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ROZHODI{UTI
ÚznvrNÍ RoZHoDNUTÍ

Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm' g) zákona č.
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), v územním řízení posoudil podle $ 84 až 9l stavebního zákona žádost
ovydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne 8.3.2012
podala

obec Ústín, zastoupena starostkou obce Janou Chalupovou,Ič ooossol8,783 46 Úsfin,
kterou zastupuje Ing. Petr Doleželo Na Šibeníku227l42,783 51 Olomouc

( dále j en " žadatel" ), a na zák|adě tohoto po souzení :

I. Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákonaa $ 9 vyhláš1q č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řizeni, veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

cyklistické stezky ''C1 + C2" na pozemku parc'č. 36413- ostatní plocha, 36811- orná půda ,36814-
orná půda, ,36815- orná půda ,368l6-orná půda , 36819- orná půda ,368112- orná půda , 368/15 - orná
půďa 368129 - orná půda , 368137,- orná půda ,368138 - orná půda , 368139 _ orná půda , 368140- omá
půda , 368141 - orná půda , 368142 - orná půda , 44614- ostatní plocha , 44618- ostatní plocha , 446110 -

ostatní plocha ,. 446115'ostatní plocha , 446116 -ostatní plocha , 446117- ostatní plocha , 446119- ostatní
plocha , 44612l- ostatní plocha , 446124- ostatní plocha , 481- ostatní plocha' 484-ostatní plocha, 486/I-
ostatní plocha , v k.ú. Ustín .

cyklistické stezky tlc4ll na pozemcích parc.ě. 326/l - orná půda, 32612 - orná půda, 32613 - orná půda,
32615 - orná půda ,32616 _ orná půda,32619 - orná půda,326/10 - orná pida,326111 - orná púda,326lÍ3
- orná pida,326114 -orná půda , 326115 - orná půďa, 326118 - orná půda,326119 - orná půda,326120 -
orná půda, 44614 - ostatní plocha , 446127 - ostatní plocha, 446129 - ostatní plocha , 446132 - orná půda,
446136 - ostatní plocha' 446138 - ostatní plocha, 446139 - ostatní plocha, 446142- ostatní plocha, 446144 -

ostatní plocha, 446148 - ostatní plocha, 44615I - ostatní plocha' 446153 _ ostatní plocha, 446155 - ostatní
plocha ,446157 - ostatní plocha ,446158 - ostatní plocha ,446159 _ oitatní plochav k'ú. Ústín

(dále jen ''stavba )

Druh a účel umisťované stavb)l:

Stavba bude sloužit pro cyklisty a chodce.



Č1sÚrczatzotz str. 2

Umístění stavb}l na pozemku:

- cyklistická stezka ''Cl + C2'' bude umístěna na pozemku parc.ě. 36413- ostatní plocha'
36811- orná půda ,36814- orná půda, ,36815- orná půda ,368l6-omá půda , 36819- orná půda,
368112- ornápůda ,368l15 -orná ptlda368129 _ornápůda' 368137,- ornápůda ,368/38-ornápůda
,368139 _ orná půda , 368140- orná půda ,36814I - orná půda 

' 368142 - orná půda , 44614- ostatní
plocha , 44618- ostatní plocha , 446l|0 - ostatní plocha ,. 446l15- ostatní plocha , 446l|6 -ostatní

plocha,446117- ostatníplocha,446179- ostatníplocha,44612l- ostatníplocha,446124- ostatní
plocha,48i_ ostatní plocha, 484-ostatní plocha' 486/1-ostatní plocha, v k.ú. Ustín.

_ cyklistická stezka llC4}l bude umístěna na pozemcích parc.č. 32611 - orná půda, 32612 - orná
půda,32613 - orná půda,32615 - orná půda, 32616 - orná půda, 32619 - orná půda, 326ll0 - orná půda'

326lII - orná pida,326113 - orná pida,326114 -orná půda , 326115 - orná pida, 326lI8 - orná půda,

3261 19 - orná púda, 326120 - orná pida, 44614 - ostatní plocha , 446127 - ostatní plocha, 446129 -

ostatní plocha , 446132 - orná pida, 446136 - ostatní plocha' 446138 - ostatní plocha, 446139 - ostatní
plocha, 446142- ostatní plocha, 446144 - ostatní plocha, 446148 - ostatní plocha, 446151 - ostatní
plocha, 446153 - ostatní plocha, 446155 - ostatní plocha , 446157 - ostatní plocha , 446158 - ostatní
plocha , 446159 - ostatní plocha ,493 _ ostatní plocjha--v k'ú. Ustín

Urěení prostorového řešení stavby:

Začótek úseku časti stezky C1,C2 bude v zastavěné čósti obce v místě na pozemku parc.č. 486 ,povede
částečně zástavbou obce podél silnice II/448 a 7 rodinných domů , dóle nezastavěnou částí obce

směrem na západ k Těšeticím a bude ukončena mimo zastavěné území obce ,před odbočením na Vojnice
u pozemku parc.č. 48]. Stezka bude navazovat na již existující část stezky Ustín - Těšetice . Délka stezky
bude 591 m o šířce 2,5 m se zemními krajnice šířka 0,5m . Dokumentace řeší zpevnění ujezdů a chodníků
dotčených stezkou . Stezka je řešena jako společnó pro chodce a cyklisty ' odvodnění stezlcy bude

zajištěno jednostranným příčným sklonem 2,0% a podéIným spádem do silničního příkopu v extravilánu a
přilehlé zeleně v intravilónu . Niveleta stezlql je vedena tak, aby byla dodržena hloubka a spód
silničního příkopu , v intravilánu nóvaznost na okolní zástavbu a ujezdy . Podélný spód stezley se pohybuje
od 0,57:-3,59:. Lomy ýškového polygonu jsou zaobleny poloměry 400m, 1000m a ]500m. Příčný spád
je střechoviťý 2,0%, .Stezka v živičné úpravě bude ohraničena zemními lcrajnicemi v šířce 0,5 m. Stezka ze
zámkové dlažby bude lemovanáchodníkovýmobrubníkem 10/20 do bet. lože tl. ]0 cm. Po levé straněve
směru staničení bude obrubník převýšen nad niveletu stezky *6cm. Příčný spád je pravostranný , 20Á.

Stezka ze zómkové dlažby bude nayržena z dlažby 20/10 bez fazet , v barvě přírodní, červenou dlažbou
bude vydlažděna středová čára, směrové šiplcy a přerušované okraje stezlry . V km 0,39880 a v k. 0,41570
bude zřízen sjezd na soukromou parcelu .

Vodicí linii bude tvořit chodníkoý obrubník , nýšený nad dlažbu chodníku o * 6cm. obrubník bude

v místě přechodu a přejezdu snižen na * 2cm nad vozovku , lemován bude varovným pásem v šířce 40cm.

U viezdů přerušujících chodník bude navržen varovným pásem v šířce 40 cm' U ujezdů přerušujících
chodník bude navržen rovněž varovný pás v šířce 0,4 m ze slepecké dlažby / s výstupky/ v červené barvě."

Začátek úseku čósti stezky C4 bude mimo zastayěné území obce v hraně komunikace silnice II/448 na
pozemku parc.č. 326/20 a 446/59 . Bude navazovat na cyklotrasu č. 6025 olomouc _ Těšetice _ Náměšť
na Hané , Slatinice . Je polwačováním stezlry , herá je propojena s obcí Topolany a města olomouce .

Konec stezlql bude bude v místě odbočení do obytné zony u pozemku parc'č. 446/27 a 493 . Stezka je
řešená jako společná pro chodce a cyklisý. Délka stezlgl bude 376,75 m. Bude o šířce 2,5 m , se
zemními krajnicemi šířlq) 0,5 m. . Dešťové vody budou svedeny do silničního příkopu .
Hlavní přístup na pozemek bude ze silnice II/44B, směrem od olomouce a od Těšetic' Výškové řešení
trasy je'přizpůsobino stav. terénu , úrovni silnice a cesty v ZÚ a rÚ. roaelny spád stezlE se pohybuje od
0,50 % - 1,65 %' Lomy výškového polygonu jsou zaobleny poloměry 2000m, 2500ma 5000m. Příčný spád
je pravostranný ,2,0oÁ. Stezka v živičné úpravě bude ohraničena zemními krajnicemi v šířce 0,5m.

obrubník bude v místě přechodu a přejezdu snížen na *2cm, za obrubník bude osazen varovný pós

v šířce 0,40m , ze slepecké dlažby 20/10 / s ýstuplry/ v červené barvě '

Vvmezeníúze@.
Stavba se svými vlily se doýká výše uvedených pozemků v k.ú. Ústín 

' 
na kterém se umísťuje
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Podmínky pro umístění stavby :

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

2. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímuÍízeni bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo

szickou osobou, ve smyslu $ 158 a $ 159 zákonač,. 18312006 Sb., tj. autorizovanou osobou pro
projektování vodohospodářských staveb a dle přílohy č. 1 k r,yhlášce č,. 49912006 sb. a

předložena ke stavebnímu povolení ve třech r,yhotoveních.

3. Kr,ydání stavebního povolení cyklostezek je speciální stavební úřad MMol, odb. stavební ,

oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací. .

4. V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení budou respektovány povinnosti a poučení ve
vyjádření Magistrátu města olomouce odboru Žp Ze dne 11.10.2011 čj
SMoVŽP/5 5 l 69 13 lz0 11 /Ve,Vá,Pon

Záv.stanovisko vodoprávního úřadu :

]. Stavba se nachází v blízkosti meliorační svodnice

2.Při ýstavbě a nósledném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,

k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami
j. Případné ohrožení jejich jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města olomouce
, obor ZP
4' Před zahájením výkopových prací bude provedeno změření stávajících inženýrslrych sítí
5. ochrana případných stóvajících rozvodů vodoyodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s s
23 zákona č. 274/200] Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně něheých
zákonů , ve znění pozdějších předpisů

6. V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem
vlastníka vodovodu a kanalizace popř. provozoyatele / $23 odst. 5 zdkona o vodovodech a
kanalizacích/
Závazné stanovisko z hlediska nakládáni s odpady:

Doklady o odstranění odpadů , které vznilrnou při realizaci stavby ' budou součásÍí dokumentace
předkládané k žádosti o užívání stavby

5. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude předloŽená obecnému stavebnímu úřadu
kověření, zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí' kteý na základě žádosti stavebníka
vydá dle $ 15 zákona č. |8312006 Sb. příslušný souhlas.

Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 oďst.2 zákona
č,.20lI987 Sb., o státní památkové péči, 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, uzem. odb. pracoviště
v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfů 16

- svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na dotčenémizemi zácbranný archeologický
průzkum. Souěasně ust. $ 22 odst. l zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)
nemovitosti a organizaci realizujici archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohodu, a to ještě před
zahájenim archeologického výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Při provádění staveb dojde k dotčení zaÍízení ve správě majitelů a správců technické
infrastruktury a proto v projektové dokumentaci budou respektovány podmínky uvedené
a/ ve ryjádření o existenci plynárenského zaíízení RwE Distribuční služby ze dne 26.5.20|t

zn.č'.2031l11lI53
-v zájmovém inemí dojde k dotčení ochranného pásma plyn. zařizení místních sítí
_ochranné pásmo NTL , STL plynovodů a přípojek je v zastavěném izemi obce 1 m na obě strany

od půdorysu ' Předpokládaná hloubka uloŽení plynárenského zařizeni cca 0,8 -1 ,5 m.

-stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí bý zachováno

6.
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-v případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojlry přeloženy na
náklad investora' Termín provedení přeložky apráce na přeložce mohou bý prováděny jen po
předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby 

' 
s.r'o. regionální

operativní sprály sítí.
-vlastnicťví přeložené části plyn. zaÍizenije upraveno zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění' $

'70.

- na případnou přeložku p|yn.zařizení bude vydáno samostatné' stanovisko
- při skryvkách konstrukční vrstvy vozovky / niveleta nebude změněnal , dojde k dočasnému

snížení kry,tí části plynovodu a plynovodních přípojek' Při pojížděnitěžké stavební techniky
může dojít k poškození plynárenského zaÍízeni. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu
navrhujeme následující opatření :

ď Při skryvce a před uložením živičných vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem /
Kontakt: www.nve-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 1 l 33 55lprovést kontrolu těsnosti . Tuto
kontroluje nutné provádět i průběžně v průběhu stavby '

b/ V místech uložení plyn. zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké
stavební stroje pro hutnění . Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jinétěžké
stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zaÍizenim včetně hutněníje
zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plyn. zaÍizeni.
Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČsN 736005,TPG 7O2 )L,TPG 702 04 a dalších
souvisej íeích předpisů.
Další stanovené podmínky jsou uvedeny na str. 2,3 uvedeného vy'jádření

b/ ve vyjádření o existenci sítě elektroniclcých komunikací společnosti Telefonica 02 Czech
Republic a.s. ze dne 2I.6.20Il zn.č.0010352649t9 a ze dne 30.9.2011 mimo jiné :
-stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba , je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí
potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem Zpracování projektu stavby , která
vyvolala nutnost přeložení SEK , konstatovat PoS za účelem projednání podmínek přeloŽení
SEK.
-chráničky musí navazovat na chráničky stávající / pod silnicí/ a budou navrženy z ochranných
dělených trubek pro kabely zPE ' DN 1 10, s přesahem 0,5 m za obrubník ' Spojky na kabelech
nesmí bý v chráničkách pod obrubníkem - v tomto případě je nutný stranový posun trasy kabelů.
Posun rozvaděče / sloupku Telefonica 02l nové umístění musí bý odolné provozu na cyklostezce
i na cestě stezku kŤižicí. S posunem rozvaděče se samozřejmě přemíst'ují / prodlužují/ kabely do
něj jdoucí'
Chráničky kabelů: Km 0,000- dle 2x9m, Km 0,5040 - 052640 - dl.2x6m + 2x6m, Km 0'53312-
0,55712 _ ďl.2x4m+ 2x4m, t<Ú _ zx6m + 2x10,5m

Stranoý posun kabelů , Km 0,51450_0,50040 - dl 6,2m,Km 0'54860-0,55'740 - dl.8'8m.
Stranoý posun sloupku Telefonica 02: Km 0,52617- odsun vlevo 1,5m ve směru staničení včetně
přesunu a prodloužení kabelu

c/ ve vyjádření o existenci elektr. zařízení společnosti čnz list"ibuce a.s. Děčín ze dne
26.5.20lt č.i. 8II7 2 l 11
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle $ 46 zákona č. 458/2000 Sb., /
energe.zákon/ v plcltném znění nebo techniclqlmi normami , zejména PNE 33 3301 a CSN EN
50423-]. Přibližny průběh tras zasíláme vpříloze ' přičemž vtrase kabelového vedení může být
uloženo několik kabelů.
Vpřípadě , že uyažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vyýčení zjištěno , že zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení , je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pasmu
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo kpoškození energ.zařízení , kontahujte prosím
naši Poruchovou linku 810850860 , kteráje Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnív ýdnu .

d/ ve vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o. olomouc ze dne 2.9.201I, ze dne 8.6.20lI
-před zahájením stavebních prací je nutné písemně požádat naši společnost o vyýčení vodovodu a

v o dov o dníc h př íp oj e k v l o kal il ě pl án ov an é cykl i s t ic ké s t e zky.
- pokud dojde v prostoru stavebních prací ke sýku s poklopy vodovodních armatur je nutnó jejich

výšková úprava tak, aby jejich povrch byl ve stejné niveletě s povrchem upravovaného terénu .
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Při případné změně krytí stóvajícího vodovodu a vodovodních přípojek je nutná konzultace
s provozovatelem vodovodu.

- po dobu výstavby budou trvale přípustné ovládací armatury vodovodní sítě / šoupátka , hydranty
a ventily domovních přípojeU z důvodu možného provádění oprav , údržby a manipulaci s ními.

- po dokončení úprav bude přizvón náš zástupce ke kontrole funkčnosti armatur , o kontrole bude
proveden písemný zápis do stavebního deníku '

-pr oj e h ov ou do kume nt ac i p o ž aduj e me k o ds ouhl as e ní

protoje nutné ,aby investor v souladu sjejich stanovisky provedl přijejich realizaci veškerá opatření

,aby nedošlo k poškození jejich vedení a zaÍízení jak stavebními pracemi , tak samotným provozem
stavby.

Při ýkopoých pracích, terenních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu ,křiženi či nad
stávajícími inženýrskými sítěmi /podzemními i nadzemními/ pro uložení nových rozvodů, bude
dodržena platná CSN 736005/prostorové uspořádání sítí technického vybaveníl a vfičena všechna
stávající podzemní a nadzemní zaÍízení. Při pracích v místě souběhu ktiŽení či nad stávajícími
podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně.

8. Projektová dokumentace bude Vypracovaná v souladu s vyjádřením Sprár,y silnic olomouckého
kraje 

' 
olomouc ze dne 2.9.20II zn.č. oLll6l06l11-1slMi 5.6.9 S 5

Stavba se dotkne silnice II]448 a 111144816 v k. ú. Ústín. Stavba bude částečně umístěna
v ochranném pásmu silnice IIl448. S umístěním části stavby v ochranném pásmu silnice IIl448 naše
organizace souhlasí.

Zaěátek úseku ěásti stezky CI, C2 je lvažován v místě odboěení na Vojnice' dále je stezka
vedena krajem pole podél silničního příkopu silnice IIl448 (v extravilánu ) a podél zástavby (v
intravilánu ). Konec úseku je v obci Ústín u odbočení k rodinným domům. Stezka bude navazovat na
již fungující část stezky Ustín - Těšetice. Stezka je řešená jako společná pro chodce a cyklisty
v délce 59l m a šířce 2,5 m se zemními krajnicemi šířky 0,5 m. od km 0,000 _ 0,46023je v úpravě
živičné, vkm 0,46023 - konec úseku je povrch stezky navržen ze zámkové dlažby. Povrch
cyklostezky musí bý proveden v bezprašné úpravě a plánovanou výstavbou cyklostezky nesmí bý
narušeny odtokové poměry silnice IIl448 a111144816, Dešťové vody ze stezky budou vextravilánu
svedeny do přilehlého silničního příkopu a v intravilánu do zeLeně. Stezka v živičné úpravě je
ohraničena zemními krajnicemi všířce 0,5 a stezka ze zámkové dlažby je lemována chodníkoým
obrubníkem 10120 do betonového lože tI. 10 cm. Niveleta stezky je vedena tak, aby byla dodržena
hloubka a spád silničního příkopu' v intravilánu návaznost na okolní zástavbu a vjezdy. Dle
předložené PD dále dojde ke zpevnění vjezdů a chodníků dotčených stezkou.

Dle předložené PD dále dojde k úpravě povrchu vjezdů, odbočení k domům a dodláždění
stávajících chodníků. Povrch vjezdů, odbočení k domům a chodníků požadujeme provést
v bezprašné úpravě a provedením těchto úprav nesmí bý narušeny stávající odtokové poměry silnice
IIl448. Voda z napojení nesmí bý odváděna na uvedenou silnici. V místě napojení vjezdťr a MK
musí nive|eta plynule nayazovat na stávající niveletu silnice IIl448 a111144816. Vjezdy a chodník
budou provedeny s povrchem z betonové zámkové dlažby. odboěení MK v km 0,52346 a v konci
úseku je navrženo v Živičné úpravě. Sjezdy jsou navrženy sjednoduchým trubním propustkem
DN400 bez čel se seříznutym okrajem. Vtok a l"-ýtok bude obložen lomovým kamenem do betonrr
C12l15 tl. 10 cm. Stejným způsobem je řešeno i převedení vod příkopu pod stezku vkm 0'00167.
Y km0,46212
a 0,4928l budou vody v rigolu pod vjezdy převedeny betonovou žlabovkou s litinoqým roštem.
Vlastník vjezdů bude povinen na své vlastní náklady provádět pravidelné čištění zatrubněni v celé
jeho délce.

Pracovní spáry požadujeme prořezat do hloubky min. 20 mry a zalit modifikovanou asfaltovou
zálivkou.
Stavební ani ýkopovy materiál nesmí bý ukládán na vozovce, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti
silničního provozu. Jakékoliv znečištění komunikací ve správě naší organizace vzniklé v souvislosti
s prováděním stavby musí bý stavebníkem v celém rozsahu znečištění neprodleně na jeho vlastní
náklady odstraněno. Jakékoliv poškození silnic 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.
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V případě, že by v pruběhu stavby mělo z jakéhokoliv důvodu na dobu nezbýně nutnou dojít
k dočasnému přesunu nebo odstranění svislého dopravního značeni u silnice IU448, 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 znaéenim přenosným _ v případě
ztráý nebo poškození DZ musí stavebník zajistit jeho plnohodnotné nahrazeni. Po osazení DZ na
původní stanoviště požadujeme býpÍináni ke kontrole správnosti a kvality osazení.
Veškeré stavební práce musí bý prováděny tak, aby vždy zůstal průjezdný min. 1 jizďni pruh silnice.
Vlastní pracoviště musí být označeno přechodným dopravním značením podle požadavků Policie ČR
- DI olomouc. Po skončení stavebních prací musí bý dopravni značení uvedeno do původrrího
stavu.
V případě' Že by v průběhu stavby bylo nutné omezit dopravní provoz částečnou nebo úplnou
uzavírkou silnice IIl448, musí stavebník tuto uzavírku předem projednat s naší organízací. K
případné uzavírce silnice IIl448 musí bý naší organizací vydáno samostatné vy'jádření.
Vpřípadě, že by v rámci stavby mělo zdůvodu provádění stavebních prací dojít kzáboru tělesa
silnice IIl448, musí b1ýt s naší organizaci pÍed zahájením těchto prací uzavřena ,,Nájemní smlouva " .

Správa silnic o|omouckého kraje, Středisko údržby olomouc požaduje předloŽit k vyjádření další
stupeň kompletní projektové dokumentace na tuto akci včetně detailu napojení na silnici IIU44816 a
způsobu odvodnění v tomto úseku'

,,Ústín - cyklistická stezka C4 ":
Správa silnic olomouckého kraje, Středisko idržby olomouc zasílá souhlasné vy'jádření
k předložené projektové dokumentaci na akci ,,Ústín _ cyklistická stezka C4 " (vedoucí projektant
Ing. Petr Doležel' A. Úvodní údaje, B. Pruvodní zpráva, C. Souhrnná technická zpráva, výkres
A+B+C, Přehledná situace v'ýkres D.1, Situace záboru qýkres D.2, Celková situace stavby qýkres
D.3' Podélný profil ýkres D.4' Vzorové příčné řezy výkres D.5, vše srpen 2011 ) pro i:zemniřizení.
Toto vyjádření je vydáno pouze pro potřeby územního Íízení a k vydání dokumentů s tímto Íízenim
souvisejících.Toto r1'jádření nesmí bý použito jako podklad pro r,ydání stavebního povolení na
uvedenou stavbu.

Stavba se dotkne silnice IIl448 v k. ú. Ústín. Stavba bude částečně umístěna v ochranném pásmu
silnice IIl448. S umístěním části stavby v ochranném pásmu silnice Iv448 naše organizace souhlasí.

Zač,átek úseku části stezky C4 je uvažován vmístě odbočení do obytné z6ny, dáleje stezka
vedena krajem pole podél silničního příkopu silnice IIl448. Konec úseku je v hraně komunikace
silnice IIl448' Stezka je součástí cyklotrasy olomouc _ Těšetice _ Náměšť na Hané, Slatinice. Stezka
je řešená jako společná pro chodce a cyklisty v délce 3'16,75 m a šířce 2,5 m se zemními krajnicemi
šířky 0,5 m. Povrch stezky je v celé délce živičný. Povrch cyklostezky musí být proveden
v bezprašné úpravě a plánovanou výstavbou cyklostezky nesmí bý narušeny odtokové poměry
silnice IIl448' Dešťové vody ze stezky budou svedeny do přilehlého silniěního příkopu. V km
0,374l5 je pod stezkou navržen jednoduchý propustek DN200. Vtok a výok bude obložen lomovým
kamenem do betonu CIZ|I1 tl. 10 cm. Profil trouby je navržen s ohledem na výškové poměry /mělký
příkop l a rovněž z důvodu, že jeho funkce bude dočasná. Po realizaci stezky část Topolany bude
propustek zrušen.

Yoda z napojení nesmí bý odváděna na uvedenou silnici' V místě napojení musí niveleta
napojení plynule navazovat na stávající niveletu silnice Iv448. Vlastník napojení bude povinen na
své vlastní náklady provádět pravidelné ěištění zatrubnění v celéjeho délce'

Pracovní spáru požadujeme proÍezat do hloubky min. 20 mm a zalít modifikovanou asfaltovou
zálivkou.
Stavební ani ýkopoý materiál nesmí bý ukládán na Vozovce' aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti
silničního provozu. Jakékoliv znečištění komunikací ve správě naší organizace vzniklé v souvislosti
s prováděním stavby musí bý stavebníkem v celém rozsahu zneěištění neprodleně na jeho vlastní
náklady odstraněno. Jakékoliv poškození silnic 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 olornouckého kraje, Středisko údržby olomouc a poškození musí
bý neprodleně na vlastní náklady stavebníka v celém rozsahu odstraněno'
V případě, Že by v pruběhu stavby mělo z jakéhokoliv důvodu na dobu nezbýně nutnou dojít
k dočasnému přesunu nebo odstranění svislého dopravního značení u silnice IIl448, 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
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bý stavebníkem zajištěno jejich provizorní nahrazeni dopravním znaěením přenosným _ v případě
úráý nebo poškození DZ musí stavebník zajistit jeho plnohodnotné nahrazeni. Po osazení DZ na
původní stanoviště požadujeme býpřtzváni ke kontrole správnosti a kvaliý osazení'
Veškeré stavební práce musí bý prováděny tak, aby vŽdy zůstal průjezdný min' 1 jizďni pruh silnice.
Vlastní pracoviště musí bý označeno přechodným dopravním znaěením podle požadavků Policie ČR
_ DI olomouc. Po skončení stavebních prací musí být dopravni znač,eni uvedeno do původního
stavu.
V případě, Že by v průběhu stavby bylo nutné omezit dopravní provoz částečnou nebo úplnou
uzavírkou silnice IIl448, musí stavebník tuto uzavírku předem projednat s naší organizaci. K
případné uzavirce silnice IU448 musí bý naší organizací vydáno samostatné lyjádření.
V případě ,že by v rámci stavby mělo z důvodu provádění stavebních prací dojít k záboru tělesa
silnice IU448, musí bý s naší organizacipřeďzahájenim těchto praciuzavÍena,,Nájemní smlouva " .

Správa silnic olomouckého kraje, Středisko údržby olomouc požaduje předložit k vyjádření další
stupeň kompletní projektové dokumentace na obě akce včetně detailu napojení na silnici III144816 a
způsobu odvodnění v tomto úseku.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Nebyly vzneseny

Účastníci řízení 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 ,, správní íáď/ :

obec Ústín, zastoupena starostkou obce Janou Chalupovou' IČ 00635618, 783 46 Ústin,

odůvodnění:

Dne 8.3.2012 poďal žadatel obec Ústín žádost o lydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Jelikož žádost s předloženými podklady neposkytovala dostatečný podklad pro rozhodnutí o navrhované
stavbě stavební úřad vyzval žadateIe k odstranění nedostatků a zároveň usnesením dle ustanovení $ 64
odst.l písm a/ zákona č. 50012004 Sb. / správní Íádl ve znění pozdějších předpisů územní řízení přerušil '

Žadatelve stanovené lhůtě předložil požadované doklady.

Stavební úřad opatřením 18.5.2012 oznámil zahájeni územního řízeni známým účastníkům Íízení a
dotčeným orgánům. K projednáni Žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 10.7.2012 o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona. Záměr s grafickou částí byl lyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku uskutečňované
stavby. Tato skutečnost byla stavebním úřadem ověřena aje dokladováno fotokopií uložené ve spisovém
záměrl .

Dokumentace pro územní řízení předloŽená stavebnímu úřadu v rámci tohoto Íízeni byla vypracována
osobou Ing. Petrem Doleželem, Čran 1200549 , ktery získal oprávnění k qýkonu projektové činnosti
ve výstavbě podle zákona č. 36011992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o ýkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve r,"ýstavbě , ve znéni pozdějších předpisů.

Zámér Žadatele 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 - iuemnim plánem obce
Ustín lydaného usnesením Zastupitelstva obce Ustín dne I2.5'20I0, které nabylo úěinnosti dne
28.5.2010 a Se Zásady územního rozvoje olomouckého kraje po akfializaci č. l . Dle platného
územního plánu /ÚPď obce Ústín Se dotčené pozemky výše uvedenou stavbou nacházi ěásteěně
v zastavěném územi a v nezastavěném území obce Ustín . Jedná se o území , kde hlavním využitím je
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plocha dopravní infrastruktury , určená k umístění staveb a zaÍizeni, které slouží pro dopravní obsluhu
tyemí.

b/ s cíli a úkoly územního plánování , zejména s charakterem území, s požadavlql na ochrnu
ar c hit e kt on i c lq, c h ho dn ot úz e mí 

-'

Cíle a úkoly územního plánování stanovené v $ 18 a $ 19 stavebního zákonajsou plněny především
při pořízování územně plánovací dokumentace , přičemž záměr je v souladu s územním plánem obce
Ustín . Stavbou nebudou dotčeny urbanistické ani architektonické hodnoty

c/ s požadal;lry tohoto zdkona a jeho prováděcích próvních předpisů , zejména s obecnými požadavlql na
využívání území

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na l1užívání území tj' \'yhl.č. 50112006 Sb. ve
znění vyhl.č.26912009 Sb a vyhl.č . 26812009 Sb' o technickych požadavcích na stavby

d/ s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Záměr je v souladu s poŽadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Popis je uveden ve
qýroku rozhodnutí .

e/ s požadavlql zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgónů podle mláštních předpisů
Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska dotčených
orgánů

Stavební úřad po provedeném územním řízení dospěl k názoru 
' že stavbou se nemění poměry v území,

je v souladu s charakterem tlzemi' 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 žtvoý osob, nebudou ohroženy sousední
pozemky ani stavby. Nebude odstraňován a žádná zeleň.

Vlastnické právo k pozemku , na kterém má být stavba umístěna a informace o dotěených 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 vlastníky dotěených pozemků jimž jsou : Květoslav Loutocký a
Jarmila Loutocká, Bohumil Langer, Zdeněk Langer, Miroslav Střída, Drahomíra Dobrovolná, Ing. Lenka
Lipárová, Daniel Vaca, Jan Zapletal, Milan Sopko, Pavel Sekanina , Marcela Sekaninová' Leoš
Loutocký, Milan Dofek, Milada Dofková' Ivana Fraitová, Jan Král' ,Libuše Trojanová, Martin Chy"til,
Ing. Josef Konečný, Ing. Eva Nováková' Ing. Richard Vavrda, olomoucký kraj ' Správa silnic olomouc,
obec Ustín' MUDr. Lenka Bohmová, Hana Paulová, MUDr. Jitka Zemanová, Emilie Dvořáková,
Vladimír Chudoba , Radek Novák' Miroslava Nováková, Petr Novák
Dále bylo doloženo souhlasné vy'jádření Správy silnic olomouckého kaje se sídlem v o|omouci

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

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro lydání rozhodnutí níže uvedenázávazná
stanoviska , stanoviska , lyjádření a další doklady:

- Magistrát města olomouce _ odbor ŽP záv.stanovisko ze dne 11.10.2011
ěj.SMo'yŽPl55l69l3l20lllYe ,Vá, Pon, souhlas k trvalému odnetí ze ZPF ze dne 5.2.2012 ěj.
sl|loll ŽP l 5 5 l I I7 5 l 20 12 lPo a č j . s}/oll ŽP l 5 5 l 1 I',l 4 l 2012 lP o

- Magistrát města olomouce _ odbor stavební , odd' státní správy na úseku pozemních komunikací -
rozhodnutí o povolení provedení stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace ze dne 24.4.20|2
čj. SMoVoPK/79lI583l20I2Nrb., zéxazné stanoviqko Ze dne 5.4.2012 čj.
SMol/oPK/'79ll294l20l2lKr ,rozhodnutí o povolení připojení ze dne 10.5.2012 čj. : SMol/oPw7g

- Krajská hygienická stanice o|omouckého kraje se sídlem v olomouci ze dne 31.8.2011 čj.
M20L13023S/201r

- Hasičský zácfuanný sborolomouckého kraje, izemni odborolomouc zedne 31'8.20l l čj. HSOL-
4344-2120t I

- Policie ČR rra.jsto ředitelství Policie olom.kraje ze dne 30.8.2011 čj' KRPM-411"11lČj-2O1I-
140506
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- Správa silnic olomouckého kraje ze dne 2.9.20Il zn.č' oLll6l06l11-l5lMi 5.6.955

- TelefonicaC2 Czech Republic a.s. Praha ze dne 26.5.2011 čj. 8l l'72l\1

- RWE Distribuční služby a's. Brno ze dne 26.5.2017 zn.č.203IlIIlI53
- ČBz Distribuce a.s.Děěín ze dne 21.6'20II zn.ó.001035264919

- Čp'z ICT Services , a.S. ze dne 16.6.2OI7 zn.č. P2Al100005843611112836

- Vodovod Pomoraví,svazek obcí, Kostelec na Hané ze dne 26.5.2011

- INSTA CZ s r.o., Olomouc ze dne 2.9.20II
- obec Ústín ze dne I0.'7.2Ol2

- RIO Media a.s. Praha ze dne 3.6.20II
- UPC ČR ,a.s. Praha ze dne 20.6.2011 zn.č. Ku/43 15

- Ministerstvo obrany ČR, Voienská ubýovací a stavební správa, Brno ze dne 25'5'z}ll

Podmínky správců a majitelů inženýrských sítí , majitelů či uživatelů pozemků nebo staveb , dotčených
předmětnou stavbou , které se ýkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků nejsou součástí
podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Týo požadavky budou řešeny mezi investorem a
těmito účastník7 Íízeni , správci inž.sítí ěi majiteli uzavřením / sepsáním / smluv či dohod dle příslušných
právních předpisů.

V rámci probíhajícího územní řízení se stavební ířad zabýval vymezením okruhu účastníků Íízení ve
smyslu ustanovení $ 85 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků l1lcházel z předpokládaného
působení stavby při jejím provedení a následném uživání na okolí . Z téchto hledisek dospěl k závěru , že
v daném případě toto právní postavení přísluší:
- podle $ 85 odst.1 písm ď stavebního zákona je účastníkem žadatel - obec Ústín
- pod|e $ 85 odst.l písm bl obec , na jejím uzemi má být požadovaný zámér uskutečněn tj .obec

Ustín
- podle $ 85 odst. 2 stav.zákona jsou dále

a/Vlastník pozemku nebo stavby , na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a

Cyklistická stezka,,C4"
Květoslav a Jarmila Loutockých, Ústín 39
Bohumil Langer, Brodecká 73, Dub nad Moravou
Zdeněk Langer, Sportovní 2 42 l 8, Nemi lany' o l omouc
Miroslav Střída, Ustín l l1
Iveta B uzková, Komořan ská 1 421, Zbr aslav, Pr aha
Drahomíra Dobrovolná, Hanušova 15616, olomouc
In g. Lenka Lip ár ov á, Choceradsk á 3 I20 l 8, P r aha
Roman Stehlík, Trojská 752lI8Id, Troja, Praha
Daniel Vaca, U Průseku 116012 

' 
Praha

JanZapleta| Úsín 5
Milan Sopko,Ustín 37
Pavel a Marcela Sekaninovi' Ústín 40
Leoš Loutocký Praskova l08Il12, olomouc
Milan Dofek, Ustín3
Milada Dofková, Ústín 62
Ivana Fraitová, Ústín 108

Jan Král' Ústín'74,
Libuše Trojanová, Podhájí 538, Smržice
Martin Chytil, Ustín 93
Ing. Josef Konečný, T ichá 457 13, Držovice-Prostěj ov
Ing. Eva Nováková, U Lesíka 328,Bmá 

' 
Ústí nad Labem

Ing. Richard Vavrda, Einsteinova 4'1413, Olomouc
olomoucký kraj , Jeremenkova II9Il40a, olomouc
Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská l20, olomouc,
obec Ustín
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Cyklisticlcí stezka C1', C2
MUDr. Lenka Bohmová, U Lesa 803134, Karviná
Hana Paulová, Bitovská 12l8l24, Praha
MUDr. J itka Zemanová, náměst i 28.řijna 1 896/3, Brno
Pavel a Marcela Sekaninovi, Ustín 40
Iveta Buzsková, Komořanská l42l, Zbraslav , Praha
Drahomíra Dobrovolná, Hanušova 15616, olomouc
In g. Lenka Lip ár ov á, Choceradsk á 3 I20 l 8, P r aha
Roman Stehlík, Trojská 152ll\ld, Troja, Praha
Daniel Vaca, U průseku 116012, Praha
olomoucký kraj , Jeremenkova 1191l40a, olomouc
Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120, olomouc,
obec l]stín
Emilie Dvořáková, Sadová, 18ol37
Vladimír Chudoba, Bílkova 50/8, Topolany 

' 
olomouc

Miroslava Nováková, Ustín 90
Ing. Radek Novák' Ústín 90
Petr Novák, Vojnice 36

b//osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbóm či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Cyklistická stezka C4
Miroslava Vyroubal ová' Nedbalov a 29 l 3 0, Topolany
Ing. Zdeněk BaŽant,Ústín 86
Ing. Diana Bažantová,Ústín 86

Cyklistická stezka CI' C2
Jaroslav Kučerka a Marie Kučerková' Ústín 6'1

MUDr. Kateřina Zelená,Ústín 78
Miroslav Řezníěek, Ústín 80
Marie Demelová.' Ústín 810
Jindřiška Ětěpánková, Ústín 83
Ludmila Spíčáková, Ustin ]9
MUDr' Lubomír a MUDr. Jarmila Dobešovi, Ústín I22

|Právci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a.s. Děčín, Teplická č,.p. 874l8,405 02 Děčín 2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, l40 22
Praha 4
RWE Distribuční služby S r.'o.' Plynárenská ě'p. 499ll, Zábrďovice,657 02 Brno
INSTA s.r.o., Jeremenkova 40a, Olomouc
Vodovod Pomoraví svazek obcí ,okružní 880 ,798 41 Kostelec na Hané
obec Luběnice

Vyhodnocení připomínek veřej nosti :

- Veřejnost nevznesla žádné připomínky

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

Poučení účastníků:
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Proti tomuto rozhodnutí Ize 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 '

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaŽdý úěastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úěastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví 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 rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož izemního 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 ěi zařízení, nedošlo-li zpovaý věci k jejich konzumaci.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v ttzemi, kde je vydán územní plán ,doručuje se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územníh o řízeni dle ustan. $85 odst. 1 a dotčeným orgánům
jednot1ivě

_ Učastníkům řízení uvedeným podle ust. $ 85 odst. 2 _ veřejnou lyhláškou

Ing. Drahoslava M ač áko v á

Poplatek:
Správní poplatek dle zákona 63412004 Sb.' o správních poplatcích ve výši 1000,_ Kč byl zapIacen'

Toto rozhodnutí musí být qvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Ustín . Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkoqý
přístup. Patnáctym dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené l $ 25 zákona č. 500/2004 Sb.
o správním Íízení ve znění pozďějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost r.1věšením na více úředních
deskách ' považuje se za den lyvěšení den' ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákona/

Vyvěšeno dne:
/ úřední deska/

1_.8.20L2 Sejmuto dne :

Sejmuto dne :

a sejmutí oznámení.

1_7 .8 .2012

L7.8.2012, L.8.201-2v)'r/eseno one :

/www. stránky - elektronicky//
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Zádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhtášlry zaslaly zdejšímustavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního řízenÍ dle ust. $ 85 odst.l stavebního zákona
Zástupce žadatele.'
Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku ě.p' 227l42,olomouc 9

Příslušnó obec.'
obec Ústín

účastníci územního' řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou ryhláškouKvětoslav Loutocký a Jarmila Loutocká, . B-ohumil Lung"r, Zd'eněk Langer, Miroslav Střída, IvetaBuzková' Drahomíra Dobrovolná, Ing. Lenka Lipárová.nňun Stehlík, Danřel iaca Jan Zapleta:,MilanSopko, Pavel Sekanina , Marcela Sekaninová, Leoš Loutocký, Milan Dofek' Milada Dofková, IvanaFraitová' Jan Král, ,Libuše Trojanová, Martin Chýil, Ing' lo."f t<on"oný, Ing. Eva Nováková, Ústí nadLabem , Ing' Richard Vavrda, olomou-cký v*á: , sf.arru .itr'ic olomouc, obec Ústín' MiroslavaNováková, Radek Novák , Petr Novák, MUD;. Lenka Bóhmová, Hana Paulo"á úÚň.."l'i*" i;'J"Tl::Emilie Dvořáková, Vladimír Chudoba, Miroslava Vyroubalová, Ing. Zden8k BaŽant, Ing' DianaBažantová, Jaroslav Kučerka , Marie Kučerková' vrÚo.. Kateřina Zelená,Miroslav Rezníček , MarieDemelová., Jindřiška Štěpánková, Ludmila Špieatorra, 
_rnlun.. 

Lubomír Dobeš a MUDr. JarmilaDobešová,
Sprdvci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a'S' Děčín, Telefonica oi Cze-chRepublic a.s., Praha 4 RWE Distribuční služby S r.'o.'Brno, INSTA spol.s.r.o. olomouc , Vodovod Pomoraví, ,uur"k obcí, Kostelec na Hané

dotčené orgány / datovou schrónkoty'
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a romoje,, Hynaisova 10,77911 olomoucMagistrát města olomouce, odbor stavební oaa' puááh";Jpa;, Hynaisova 10, ?7gll olomoucMagistrát města olomouce, odbor ŽP,
Magistrát města olomouce - obor stavební ' na úseku státní sprály odd. pozemní komunikaceHZS olomouckého kraje, územní odbor olomouc, Schweitzeró va9l,71g llolomoucobecní úřad Ústín

Dále obdrží:
Policie ČR , Kra;ské Ředitelství Policie olomouckého kraje , územniodbor olomouc, Kosmonautů l0obecní úřad Ústín _ úřední deska 'Ý*Jv ' 

qlv

obecní úřad Lutín _ úřední deska


