odborná firma' Napojení nové budovaného řadu m na stóvající rozvodnou vodovodní
síť je možné až po doložení tlakové zkoušlry / K účasti na tlakové zkoušce je třeba vyzvat zastupce
naší společnosti/, proplachu , desinfekci a doložení zdravotní nezávadnosti vody'

- Požadujeme předat geodetické zaměření skutečného provedení nově vybudovaného vodovodu.
- V případě , že při realizaci stcwby bude nutné odstavit vodovodní řad z provozu , je nutné tento

požadavek oznámit 2 1 dnů předem z důvodu splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti

a ve vyjádření ze dne 19.4.2012
trasa nově budované kanalizace je navržena na mnoha místech v souběhu a křížení s vodovodním
zařízením provozovaným naší společností' Je třeba respektovat ochranné pasmo vodovodního
potrubí potrubí a umistit stavbu mimo toto ochranné pásmo. ochranná pósma jsou stanovena v

! 23 odst.3 zákona č. 274/200] Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu.

- u vodoyodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně _ ],5 m od vnějšího líce potrubí
na každou stranu

- u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m od vnějšího líce potrubí na
každou stranu

8.
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V případě umístění stavby v ochranné pásmu vodovodu požadujeme dodržet ustayení normy CSN
73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení .

Zemní próce do vzdálenosti ] m od kraje vodovodního potrubí budou prováděny ručnímvýkopem
tak, aby nedošlo poškozenívodovodního zařízení , které provozuje naše společnost.
Před zahájením prací je třeba písemně požádat o vyýčení vodovodních sítí provozovaných naší
společností
V případě obnažení , křížení vodovodního potrubíje třeba vyzvat naši společnost ke kontrole a o
provedeně kontrole provést písemný zdpis do stavebního deníku '

protoje nutné ,aby investor v souladu sjejich stanovisky provedl přijejich realizaci veškerá opatření
,aby nedošlo k poškození jejich vedeni azařizeníjak stavebními pracemi , tak samotným provozem
stavby.

Při ýkopovych pracích, terenních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu ,křížení či nad
stávajícími inženýrskými Sítěmi /podzemními i nadzemními/ pro uložení noqých rozvodů, bude
dodržena platná CSN 736005/prostorové uspořádání sítí technického vybavenil a vytyč,ena všechna
stávající podzemní a nadzemní zařízení' Při pracích v místě souběhu kšiženi či nad stávajícími
podzemními sítěmi budou Úkopy prováděny ručně.

9. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s

- lyjádřením Povodí Moravy s.p. Brno ze dne 15.5.2012 zn.č. PM/197l0/20t2-203lou
- u všech křížení požadujeme , aby bylo potrubí pod vodním tokem a ve vzdálenosti 6 m na každou

stranu od osy toku únosné na 30 t proti poškození vlivem pojezdu těžké mechanizace ptiudržbě
toku' což bude garantováno v projektové dokumentaci pro realizaci stavby / chrániěka, příp.
vhodný materiáIl

- požadujeme dodržet hloubku kry'tí v souladu s podmínkami ČSN 752130 KÍížení a souběhy
vodních toků s drahami 

' 
pozemními komunikacemi a vedením / kry.tí , souběhy , cbrániěI<yl.

- kříženi toku protlakem poŽadujeme provést v takové úrovni a vzdálenosti , aby nedošlo
k poškození opěrných zdí. Prostor mezi potrubím a opěrnými zdmi musí bý náležitě sanován,
aby i v dlouhodobém měřítku nedošlo k negativním projevům na tělesech opěrn;ých zdí.

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

- vešker1ý přebyteěný materiál musí bý bezprostředně odstraněn z koryta vodního toku a zlokalit
v blízkosti břehoých hran

- požadujeme oznámení zahájeni stavebních prací 5 dní předem , bý přimáni na místo a
vyhrazujeme si právo kontroly každého překopu i protlaku před zasypáním.

- kříženi i souběh kanalizace s tokem bude označeno signalizačními tyčemi
- při provedení Kížení protlakem bude startovací a cílovájáma umístěna v maximální vzdálenosti

od břehové hrany toku

- přímý správce bude přizván min. v pětidenním časovém předstihu k závěrečné kontrolní prohiídce
stavby před lydáním kolaudačního souhlasu' kde mu bude předáno zaměření skutečného
provedení stavby vě. zaměření příčných profilů kšiženi s vodním tokem Zlatá stružka / ve ýšk.
Systému Balt. Po vyrovnání s navázáním na JTSK/ v tištěné i digitální podobě.

-vyjádřením Správy silnic olomouckého kraje , olomouc proto ze dne 4.l .2011 zn'ě. oLl25498l10-
154{i 5.6.9 S 5

V intravilánu obce Luběnice bude kanalizační potrubí z důvodu stísněných poměru uloženo
v někteých úsecích v tělese výše uvedených komunikaci. Z předložené projektové dokumentace
je zřejmé, Že v rámci stavby dojde ke kÍiženíkanalizačních přípojek s dotčenými komunikacemi.
V úsecích, ve kteých je hlavní kanalizaéní řad uložen podélně v tělese silnic, souhlasí naše

organizace s navrhovaným řešením napojení přípojek na hlavní řad rozkopávkami komunikace
pouze v těch případech, kdy půjde o napojení přípojky k objektu umístěnému na straně silnice
blíže přiléhajici kuloženému hlavnímu kanalizačnímu řadu. Ktížení přípojek k objektům na
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protilehlé straně komunikace požadujeme provést protlalq', hloubka uložení chráničky musí bý
min.1,20 m pod niveletou vozovky. Rozkopávka silnice bude vtěchto případech zároveň sloužit
jako zápichová jáma protlaku. Na protilehlé straně komunikace musí bý zápichové jámy

umístěny mimo vozovku a krajnici silnice. Před vlastním započetím zásypových prací u protlaků
i rozkopávek požadujeme bý pÍizváni ke kontrole hloubky uloŽení potrubí. Na provedené
protlaky bude záruční doba 60 měsíců ode dne provedení kontroly hloubky krýí chráničky
pracovníkem SSoK, Střediska údržby olomouc
Nejpozději pÍeď zahájením kolaudačního Íizeni požadujeme předložit zaměÍeni skutečného
provedení stavby v dotěeném místě, případně geometrický plán. Po předložení těchto dokladů
bude Správou silnic olomouckého kraje' Střediskem '6držby olomouc vyhotoveno vyjádření o
provedené kontrole protlaků včetně vyčíslení jednorázového poplatku za lloŽeni inženýrských
sítí dle směrnice SSoK'
V případě' Že by v průběhu stavby mělo dojít z jakéhokoliv důvodu ke změně způsobu provedení
křiŽení přípojek s komunikacemi ve správě naší organizace l rozkopávka _ i částeěná /, musí bý
každátato změna předem s naší organizací projednána'
V intravilánu obce Luběnice nesmí býkanalizační potrubí umístěno v tělese silničních propustů a
rovněž musí bý vedeno mimo těleso mostu. V okolí silničních propustů a mostu musí bý
kanalizační potrubí umístěno v takové vzdálenosti, aby v budoucnu při případných opravách
těchto propustů a mostu nebylo nutno řešit případné přeložky kanalizačního potrubí.
Kanalizačni šachty v intravilánu obce Luběnice musí bý osazeny tak, aby byly mimo ideální
stopu jedoucích vozidel a výškově musí plynu|e navazovat na niveletu silnice.
V místě úplných a částečných rozkopávek silnice IIU44814 aIIU44923 požadujeme obnovit
konstrukční vrstvy komunikace následovně: 5 cm ACo 1 l, 5 cm ACL 16, 25 cm štěrk frakce
32163 částeěně lyplněný cementovou maltou SCvt. Štěrkopísek ažk zásypu vždy po 20 cm
vrstvách hutněný. U podélné rozkopávky silnice III|44814 aIII|44923 požadujeme, aby při
konečné úpravě vozovky bylo provedeno odfrézování minimálně 5 cm obrusné vrstly vozovky a
byl proveden živičný mezistřik a provedena nová asfaltobetonová úprava na rozkopanou
polovinu vozovky / nejméně 3 m l v celém rozkopaném úseku. V úsecích, kde případně budou
provedeny kanaIizaóni přípojky rozkopávkami na obě strany komunikace, bude provedena
oprava komunikace na celou šíři vozovky v celém úseku zasaženém stavbou. Celková tloušt'ka
živičné vrstvy v místě qýkopu bude činit 10 cm. Tlouštka živič,né vrstvy na ostatních plochách
bude činit 5 cm /ACo 11 /.
Pracovní spáry požadujeme proříznout do hloubky minimálně 25 mm a vyplnit modifikovanou
asfaltovou zálivkou.
V místě částečných příčných a podélných rozkopávek silnice III|44814 poŽadujeme obnovit
konstrukční vrstvy komunikace následovně: 5 cm penetrační makadam, 5 cm ACLI6, 25 cm
štěrk frakce 32163 částečně vyplněný cementovou maltou SCM. Stěrkopísek ažk zásypu po 20
cm vrstvách hutněný. V případě povrchoých úprav silnice požadujeme provést na celé šířce
silnice srovnání nerovností ( věetně opra\Y qftluků ). Tato plocha bude opatřena dvojnásobným
uzaviracim nátěrem ( 2XNU ).
Výkopek vzniklý při realizaci kterékoliv ěásti stavby nesmí bý opětovně použit k zásypu qfkopů
v tělese silnic ve správě naší organizace.
V případě, že opral1, dotčených komunikací nebudou provedeny do zimního období, požaduje
naše organizace, aby byla provedena provizorní oprava rozkopaných úseků komunikací
5 cm ACO 11.

o započetí ýkopových prací musí b1.t minimálně 3 dny před jejich vlastním zahájenim
informován správní cestmistr Sprály silnic olomouckého kraje, Střediska údržby olomouc
Mgr' Miklasová Marcela. opravené silnice musí bý protokolárně předány zástupci SSOK,
Střediska údrŽby olomouc. Součástí předávacích protokolů musí bý protokoly o provedených
zkouškách hutnění.
V případě, žeby v souvislosti s prováděním stavebních prací bylo nutno omezit dopravní provoz
částečnou nebo úplnou uzavírkou silnice č. IIv 44814 a IIU 44923 , musí investor tuto uzavírku
předem projednat s naší organizací. Rozkopávky musí bý prováděny tak, aby vždy zůstal
průjezdný minimálně 1jízdni pruh silnice.
Vlastní pracoviště musí bý označeno přechodným dopravním značenim podle požadavků Policie
Čn _ ot olomouc. Po ukončení stavebních prací musí být dopravní znaěeni uvedeno do
původního stavu.
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V úsecích, ve kterých to umožňují přiznivé prostorové poměry, musí bý kanaltzaěni potrubí
uloženo mimo vozovku a krajnici silnic ve správě naší organizace. Křížení kanalizačních přípojek
se silnicemi požadujeme v těchto úsecích provést protlaky zavýše uvedených podmínek. obě
zápichové jámy musí bý v tomto případě umístěny mimo vozovku a krajnici silnic.
V případě, že by mělo dojít při vlastní realizaci stavby kanalizace k jakékoliv změně, při které by
došlo k dotčení silnic ve správě naší organizace lzměnatrasy kanalizačnibo potrubí apod./, musí
býkaždátato změna předem projednána s naší organizací.
Stavební ani ýkopový materiálnesmí být ukládán na silnicích IIv44814 aIIll44923, aby nedošlo
ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu. Y ozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být
předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci / s 23/3 zákona č. 36]/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích /. Dále musí být splněny podmí"lry E 28 zákona č. ] 3/1997
Sb. o pozemních komunikacích.
Na náklady investora musí bý uvedeny do původního stavu veškeré rozkopané plochy. Jakékoliv
poškození silnice ve správě naší organizace a silničního příslušenství vzniklé v souvislosti
s prováděním stavby musí bý v nejkratší moŽné době oznámeno správci komunikace, to je
Správa silnic olomouckého kraje, Středisko údržby olomouc a poškození musí bý neprodleně na
vlastní náklady stavebníka v celém rozsahu odstraněno'

V případě , že by v průběhu stavba mělo z jakéhokoliv důvodu na dobu nezbytně nutrrou dojít
k dočasnému přesunu nebo odstranění svislého dopravního znaěení u silnice III]44923, musí
stavebník tento záměr předem projednat s naší organizaci a s příslušným silničním správním
úřadem. V případě nemožnosti přesunu dopravních značek na stanoviště , kde bude možné jejich
pevné ukotvení, musí bý stavebníkem zajištěno jejich provizorní nahrazeni dopravním značením
přenosným Po osazení DZ na původní stanoviště požadujeme bý pÍizváni ke kontrole
správnosti a kvality osazení.

-závazným stanoviskem Magistrátu města olomouce _ oboru stavebního 
' 
odd. státní správy

na úseku pozemních komunikací ze dne 2l.3.2012 č.j. SMoLoPK/79/ll28/2012Nrb.
Křížení vozovek silnic je nutné provést bezvýkopovou technologií _ protlakem, s umístěním
startovacích šachet mimo silniční těleso abez omezení silničního provozu. Pouze v případě
technické neproveditelnosti je moŽno provést křižení překopem po polovinách vozovky (příp.
s lyužitím těžkého přemostění) bez vyloučení silničního provozu.

Při podélném umístění stavby ,,Splaškové kanalizace" ve vozovce silnice III1448I4 aIII444923 je
nutno zásah do vozovky omezit na minimum'

Po dobu případné rozkopávky chodníků je nutno zajistit bezpečný pěší provoz (lávky se
zábradlim, příp. převedení pěších na opačnou stranu komunikace) tak, aby chodci nebyli nuceni
při chůzi používat vozovku přilehlé komunikace. Přístup do přilehlých objektů musí po dobu
provádění prací zůstat zachován. Veškeré zásahy do soukromých sjezdů k přilehlým
nemovitostem je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníky nebo uživateli těchto
nemovitostí, neboť v tomto případě se nejedná o zásahy do pozemních komunikací (v prostoru
kÍíženi sjezdů s chodníky se však jedná o místní komunikace).

Vozovky silnic budou v případě jejich dotčení uvedeny do původního stavu (pokud jejich vlastník
nestanoví jinak) a následně budou předány Správě silnic olomouckého kraje'
Podrobnější podmínky k zásahu do tělesa sil. il. a III. tř. stanoví Správa silnic olomouckého
kraje, Lipenská 120, olomouc, pověřená qýkonem vlastnických práv k sil. II. a III. třídy.
Podrobnější podmínky k zásahu do vozovek místních komunikací a chodníků stanoví v obci
Luběnice obecní úřad obce Luběnice.

Při provádění prací v blízkosti autobusoých zastávek je nutno zajistit jejich nepřetržiý provoz
azajistit bezpečnost cestující veřejnosti. V případě nutnosti'dočasného přemístění autobusoqich
zastávek je třeba toto projednat s dopravcem (např. Veolia Transport Morava, a.s., Rolsberská 66,
olomouc) a dáIe s oR Policie CR - DI olomouc, příslušným silničním správním úřadem a s obcí,
na jejímž území jsou situovány (mimo území olomouce s obecním úřadem obce).

V případě zásahu do vozovky silnic III. třídy a místních komunikací je nutné alespoň 5 dnů před
podáním žádosti o povolení zvláštního uživánípožádat u zdejšího oddělení státní sprálry na úseku
pozemních komunikací o stanovení přechodné úprar,y provozu na pozemních komunikacích
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v souladu s ustanovením $ 77 odst. (1) písm. c) zákona ě.36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V případě' že v souvislosti se zásahem do vozovky silnic III. třídy bude nutné omezit Silniční
provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou,je nutné požádat u zdejšího silničního správního úřadu
v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací (při úplné uzavirce min. 30

dnů předem, u částečné uzavírky min. 10 dnů předem) o její povolení v souladu s ustanovením $
24 zákonač,.13l1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů' Předepsané
náleŽitosti žádosti o povolení lzavirlq jsou obsaženy V s 39 vyhl. č. 10411997 Sb., kterou se

provádí zákon o pozemních komunikacích. o případné povolení uzavirky místních komunikací
v obci Luběniceje nutné požádat obecní úřad obce.

V případě, Že v rámci reaIizace stavebních prací dojde k zásahu do tělesa pozemní komunikace, je
nutné v dostatečném časovém předstihu pÍed zahájením stavebních prací (min. 10 dnů předem)
požádat u zdejšího silničního správního úřadu vsouladu sustanovením $ 25 zákonač. l3l1991
Sb.' o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o povolení zvláštního užívání
silnic III. tÍídy za účelem provádění stavebních prací. Předepsané náleŽitosti žádosti o povolení
zvláštního uživáni jsou obsaženy v $ 40 vyhl. č,. |04ll99'1 Sb', kterou se provádí zákon o

pozemních komunikacích. o povolení zvláštního užíváni místních komunikací v obci Luběnice je
nutné požádat obecní úřad obce.

Bude splněna podmínka oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a olomoucký
k uj uvedená ve q'jádřeni ze dne 3.3.2012 č.. 31061141ll2ll515

_ ve stavebnim řizení požadujeme předložit k vyjádření úplnou projektovou dokumentaci
v rozsahu a s obsahem podle vyhl.č,. 49912006 Sb. o dokumentaci staveb /příloha 1/ Při
zpracováni projektové dokumentace upozorňujeme na nutnost respektování právních předpisů :

zákon ě.30912006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ,

ve znění pozdějších předpisů nař. vl.č. 59112006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích , nař. vl. Č. zlttz001 Sb., kteým se stanoví
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zaÍízeni 

' 
přístrojů anáÍadí

' nař. vl.č.36212005 Sb. , o bližších požadavcích na bezpeěnost a ochranu zdravi při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu Z \Yšky nebo do hloubky , nař.vl.č. l0ll2005 Sb., o
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí , nař. vl. Č. qoatzoo4 Sb., o

bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím
výbuchu, vyhl.č. 2IlI9'79 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zaÍízeni a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti , ve znění pozdějších předpisů , lyhl.č. 7312010 Sb. o

stanovení lyhrazených elektric\ých technic\ých zaÍízení, jejich zaÍazení do tříd a skupin a o
bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

' 
dalších a souvisejících předpisů.

Projektová dokumentace bude respektovat podmínky uvedené ve q'jádření Vodovodu Pomoraví,
svazek obcí Kostelec na Hané ze dne 22.6.2012

- podrobnější podmínky pro přípravu rcalizaci stavby , stanoví provozovatel vodovodu
v Luběnicích , firma Insta CZ ' S.r.o. olomouc , ptovoz vodárenství , CSA 905, 783 53 Velká
Bystřice

- po dokončení stavby poskýne její stavebník nám a provozovateli vodovodu dokumentaci
skuteěného provedení stavby

_ provozování dokončené stavby bude řešeno v rámci příslušných ustanovení zákona o vodovodech
akanaIizacích

Stavba oplocení při hranicích se sousedními pozemky bude umístěna a provedena tak, aby žádná
její část , tedy včetně betonov,ých patek, nepřesahovala na sóusední pozemky .

Stavba oplocení, přípojky vody' kanalizace,zpevněný ploch, vnější silnoproudé rozvody t Čst
a Čov jsou stavbami, které je možné realizovat jižnazák|adě tohoto územního rozhodnutí o
umístění stavby / jejich provedení nepodléhá vydání stavebního povolení ani ohlášení /.
Vzhledem k této skuteěnosti není stavebník povinen stavebnímu úřadu ohlašovat dokonč'ení a
užívání těchto staveb , což vyplývá z ustanovení $ l 19 stavebního zákona.

I t.

12.

13.
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Koncová kanalizační šachta umístěná v izemí směrem k Ratajím umístěna na pozemku parc.č.
26|11 6,2 m od oken rodinného domu č.p. 108 bude přemístěna o 3 m směrem k pozemku
parc.č. 13112 v k.ú. Luběnice ' lviz příloha situace opatřená podpisy/

Stavba retenční nádrŽe podléhá povolení dle ustanovení $ l04 stavebního zákona .

Stavba příjezdové komunikace t Čov podléhá stavebnímu povolení . K vydání stavebního
povolení pro tuto stavbu je věcně místně příslušný Magistrát města olomouce - odbor stavební,
na úseku státní sprály odd. pozemní komunikace .

Rozhodnutí o námitkách účastnÍků řízení :

Námitce č.2 a 3 Romany a Karla Zatloukalových , Luběnice 108 uplatněnou písemně dne 18.6'2012
přes podatelnu oÚ Lutín pod čj. 141 Il20I2 spočívající v posunutí koncové kanalizač,ní šachty umístěné
na pozemku parc.č 261ll ve vzdálenosti 6,2 m od pozemku parc.č. st.p. 124 /RD č.p. 108/ zdůdodu
možného zápachu se lyhovuje podmínkou č' 14 tohoto rozhodnutí

Účastníci Íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst.l
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád , ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,o správní řád/ :

obec Luběnice,IČ 0}635642,Luběnice I40,783 46 Těšetice

Odůvodnění:

Dne 16.5.2012 podal žadatel obec Luběnice žádost o vydání rozhodnutí o umístění ýše uvedené
stavby,

Stavební úřad opatřením 2l'5'2012 oznámil zahájení územního Íízeni známým úěastníkům Íizení a
dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 28.6.2012 o jehož qýsledku byl sepsán protokol. Na veřejném jednání byly mimo jiné
projednány připomínky a námitky manželů Romany a Karla Zatloukaloých , Luběnice 108 jakožto
vlastníky p sousedního pozemku a stavby rodinného domu parc.č. st.p. I24 uplatněné písemně dne
18.6.2012 a v rámciústního jednání dne 28.6.2012.

odůvodnění námitek :

Námitka ad.1: citace -,, Knapojení splaškové kanalizace napozemku parc.č. st.p.78 p.č. 136/1 vk.ú.
Luběnic uvádíme , že způsob napojení na tomto pozemku uvedený v PD je objektivně nemožný. V roce
2008 nám byla povolena jímka navyváženi stav. úřadem Lutín, která má připravený , zaslepený vývod
na připojení ke splaškovékanalizaci, jenž vede klyústění na jiném místě než je uvedeno vprojektové
dokumentaci. Místo , kam ústí zaslepený ývod na připojení ke splaškové kanalizaci i vzhledem ke
spádovým poměrům , je vyznačeno na přiloženém návrhu řešení změny jako příloha ě.2 a jako od l . ,,

Vzhledem k tomu, že jeďná o typ námitky směřující proti předložené projektové dokumentaci se
k námitce stavební úřad r.1,'jadřuje následovně :

Umísťovat stavby nebo zaÍízení a jejich změny , |ze na základě územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu , nestanoví-li zákonjinak. Uzemní řízeni je řízeni návrhové a je zahájeno dnem podání žádosti
stavebníka. Rozsah a návrh umísťované stavby urěuje žadatel, nikoli správní orgán. Stavební úřad je
tímto rozsahem a návrhem vázán a nesmí jej svévolně měnit či ukládat žaďate|i povinnosti nad rámec
předloženého návrhu . Smyslem územního Íízeni je projednání npvrhu Žadatele v rozsahu jak ukládá
stavební zákon , což znamená , že je posuzováno , zda konkrétní návrh splňuje požadavky stavebního
zákona a souvisejících předpisů , a tudiž je v území přípustný ' Pokud všem zákonným požadavkům
návrh vyhovuje ' nemá stavební úřad důvod žádost zamítnout , i kdyby bylo možné stavbu v územi
umístit jiným než navrhovaným způsobem. Stavební úřad tedy v územním řízení neposuzuje ani
nenavrhuje varianý stavebně technického ěi architektonického řešení stavby. Pokud íč,astnici řizeni
požadují jiným způsobem umístit stavbu můžou se dohodnout se žadatelem .

Námitce ad 2 a ad 3 l uvádime Ve zkrácené verzi - posunutí koncové kanalízaění šachty umístěné na

pozemku parc.č. 26111 před okny rodinného domu č.p. 108 na pozemku st.p. 124 z důvodu možného

15.

16.,
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zápachu stavební úřad uvádí, že uvedené námitce bylo vyhověno podmínkou ě. 14 tohoto rozhodnutí a
to že bude přemístěna 3m k pozemku parc.č. 13112 . K námitce byl doložen vedoucím projektantem Ing.
Radoslavem Sáblíkem přípis , ýkajici se zdůvodnění problému pachu zkanalizacq ve kterém nazávěr
navrhuje , Že je možno pouŽít jako zvláštni opatření plynotěsný poklop l napÍ. značI<y

,,PAMETANCHE*l, kteý problém pachu zcela eliminuje .

Dokumentace pro uzemni řízení předložená stavebnímu úřadu v rámci tohoto Íízeni byla vypracována
osobou Ing' Františkem Vaculínem ' ČKAIT I2O01'79 , kteý získal oprávnění k qýkonu projektové
činnosti ve výstavbě podle zákona č,. 36011992 Sb. o v'ýkonu povolání autorizovaných architektů a o
ýkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve qýstavbě , ve znění pozdějších předpisů.

Záměr žadateIe stavební úřad posoudil dle ustanovení $ 90 stavebního zákona ato:

a/ s vydanou územně plánovací dokumentací

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - územním plánem obce
Luběnice po změně č.1 a č.2 a Se Zásady územního rozvoje olomouckého kraje . Dle platného
územního plánu /UPď obce Luběnice po změně č. 1 a ě.2 je v plochách urbanizovaných podmíněně
přípustné využití a umísťování nezbytné technické vybavenosti zajišťující obsluhu izemi a v plochách
neurbanizovaných je podmíněně přípustný způsob využiti nezbytně nutných vedení linioých staveb a
zařízeni technické lybavenosti . Nezbýnou technickou vybaveností zajišťujici obsluhu ízemí' se dle
charakteristiky jednotliých funkčních ploch podléhajících regulaci rozumí technická zaÍízeni zajišťujici
zásobování vodou , odvádění odpadních vod, zásobování elektr.energií s vyjímkou vzdušeného vedení
NN a VVN , zásobováníplynem , telekomunikace a spoje , zásobováni teplem - rryjma noých zdrojů,l
ýtopenl. Změnou č. 2 ÚPn obce Luběnice /Soubor změn č. zÚp ouce byl vyáán usnesením č. 3/8
Zastupitelstva obce Luběnice formou opatření obecné povahy ě' 1l20ll. - nabytí účinnosti dne
10. 1 1.201 l l by\a řešena změna koncepce odkanalizování obce vlastní čistírnou odpadních vod / Čov/ .
Toto lyvolalo návrh nové plochy pro technickou infrastrukturu Ti 3 a plochy pro dopravu D5 jako
přístupové komunikace knavržené ploše Ti 3. -Dále byly vymezeny veřejně prospěšné stavby technické
infrastruktury _ stoky splaškové kanalizace , CoV Luběnice a místní komunikace t< Čov' Při návrhu
kanalizace byla respektována základní koncepce odkanalizování - systémem oddílné kanalizace .

V předložené projektové dokumentaci pro územniÍízení bylo projektantem, jako technicky qýhodnější
řešení , navrženo jiné trasování koncové větve splaškové kanalizace zaústěné oo Čov l jedná se o území
směrem k obci Lutín. /. Důvodem byla skutečnost , že po vyhotovení ýškopisů vyhodnotil projektant
situaci tak, Že situování části stoky kanalizace dle ÚPo by její realizace 

-byla 
technictcy naróona a

ekonomicky ýrazně nákladnější . Nepříznivé vyškové uspořádání terénu a lysoká hladina spodní vody
neumožňuje dodržet trasu kanalizace dle územního plánu . Nová trasa koncové ěásti stoky je proto
navržena po levé straně potoka jako výIačná větev ve spoleěné ýze s vodovodem .

Stavba vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci - změna č' 2 je dle ust. $ 2 odst. písm l/
stavebního zákonaveřejně prospěšnou stavbou pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji nebo
ochraně ilzemi .

Změna koncové trasy kanalizační stoky vyvolaná z technických důvodů , není v platné ÚPD r,ymezena
jako veřejně prospěšná stavba .

b/ s cíli a úkoly územního plánování , zejména s charakterem území, s požadavlql na ochrnu
ar c h it e kt onic lcyc h ho dno t úz e mí "

Cíle a úkoly územního plánování stanovené v $ 18 a $ 19 stavebního zákonajsou plněny především
při pořízováníizemně plánovací dokumentace , přičemž záměrje v souladu s územním plánem obce
Luběnice _ změna č.2 .v obci nejsou umístěny ýznamné urbanistické ani architektonické hodnoty

c/ s požadavlql tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů , zejména s obecnými požadavtry na
využívání území

Umístění stavby lyhovuje obecným požadavkům na vwživání územi tj. vyhl.č. 50112006 Sb. ve
znění lyhl. č.26912009 Sb a lyhl.č . 26812009 Sb. o technických požadavcích na stavby

d/ s požadalky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
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Zámér je v souladu s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Popis je uveden ve ýroku
trozhodnutí .

e/ s požadcwky zvláštních próvnich předpisů a se stanovislql dotčených orgánů podle nlaštních předpisů
Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byly níže uvedená závazná stanoviska dotčených
orgánů

Stavební úřad po provedeném územním řízení dospěl k názoru , že stavbou se nemění poměry v lúzemi,
je v souladu s charakterem území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

'
s poŽadavky právních předpisů , se stanovisky dotčeného orgánu podle zvláštních právních předpisů 

'
stavbou nebude ohrožena bezpečnost , ochrana zdraví a životy osob, nebudou ohroženy sousední
pozemky ani stavby.

Nebude odstraňován a žádná ze|eň.

Vlastnické právo k pozemku , na kterém má bý stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si

stavebním úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí

V souladu s ustanovením $ 86 odst. 3 stavebního zákona doložil Žadatel jiné vlastnické právo a to
smlouvu o právu provést stavbu s vlasJníky dotčených pozemků jimž jsou : Mar1in a Pavla Valchařovi,
Ludmila Hrabalová, Miloš a Jarmila Řezníčkovi Ludmila Hejdová, Česká republika- Povodí Moraly
s.p.' Karel a Radomíra Hoškovi, Květoslava Šolcová, Ladislav Šolc, Petr Šolc, Lenka Blahová ' Jan
Blaho, Josefa Matiášová , František Matiáš, Karla Vyhlídalová , Ivo Vyhlídal, Emilie a Radek
Trbuškovi, Pavel a Drahomíra Spurní, Marta Cetkovská, Marie Sedláčková, Petra Helešicová,
František Skácelík,
Dále bylo doloženo souhlasné vy'jádření Spráry silnic olomouckého kraje se sídlem v olomouci a
Zemědělského družstva Senice na Hané

Stanoviska 'vyjádření ' 
souhlasy sdělili:

- Magistrát města olomouce - odbor ŽP ďne 19.6.2012 čj.SmoL l07449ol2012loZPloHNac

, souhlas s trasou splaškové kanaIizace podle ust.$7 odst.3 zákonaé.33411992 Sb' o ochraněZP ze
dne 2'7'6.20l 2 č j. SMoLlŽP l 5 5 l2822l20l2lPř,

- Magistrát města olomouce - odbor stavební 
' 
odd. státní správy na úseku pozemních komunikací ze

ďne2L3.2012 čj. SMovoPK]-l9l1,128lz0l2Urb a roáodnutí o povolení zv|áštnílživáni silnice č.
IW 4 48 I 4 a sil III1 4 4923 ze dne 4, 6 .20 1 2 zn. č. S Mol/ oPK/ 7 9 l 2299 l 20 1 2 N rb .

Magistrát města olomouce - odbor koncepce a rozvoje ze dne 26.6'2012
č j. SMOL/0 9 806 5 l 20 |zloKR/TI/Luc

- obec Luběnice ze dne 25.6.212 zn.ě' 7 412012

- oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a olomoucký kraj ze dne 30.3'2012 zn.ě.
3106110411r2115r5

_ Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci ze dne 7 '6.2012 č, j'
KHS OC/03 7 60 I 20 12 I OC/HOK

- Hasičský záchtanný sbor olomouckého kraje , '(nemní odbor olomouc ze dne 19.6.2012 čj' HSOL-
2850-212012

- Povodí Moraly, s.p. Brno ze dne 15.5.2012 zn.ě' I91|0l20l2-203lou
- Správa silnic olomouckého kaje ze dne 4.I.20II zn.ě. oll25498ll0-15lMi 5.6.9 S 5

- TelefonicaC2 Czech Republic a.s. Praha ze dne ll|0.20l2 ěi 122670110

- RWE Distribuční služby a.s. Brno ze dne 15.2.2012 zn'č. 5000586071

- ČBz Distribuce a.s.Děčín ze dne I7.2012 zn.č. 0100031835

- ČBz ICT Services 
' 
a.s. ze dne 7 .3.2012

- INSTA CZ sr.o.,Olomouc ze dne 26.4.2012 aze dn 19.4.2012

- NET4GAS , s.r.o. Brno ze dne 13.10.2010

- Dial Telecom a.s. Praha ze dne 12.10.2010

- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno ze dne 26.10.2010 čj. 3812-7814118627l20l0'I383-ÚP-
OL
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- SELF servis spol s.r.o. Brno ze dne 20.I0.2010

- RIO Media a.s. Praha ze dne 1.1 1.201 1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.

Podmínky správců a majitelů inženýrs!ých sítí , majitelů či uŽivatelů pozemků nebo staveb , dotčených
předmětnou stavbou ' které se ýkají ťrnančních poplatků ěi jiných finančních poŽadavků nejsou součástí
podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a
těmito účastníky Íízeni , správci inž.sítí či majiteli uzavřením / sepsáním / smluv či dohod dle příslušných
právních předpisů.

V rámci probíhajícího územní řízení se stavební lúÍad zabýval vymezením okruhu účastníků Íízeni ve
smyslu ustanovení $ 85 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků lycházel zpředpokládaného
působení stavby při jejím provedení a následném uživáni na okolí . Ztěchto hledisek dospěl kzávěru , že
v daném případě toto právní postavení přísluší:
- podle $ 85 odst.1 písm ď stavebního zákonaje účastníkem žadatel - obec Luběnice
- podle $ 85 odst.l písm bl obec, najejím izemimábý požadovaný záměr uskutečněn tj .obec

Luběnice
- podle $ 85 odst. 2 stav'zákonajsou dále

-osoby 
' 
jejíchž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbóm anebo sousedním

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Martin a Pavla Valchařovi, Ludmila Hrabalová, Miloš a Jarmila Řezníčkovi Ludmila Hejdová,
Česká republika- Povodí Moravy s.p., Karel a Radomíra Hoškovi, Květoslava Šolcová,
Ladislav Solc, Petr Solc, Lenka Blahová , Jan Blaho, Josefa Matiášová František Matiáš,
Karla Vyhlídalová , Ivo Vyhlídal' Emilie a Radek Trbuškovi' Pavel a Drahomíra Spurní, Marta
Cetkovská, Marie Sedláčková' Petra Helešicová' František Skácelík, Správa silnic
olomouckého kraje se sídlem v olomouci a Zemědělské družstvo Senice na Hané

|Rrávci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a.S. Děčín, Teplická ě.p.87418,405 02 Děčin2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou ě.p. 26612, Michle, I40 22
Praha 4
RWE Distribuční služby S r.'o.' Plynárenská ě.p. 49911, Zábrdovice,657 02 Brno
INSTA s.r.o., Jeremenkova 40a, Olomouc
Vodovod Pomoraví svazek obcí ,okružní 880 ,798 41Kostelec na Hané
obec Luběnice

b//osoby 
' 
jejichž vlastnické próvo a jiné věcné pró.vo k sousedním stavbóm či pozemkům může

být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
vyznaěení žlutou barvou na situaci

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :

_ Veřejnost nevznesla žádné připomínky

Nazákladě ýšeuvedeného a poposouzenídle$90stavebníhozákona stavebníúřadrozhodl ,jakje
uvedeno ve ýroku rozhodnutí , za polžiti ustanovení právních předpisů '

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ' odvolat se může účastník Íizení ve lhůtě 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 kraje .
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odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů' vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou ěást rozhodnutí, jednotliý ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci roáodnutí předá ověřenou dokumentací žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby ýká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařizeni, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v izemí, kde je vydán uzemni plán 
'doručuje Se toto

rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona
- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územníh o Íízení pod písm ,,A" č' 1 a dotčeným orgánům

jednot1ivě
- Učastníkům řízení uvedeným pod písm ,,B'o č. 2 - veřejnou vyhláškou

ková
úřadu

"; 
+,'l-* 

'..,,- 
,, ''"r'' rr'

:::Poplatek: '']:_;]t] íl'"
Správní poplatek dle zákona 63412004 Sb., o správních poplatcích ve výši l000,- Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Luběnice Rozhodnutí se zveřejnitéžzpitsobem umožňující dálkový
přístup. Patnác!ým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené l $25 zákona č. 500/2004 Sb.
o správním Íízení ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději l s 20
stavebního zákonal

Vyvěšeno dne:
/ úřední deskď

5.7 .201-2 Sejmuto dne : 21.7.201_2

21.7.Vyvěšeno dne : 5.7 .2012
/ www.stránkv _ elektronicky/

i"*eeiíl;{l-- t1-
i

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje

Žádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlql zaslaly zdejšímu
stayebnímu úřadu
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obdrží:
A.účastníci územního řízení
Žactatel a příslušná obec"
obec Luběnice

str. 15

B. účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou lyhláškou
Martin a Pavla Valchařovi, Ludmila }Irabalová , Miloš a Jarmlla Řezníčkovi, Ludmila Hejdová,
Luběnice l20, olomoucký kraj, olomouc, Správa silnic olomouckého kraje, Karel a Radomíra
Hoškovi, Květoslava Šolcová, Ladislav Šolc, Petr Šolc, Lenka Blahová , Jan Biaho' 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 naEané ' Česká republika, Povodí Moravy, sp. , Brno a další _ vlastnici sousedních
pozemků a staveb v obci Luběnice - označeni žlutou barvou

Správci a majitelé technické infrastruktury: Čtz Distribuce a.s. Děěín, Telefonica 02 CzechRepublic
a.s., RWE Distribuční služby s r.'o.' Brno ,INSTA S.r.o, ,

dotčené orgdny / datovou schrdnkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova 10,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova lO,'77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
Magistrát města olomouce , odbor stavební . odd. státní správy na úseku pozemní komunikace .

Hynaisova 10,779 11 Olomouc
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci, Wolkerova 6,779 00 olomouc
}ZS olomouckého kraje , izemni odbor olomouc 

' Schweitzerova9I,772 00 olomouc
obecní úřad Luběnice

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




