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ozNÁunNÍ
o sPoJBNÍ Úznprr.vÍHo A sTAvEBNÍHo ŘÍznNÍ, ZAHÁJENÍ spolnčnnrro ŘÍzENÍ a

PoZvÁNÍ K vEŘEJNÉvru ÚsrNÍnnu JEDNÁNÍ

obec Ústín, Ič oo6356t8, Ústín č.p. 9'783 46 Těšetice

(dále jen ''stavebník'') dne 7 .9.2012 podal žádost o lydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

rozšíření veřejního osvětlení na pozemku parc.č.486/1 v k.ú. Ústín .

Uvedeným dnem bylo zahájenoizemni a stavební Íizení.

Popis záměru:
Místem napojení je stavající uliční svítidlo umístění před pozemkem st.p. 12. Rozvody navazují na

stóvající větev osvětlení . Instalace je navržena kabely AYKY -J 4x16 mm2 s uložením kabelu ve volném

terénu pod komunikaci. Nové kabely budou uloženy částečně v zeleném pásu - volně, v zemi ve ýkopu j5
x B0 cmv pískovém loži 2x10 cm. Nad kabelem bude uloženaýstražndfolie z PVC. V kabeloyé trase se

nachází několik ujezdů do garáží. Pod ujezdy bude uložen kabel v kabelové ýze 50 x 120 cm. Na dně
výkopu bude zhotovena betonová deska z prostého betonu tl. l0 cm. Kabel bude chróněn plastovou
chráničkou PE průměru 90 až 110 mm . Společně s kabelem bude v zemi uložen uzemňovací pásek FeZn
30x4 mm' Ten bude vzdálen od krajního vodiče min. ]0 cm' / pod kabelem nebo vedle kabeltt/ . Stavba
bude ukončena před pozemkem parc.č. l.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst' i písm. g) a $ 84 odst.l
zákona é. 18312006 Sb', o územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ''stavební zákon'') a místně příslušný podle ust. 1i odst.l písm b/ zákonaě.50012004
Sb.' správni řád, ve znění pozdějších předpisů , spojil územní a stavební řízení podle $ 78 odst. 1

stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. l zákona č. usnesením podle $ 140 odst.4 správního řádu a

oznamuje podle $87 odst. l a $ l12 odst.1 stavebního zákonazahájení společného Íízenia souěasně

nařizuje k projednání žádosti veřejné ústníjednání na den

l"1. října 2012 (čtvrtek) v 8.00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu , olomoucká|3I, Lutín .

Dotěené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději pri 

-,irtnirn 
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do

podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17) nebo i jindy po

domluvě na qýše uvedeném telefonním čísle ěi e-mailu.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního

rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vywěšena na vhodném

i #t.r*:,*uí úř.q{i L,uťiÍá
i :rl';ye* llomri;un

rscovatel
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veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku /RD č.p.94/ na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje dle $ 8
vyhlášlry č. 503/2006 sb.
a/ indetifikační úd-aje o žadateli dle $ 37 odst. 2 správního řádu / _ právnická osoba- název nebo
obchodní firmu, IC nebo obdobný údaj a adresu sídla , popřípadě jinou adresu pro doručování/
b/ předmět územního Íízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údaj , zda předmět územního Íízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
e/ místo a čas veřejného ústního jednání 

' 
případně spojeného s místním šetřením

f/ upozornění , že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci íízení, dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání o jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je grafické lyjádření záměra o které tvoff situační výkres předmětu územního
Íízení a jeho vazeb a účinků na okolí , zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich
případné téžznázornění vzhledu záměru .

Pokud žadate| uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakovanéveřejnéjednání.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník Íizeni ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládaji
jeho postavení jako účastníka Íizení, a důvody podání námitek; k námitkám' které nesplňují uvedené
požadavky' se nepřihlíží.

Dle ustanovení $ 89 odst. 4 stav.zákona obec uplatňuje v územnimÍízení námitky k ochraně zájmi obce a
zájmi občanů obce. osoba, která je účastníkem řízení podle $ 85 odst.2 písm c/ , může v izemnímřízení
uplatňovat námitky , pokud je projednávaným zámérem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního přepisu zabývá . "

Účastník Íizeni může podle $ l 14 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užíváni stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovidajici věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Dle ustanovení $ 87 odst.3 stavebního zikona, zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob zřad
veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření úěelu veřejného ústního jednání , wzye je stavební úřad 

'abyzvolili společného zmocněnce.

Dle ustanovení $ 54 odst.l správního řádu je vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo věc u sebe ,

povinen strpět ohledání věci na místě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizi pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro lydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ l73 odst. l stavebního zákonauložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závůným způsobem ztěžlje postup v řizení anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. 1 stavebního
zákonatim,že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí pŤizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se někte4ý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků územního řízení dle $ 85 stavebního zákona il
okruh účastníků stavebního řízení dle $109 stav. zákona následovně:

A,Účoastníci územního řízení dle ustanovení S 85 stavebního zákona
1. Zadatel:

obec Ústín, Ústín č.p. 9 ,783 46 Ústín

2. Příslušná obec
obec Ústín
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3. a/ Wastník pozemku , na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
obec Ustín

b//osoby , jejichž vlastnické pravo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno :

Jiří vrtěl' Biskupství ě.p. 150, Náměšť naHané,783 44 Náměšť na Hané
Josef Zdráhal, Ustín 9.p.ttz,183 46 Těšetice
Juliana Zdráha|ová, Ustín ě.p. II2,783 46 Těšetice
František Svozil, Ústín č.p. 59,783 46 Těšetice
ZdeněkŘezníček, Ústín č.p. 68, 783 46 Těšetice
Irena Řezníčková, Ústín č.p. 68, 783 46 Těšetice
Ladislav Řezníček' Ústín č.p' 6l,783 46 Těšetice
Danuše Řezníčková' Ústín č'p.6I,,783 46 Těšetice
Ludvík Baláž a Libuše Ba|ážová, Ustín 63, 783 46 Těšetice
Jan Heinl, Ústín č.p. 116,783 46 Těšetice
Marcela Heinlová' Ustín č.p' I|6,783 46 Těšetice
Franciscus Engelbertus Sewalt, Ustín č.p. 7z5,783 46 Těšetice
l.lgr ZlzanaSewalt' Ústín č.p. l25,783 46 Těšetice
Ing Martin Mikolášek, Ustín č.p' l30' Těšetice
Ing. Josef Mikolášek' obectov č.e.6,783 25 Bottzov
MUDr. Růžena Mikolášková' obectov ě.e' 6,783 25 Bouzov
Milada Dofková, Ústín č.p. 62,783 46 Těšetice
IvanaFraitová, Ústín ě.p. 108, 783 46 Těšetice
Jaroslav Kučerka, Ustín č.p' 67 ,783 46 Těšetice
Marie Kuěerková' Ústín č.p. 67 ,783 46 Těšetice

Správci a majitelé technické infrastruktury:
ČBz oistribuce a.S.' Teplická č.p.874l8,405 02 Děčin2
RWE Distribuční služby, S.r.o., Plynárenská ě.p. 499ll,657 02 Brno
INSTA CZ , s.r.o., Jeremenkova č.p. l |42142, Hodolany, 172 00 olomouc 9
RWE Distribuění služby' S.r.o.' Plynárenská č,.p. 499ll,651 02 Bno
obec Ústín

B. Účastníci řízení stavebního řízení dle ustanovení S 109 stavebního zttkona :

a. Stavebník a vlastník pozemku:
obec Ústín

b. Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být ieho vlastnické právo navrhoyanou
stavbou přímo dotčeno

Jiří Vrtěl, Biskupství č.p. 150, Náměšť na hané' 783 44 Náměšť na Han
Josef Zdráhal, Ustín č,.p.Il2,783 46 Těšetice
Juliana Zdráhalová,Ústín č.p. 1l2,783 46 Těšetice
František Svozil, Ústín č.p. 59,783 46 Těšetice
ZdeněkŘezníček, Ústín ě.p. 68,783 46 Těšetice
Irena Řezníčková, Ústín č.p. 68, 783 46 Těšetice
Ladislav Řezníček, Ústín č.p. 6l,783 46 Těšetice
Danuše Řezníěková, Ústín č,.p.6I,,783 46 Těšetice
Ludvík Baláž a Libuše Balážová, Ustín 63' 783 46 Těšetice
Jan Heinl, Ústín č.p. 116,183 46 Těšetice
Marcela Heinlová, Ustín ě.p. 116,783 46 Těšetice
Franciscus Engelbertus Sewalt, Ústín ě.p. l25,783 46 Těšetice
Mgr Zuzana Sewalt' Ústín č.p. I25,783 46 Těšetice
Ing Martin Mikolášek' Ústín č.p. 130, Těšetice
Ing. Josef Mikolášek, obectov č.e. 6,783 25 Bouzov
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MUDr. Růžena Mikolášková, obectov ě.e. 6, 783 25 Bouzov
Milada Dofková, Ústín č.p. 62,783 46 Těšetice
Ivana Fraitová, Ústín ě.p. 108, '783 46 Těšetice
Jaroslav Kučerka, Ústín č.p. 67 ,783 46 Těšetice
Marie Kučerková, Ústín č.p. 67.783 46 Těšetice

Správci a majitelé technické infrastruktury:
ČBz oistribuce a.S.' Teplická č.p.87418,405 02 Děéín2
RWE Distribuění služby' S.r.o., Plynárenská ě.p. 499lI,657 02 Bmo
INSTA CZ , s.r.o., Jeremenkova č.p. 1I42l42, Hodolany, 772 00 olomouc 9
RWE Distribuční služby, S.r.o.' Plynárenská č.p. 499lI,657 02 Bmo
obec Ústín

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v izemi, kde je lydán
oznámeni o zahájeni územního Íízení dle $ 87 odst. 1 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územníh o řizeni pod písm ,,A"

ízemní plán ,doruěuje se toto

č.I,2 a dotčeným orgánům
jednotlivě

- Uěastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A" č. 3_ veřejnou lyhláškou

Úěastníkům stavebního Íízení,,B" al,bl adotčeným orgánům -jednotlivě

[ng. Drahoslava M ač ák o v á
vedoucí stavebního úřadu

Příloha : situační ýkres

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední
desce Obecního úřadu Ustín oznámení se zveřejni též způsobem umožňující dálkoqý přístup.
Patnácým dnem po vyvěšení Se oznámeni považuje za doručené l s 25 zákona č. 500/2004 Sb' o
sprármím iízení ve znění pozdéjších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den lyvěšení den, ve kterém byla písemnost r,1věšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonal

Vyvěšeno dne:
liřední deskď

1-0 .9 . 2012 Sejmuto dne : 26.9.20L2

V1věšeno dne: 1- 0 ' 9 '.2 0 1' 2
/www. stránky- elektroujph,*i'l í l ; l::,;ir'- l" J Ť 

.Í ;{
j $'"ífx_,i'ii '1{1:ii ,Í$j: .*t'l !._' j'i.ii\] 
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Sejmuto dne : 26 .9 .20L2
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Žádame obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlry zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního řízení
a/ účastníci územního řízení dle zsL$8.í odst.I stav.ztÍkona
Žadate! a příslušná obec:
obec Ustín

bl,účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou lyhláškou
Jiří Vrtěl' Josef Zdráhal, Juliana Zdráha|ová, František Svozil, Zdeněk Řezníček, Irena Řezníčková,
Ladislav Řezníček, Danuše Řezníěková, Ludvík Baléň a Libuše Balážová, Jan Heinl' Marcela
Heinlová, Franciscus Engelbertus Sewalt, Mgr Zuzana Sewalt' Ing Martin Mikolášek, Ing. Josef
Mikolášek, MUDr. Růžena Mikolášková, Mi|ada Dofková, Ivana Fraitová, Jaroslav Kučerka, Marie
Kučerková,

Správci a majitelé technické infrastruktury: ČBz Distribuce a.s., Děčín 2, RwE Distribuční služby,
S'r.o.' Brno, INST A CZ , s.r.o., olomouc 9, RwE Distribuční služby, s.r.o., obec Ústín

c/.dotčené orgány / datovou schránkou/
Magistrát města olomouce - odbor koncepce arczvoje, Hynaisova 10, olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP' Hynaisova I0,779 11 olomouc
Hynaisova I0, 779 1 1 Olomouc
obecní úřad Ustín

obecní úřad Lutín - úřední deska
obecní úřad Ústín- úřední deska

B. Účastníci stavebního řízení :
Jiří Vrtěl, Biskupství ě.p. 150' Náměšť na hané, 783 44 Náměšť na Hané
Josef Zdráhal, Ustín 9.p.ttz,183 46 Těšetice
Juliana Zdráha|ová, Ustín č.p. Il2,783 46 Těšetice
František Svozil, Ústín č.p. 59,783 46 Těšetice
ZdeněkŘezníček, Ústín ě.p. 68,'783 46 Těšetice
Irena Řezníčková, Ústín č.p' 68, 783 42 Těšetice
Ladislav Řezníček, Ústín č.p. 6I,783 46 Těšetice
Danuše Řezníčková, Ústín 8.p.61,.783 46 Těšetice
Ludvík BaLážalibuše Ba|ážová, Ustín 63, 783 46 Těšetice
Jan Heinl, Ústín ě.p. 116,783 46 Těšetice
Marcela Heinlová, Ústín č.p. 116.,783 46 Těšetice
Franciscus Engelbertus Sewalt, Ustín č.p. |25,783 46 Těšetice
Mgr ZuzanaSewalt, Ústín ě.p. I25,783 46 Těšetice
Ing Maftin Mikolášek, Ústín č.p. 130, Těšetice
Ing. Josef Mikolášek, obectov č.e. 6, 183 25 Bouzov
MUDr. Růžena Mikolášková, obectov č.e. 6, 783 25 Bouzov
Milada Dofková' Ústín č.p. 62,783 46 Těšetice
Ivana Fraitová, Ústín č.p. 108, 783 46 Těšetice
Jaroslav Kučerka' Ustín ě.p. 6'7,783 46 Těšetice
Marie Kučerková, Ústín ě.p. 6'1,783 46 Těšetice
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Správci a majítelé technícké infrastruktury:
ČBz oistribuce a'S.' Teplická ě.p.87418,405 02 Děč,in2
RWE Distribuční služby' S.r.o.' Plynárenská č,.p.499/L,657 02 Bmo
INSTA CZ , s.r'o., Jeremenkova č.p. 1l42l4z, Hodolany, 772 00 olomouc 9
RWE Distribuční služby' s.r.o.' Plynárenská ě.p.499/1,657 02 Bmo
obec Ústín

dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova l0,779 11 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební ,odd. památkové péče' Hynaisova I0,779 1 1 Olomouc
obecní úřad Ustín
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