
ú1) ' iiuri: kq U

;t '' "/'-"(!!.
j

obecní úřad Lutín, okres oliffiou"l
stavební úřad

olomoucká 131. 783 49 Lutín. teleÍbn 585944286; fax 585944286

Ukl, a$e&

,.14^

'i

Č.;. sÚlzo05l20I2
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně dne I9.9.20l2

OZNAMENI
zahájeni společrrého Írzemního Ťízení a stavebníh o řízení

veřejnou vyhláškou

obec Těšetice se sídlem Těšetice 75,IČ 299545 (dále jen ŽadaÍel), podala dne 4.9.2012 ŽádosÍ o

územní rozhodttLttí a dne 1.9'2012 Žádost o stavební povolerlí tla stavbu

Multifunkční hřiště _ osvětlení parc.č. 25ll1,25118, st. 162 v k.ú. Těšetice u Olomouce

Jednoduchý popis stavby:
Jetlnú se o osvětlení multifunkčního hřiště (již povoleného), které burle vedeno po purc.č.

25]/],251/8 VK.Ú. Těšetice u olomouce kolem hřiště. Nové rozvotly osvětlení badou nupojeny

z ltluvního rozvuděče budovy kuchyně ZŠ Těšetice nu purc.č. st. t62 v k.ú. Těšetice u olomouce.
V roz.ích hřišÍě btttltltt osuzen! 4 osvětlovttcí stožúry o výšce ]() m nad terénem, nu kterých

bt1tlou umístětty vidy rlvu reflektory s výbojkuni o výkotttt 1000W. Stožóry buclou umístěny ntin. I,5
m orl okruje hř.iště. ovltidtiní svítidel bude z novélttl rozvatlěče RS] nu parc.č. 25]/]v k.ú. Těšetice u

olomouce nu z.elené ploše v truse přívodního kubelu. V rozvuděči RS ]budou také provedeny
vestnvné z'tisuvk! nu z3(lV u 400V. Přívotlní kubet CyKy-J 4x]6mm2 bude nupojen z rozvaděče RH
kuchyň 3. pote. Kubely CYKY-ISx4 mrr' pru nupújení nových osvětlovacích stožtirů butle protužen
kubelovott chrúničkott Koruflex 50 u uložen do kthelové rýhy společně s uzemňovacím púskent
FeZn 30/4 pro přizemnění stožórů. V běž,né truse budou kabely uloženy v hI. 70 cm v plastové
ohebné chrtíničce Kopo.fle-t kryÍé výstružnou ftiIií. Kříž'ení s usfttltovou komunikucí bude provedentl
prořeztinínt usfitltového povrchu, v truse fuúelu bude položenu PE trubku pro přívod vody. Po
uložení kubelu u.jeho z'uiištění bude kubelovú rýha zÍiltrnuta zeminou, kterd bude řódně zltutněnu,
povrch bude uveden tb pitvodttího stnvu,

obecní ťtřad Lutín, stavebtlí úřad, jako stavebllí úřad přísluŠrrý podle $ 13 odst' 1, písm. g) a $

84 č. 1B3/2006 Sb.. o úzetnnírn plánování a stavebnínl řádLr (dále jen stavební zákon) usnesením ze
dne lB.9'2012 pod čj. SU/1980/200512012 rozhodl v sor-rladu s ustanovenírn $ 78 odst. l

stavebního zákona a poclle Q l40 zákoIla č.500/2004 Sb.. správní řád' ve zrlění zák.č.41312005 Sb.'
(dále jen správllí řácl) o spo.ieIlí úzenrního a stavebníIlo Í'ízení.

obecní ťrřad LLrtín, stavebrrí úřad. oznamuje v souladu s ustanovenínl Š s 87 odst. 1 a 112

odst. l stavebního zákotla zaháiení společného úzellního a stavebního řízení dotčeným orgánůrrr

státní sprál,r, a všerll zrlánlýrl Úrčastníkťrrl Íízení.

K projednárlí předloŽené Žádosti nařizLrje stavebtrí úřad veřejné ťrstní jednání, které se bude

konat
v úterý dne 23.10.2012 ve 9'00 hod

se sclrůzkou r, kanceláři stavebního úřadu LutÍn..



Vlastník pozenrků a staveb, které jsou předrlětern ťrzemttílro tízení,je povinen strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst.l zákonač. 500/2004 Sb.. o správnírn řádu, ve znění pozdějších předpisťr, a

k totntlto úČelLr je zpřísttrprrit.

Závazná stanoviska dotčených orgánů. nánritky' účastníků řízení a připornírrky veřejnosti rnr"rsí

být uplatněrly nejpozději přiveřejnénl jeclrrání, jina|< se k niIn rrepřilrlíží.
Do podkladťt rozhodnutí lze nahlédnout přede dnern ústního jednání u stavebního úřadu

(vyLržijte předevšínr rrávštěvní dny pondělí, středa 8 - l7 lrod) a při ťrstnírn jednání.
Nechá-li se některý z účastníků řízenízastupovat. předloŽíjeho zástupce plnou moc'

Zaclate| dle ustanovení Q 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o vvdání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bylo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině rrřístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad naříc|i onakovaně veřeiné ústní iednání a žaclatel se tak dorrouští přestupku dle $ 178. odst.
1 písm.e) stavebního zákona.

Podle \ 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíŽi kzávazným stanoviskům a nárnitkárn
k věcem. cl l<terých bylo rozhcldrruto př'i vydání ťtzenltlíIlo pIánLr'

Podle \ B9 odst. 4 stavebního zákona obec Lrplatňrrje v ťtzemtrím řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zá.jnrťr občanů obce'

Poclle \ 1l4 odst. 1 stavebního zákona ťrčastník stavebního ř'ízení mťrže up|atnit nárnitky proti
projektové dokurtlentaci. způsobu provádění stavby nebo poŽadavkům dotčenýclr orgárrů, pokud je
jirni přínlo dotčeno-ieho vlastrrické právo nebo právo zaloŽené stnlouvott provést stavbu nebo opatřerlí
nebo právo odpovídající věcttému bř'ernetlu k pozenlliu nebo stavbě.

Vzhledetlr ktonlu, Že záněr leŽí v ťtzetní. kcte je vydán ťtzettrttí plán, je toto oznámení
doručováno v souladtt s.s 87 odst. l stavebního zákona ťrčastníkťrm řízerlí Lrvedeným v $ 85 odst' 1)

stavebního zákona a dotčerlýrl orgánůrrr jednotlivě a účastrlíkůnl řízerlí uvedenýnl v $ 85 odst. 2)

stavebního zákorta se clor'Lrčtr je toto oznárlerrí veř"ejnoLr vyhláškou.

Účastrríci úzetlrlího ř'ízení dIe $ 85 odst.l stavebního zákotla :

a) ŽadaÍel - obec'Iěšetice ' Těšetice 75

b) obec. rla jejínŽ úzení nlá být poŽadovaný zárněr uskutečněn - obec Těšetice

Účastníci úzellltlího řízeníclle $ 85 odst' 2 staveblrího záltotta:

a) vlastníci pozerll<ů či staveb, na kterých nrá být zárněr ttskutečněn:

obee TčŠet ice:
b) osoby. jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbárn či pozemkům mťtŽe

být úzeln n írlr rozhocl tl utínr přírrro dotčeno :

obec TěŠeticel RWE DistribLrční slLrŽby, s.r.o.. Brllo

Účastníci stavebníIlo řízenípodle $ i09 stavebního zákona:
a) stavebrlík (Žaclatel) obec Těšetice . Těšetice 75

b) vlastníci pozelrrlttt ttebo staveb, rla kterétl má být stavba prováděrra:

C)bec Těšetice:
c) vlastrlíci sottsedttíclt pozerlků nebo staveb na ttich. nrůŽe-li být jejich vlastnické právo navrhovanoll
stavbou př'írlo dotčerro:

obec TěŠetice: RWE DistribLrční slLrŽby, s'r'o.. BrIro



okrLrh ťrčastníliri ťtzentního řízeníje Stallovell dle $ B5 stavebního
l09 stavebního zákona. Vzhledern k totlrt' Že rozdělovrlík pro obě
specifikLr je okrLrh jednotlivých řízení takto :

Učastníci úzerlrtího řízeníjsoLr uvedelli po pořad.číslerl - l .2, 3.

Účastníci stavebItího řízení-isoLr uvecleni pod pořad. Čísl.n-' - 1, 2,

zákona a stavebního řízení podle $
řízení.je _jeden, stavebr-rí ťrřad tímto

4.

lng. Drahoslavp Mačáková
bního ťrřaduvedoucí st

Doručí se:
ťrčastníci řízení na dorLtčenku :
žudaÍel -
1. obec Těšetice 

' 
Těšetice 75

přísluŠnci obec -

2. obec Těšetice (DS)
3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřeclní desce Obecního úřadu

Lutín a Obecrrího írřadu Těšetice + příloha (sitLrační výkres na podl<ladLr katastrální rnapy)
vlasÍníci ct ttžil,atelé tlotčen\ich pozetttktl a .ytayeb -
4. RwE Distribuční služba, s.r.o.' Plynárenská499/1' Brno(DS)

dotčené orgány' na dorLtčenku:
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 77gtl olomouc (DS)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10,779ll olomouc (DS)
HZS Olomouckéhtl kraje (DS)

Toto ozttánteníje vylrlašováno v souladu S ustallovellínl $ 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou
vyhláškoLr' a proto nrLrsí být vyvěŠeno po dobLr 15 dnťr na ťrřední desce obecního úřadrr Lutín a
obecního úřadLr Těšetice. Poslední den 15ti derrní lhťrty, po kterou je oznárnení vyvěšeno na úřední
desce.je cltlerll doručení oznámení. ZveřejňLrje-li se písenlnost vyvěšenírl tla více úředrríclr deskáclr'
povaŽLrie se za detl vyvěšetlí detl, ve kterétn byla písemIlost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebnílro
zákona).

, 20 .9 .2A 1_2
VVVeSel]o Clllť : . SejnrLrto dne : . ..9. :.!.9. t.?.9.1.?.

/

Žádárre obecrlí ťrřady. aby potvrzenoLr kopii o vyvěŠení a sejrnutí této veřejrlé vyhlášky zaslaly
zdej š ínrLr staveb tl ítl-t tt ťrř'adLr'

Pro žuclctrele' l, 1'lříloze zasílcjme poŠttn;ní pottkú:ht tlct tthrazení správníhtl poplatku ve výši 300()'- KČ (ptl

uhrazení poplu!ht :tl'šlete kopii stavebníntu tiřadu).
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