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Obecní úřad Lutín, okres olgnF-g:g-gí
stavební úřad

olomoucká 13 1, 1 83 49 Lutín, telefon 5859 44286; fax 5859 44286

č.;. sÚltl36t20I2
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova. ou@luttn.cz

V Lutíně ďne 20.9.2012

OZNAMENI
zabájení územního Íwení a poz:lání k ústnímu jednání

Dne 28.8.2012 podalVodovod Pomoraví, svazek obcío okružní 880o Kostelec na Hané IC
47921129 zastoupený STAVING engineering s r.o. se sídlem Bilinková 365lÍ4, Olomouc Ič
25334107 zastupovaná Ing. Radkem Sedláčkem jednatelem společnosti žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby Těšetice - přeložka přivaděče DN150 Těšetice - Rataje na parc.ě.

364' 427 19, 35112, st. 26 v k.ú. Těšetice u olomouce.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní Íizeni.

Popis předmětu záměru :

Iedná se o přeložku vodovodního přivaděče ,,N" v obci Těšetice zósobající obce Rataje a Luběnice
pitnou vodou Přeložka vodovodu bude napojena v lomu stúvajícího přivaděěe DN l50 u domu
Těšetice 20, dóIe bude vedena kolmo přes tok Sumice, v Samonosné ocelové chróničce 0356/9 mm
Chrónička bude položena na vzdušníkové šachtě Qevý břeh) a ocelové trubce a 356/9 mm (pravý
břeh) _ opevněn kamenným záhozem), kteró bude k mostnímu křídlu připevněna dvěma vzpěrami.
Přeložka bude pokračovat levostranným lomem kolmo přes místní komunikaci a dóle podél této

komunikace, kterou bude po cca 50 m podchdzet a napojí se na stávající přivaděč u rybníka.
Celková délka přeložky je cca 90 m, bude provedena z potrubí PE 100RC, 160/14,6 mm, SDRII. Na
obou koncích přeložky budou osazeny hydranty. SoučtÍstí stavby bude vodovodní přípojka vedend po
parc.č. st. 26 v k.ú. Těšetice u olomouce. Bude provedena z trubek PE 100RC, SDRII, DN25
v délce 11,5 m.

obecní úřad Lutín stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst' l , písm. g) a $

84 ě' 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájeni územního řízení dotčeným
orgánům státní správy a úěastníkůmřízeni.

K projednání návrhu zároveň nařizuje veřejné ústníjednání, které se bude konat

v pondělí 29.10.2012 ve 14'00 hod.

se schůzkou v zasedací místnosti Obecního úřadu Těšetice.

Vlastník pozemků a staveb' které jsou předmětem úzernního řízení, je povinen strpět

ohledání na místě podle $ 54 odst.1 zákona ě. 50012004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a k tomuto úěelu je zpřístupnit.

Do podkladů rozhodnuti |ze nah|édnout přede dnem ústního jednrání u stavebního úřadu
(využijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 17 hod) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů' námitky účastníků Íizeni a připomínky veřejnosti
musí bý uplatněny nejpozději při veřejném jednání,jinak se k nim nepřihlíží.



Neclrá-li se rlěkterý z účastníků řízení zastupovat, předloží jelro zástupce plnou moc.

Účastníci úzelnttíhtl řízení dle $ 85 odst. 1 stavebnílio zákona :

a) ŽadaÍel Voc'ltlvtlcl Potnoraví, svazek obcí, okruŽní 880, Kostelec na Hané |Č 47921129 zastoupený
STAVING engineering S r.o. Se sídlenl Kojetínská 19912, Prostějov |Č2f341O1,

b) obec, rra_je_jírllŽ úzenrí rná být záněr uskutečrrěrr, obec Těšetice

Účastníci úzetnrtího řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastrlíli 1lozetllklt nebo stavby, nebo ten, který nrá jiné věcné právo ria kterých rná být

poŽadovanÝ zá rllčr uskutečněn:
- obec l-čŠetIce. Těšetice 75

- Lesy'Če sitc republiky s.p. Přemyslova 1l06l19, Hradec Králové
- Michal Sirtltek. Těšetice 20
- Renata Sirtltl<ová. Těšetice 20
- Vodovoc1 Piltlloraví, svazek obcí, okruŽní 8B0. Kostelec na Hané
- INSTr\ ('Z s.r'.o... Jeremenkova 42. Olomouc.

b) osoby. je_iiclrŽ i lastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbárn či pozemkůtn můŽe

být Úrzerrrnír-tl rozlttlcltlLttím přímo dotčeno:
obec Těšetice: ItWE Distribuční služby, S r.o'' Brno; Telefórrica Czech Republic, a.s.,Praha;ČEZ
DistribLrce. a.s.. |)ěčírl:

Zadatcl '.llc ustanovení Q 87 odst. 2 stavebního 4ákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o ton;. Žc podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bylo
nařízeno veř'cirió listní iednání. vwěšena na vhoclném veřeině přísturrném místě u stavbv nebo
pozemku. na nitlri- se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie gr'aljclré vviádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opnkrivaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští přesturrku dle Q 178. odst.
1 písm.e) star,ellnílro zákona.

Doručí se :

zá.stupce žutlutelc '
STAVING engirtel'ring s r.o., Bilinková 365/14' olomouc

Účastníci ř_ízerlí \,-]řc_iIloLl vylrláškou - vyvěšeno na:

Úředni tlesklt (iiltcního úřadu Lutín + příloha
Úřední deska (}lir'crrílro úřadu Těšetice + příloha

lng. Drahos
vedoucí



dotčerré orgárll stírtrrí spráql rra doručenku:
Magistrát nlěsllr (}lomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
Magistrát městn ()lomouce, odb. ŽP (DS)
HZS olomotrcliélro kraje, olomouc (DS)
KHS olomoucliélro kraje, olomouc (DS)
Obecní úřatl Tč'šctice (DS)
Toto oznáme Irí.je r'vhlašováno veřejnou lyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředníclt tlcsklich Obecního úřadu Těšetice, Obecního úřadu Lutín. PoslednÍ den 15ti denní
lhůty, po kterorr .jt oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení. Zveřejňuje-
li se písemrtost lrlěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém
byla písemnost r'r'r'ěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

Vyvěšeno clrlc :

la 4 Lub
Sejrnuto dne : . ť.1! 

p]l

Zádáme obecrlí ťrřady' aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejrré vyhlášky zaslaly
zdejšímLr Star'c[llt itlt Lt úřadu.

Přílolra : sitLračrli r i lrteS

Pro žadatclt'' ''' 1,iíltl:e zasíláme poŠtovní poukázktt na uhrazení správního poplatku ve výši l.000,-KČ (po
uhrazení poplullitt :Llslcle kopii stavebnínrt úřadu).
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