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Výroková část:
obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona ě.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), a místně příslušný podle $ 11 odst.l písm b/ zákona ě. 500/2004 Sb.
správního řádu' ve znění pozdějších předpisi / dálejen ', správní řádu ,ve zněni pozdějších předpisů /
dále jen ,,správní Íád"l ve spoleěném izemním a stavebním řizení přezkoumal podle $ 84 až 9| a $ 109
aŽ 7I4 stavebního zákonažádost ovydáni,rozhodnutí o umístění a provedení stavby rozšíření veřejného
osvětlení na pozemku parc.ě.486ll v k.ú. Ustín

, kterou dne 7 .9'2012 podala obec Ústín, tč ooossol8 , 783 46 Ústín 9

(dále jen ''stavebník'') , a na základě tohoto přezkoumání:

Výrok I.

vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu: rozšíření veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 48611v k.ú. Ústín

(dálejen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavby
Účelem stavby je zajištění osvětlení v zastavěné části obce Ústín

Umístění stavby na pozemku :

Stavba bude umístěna na pozemku parc.ě. 486/I _ ostatní plocha
Určení prostorového řešení stavby :

Podzemní kabelové vedení AYKY - J 4xl6mm 2 o délce I20 m. Místem napojení je stóvající uliční
svítidlo umístění před pozemkem st'p' 12. Romody navazují na stávající větev osvětlení . Instalace je
navržena kabely AYKY -J 4x16 mm2 S uložením kabelu ve volném'terénu pod komunikaci. Nové kabely
budou uloženy častečně v zeleném pósu - volně, v zemi ve výkopu 35 x 80 cm v pískovém loži 2x10 cm.

Nad kabelem bude uložena ýstražnáfolie z PVC. V kabelové trase se nachází několik ujezdů do garóží
Pod ujezdy bude uložen kabel v kabelové rýze 50 x ]20 cm. Na dně výkopu bude zhotovena betonovó

deska z prostého betonu tl' 10 cm. Kabel bude chráněn plastovou chróničkou PE průměru 90 až I l0 mm

. Spoleině s kabelem bude v zemi uložen uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm. Ten bude vzdáIen od krajního
vodiče min. ]0 cm' / pod kabelem nebo vedle kabelu/ . Budou umístěna 3 svítidla Jedno před společnou
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hranicí parc.č.I 3/4 a St.p. I 3/2 , druhé před pozemkem parc.č. st.p. 144/l a třetí před pozemkem parc.č.
].a Strnba bude ukončena před pozemkem parc.č. 1.

Vymezení území dotčeného vltvy stavby :

Stavba se sqými vlivy doýká pozemku par.ě. 486lI v k.ú. Ústín , na kterém se umísťuje .

Pro umístění se stanovují tyto podmínlry:
l. .Stavba bude umístěna na pozemcích parc.ě 486lI _ ostatní plocha v k'ú. Ústín ve vzdálenosti 0,60_

0,70 m od společných hranic s pozemky parc'ě. st'p.12, st.p. 13/1, st.p. l3l3, st.p.13l4, st.p. 13/2, st.p.
13/5 , st.p. 144/I, st'p. l44l2 st.p. 143 a 1 v k'ú. Ustín v souladu s grafickou přílohou dokumentace ,

která obsahuje qýkres souěasného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, poŽadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního
plánování , zejména s územně plánovací dokumentací . .

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci Yízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst.
zákona č. 500/2004Sb. , správní řád 

' 
ve znění pozdějších předpisů / dáiejen ,, správní řád"/

obec Ústín, IČ 00635618 , 783 46 Ústín 9

vydává podle $ 115 stavebního zákona
ustanovení stavebního zákonave věcech

Výrok II.
a $ 5 a 6 vyhlášky ě. 52612006
stavebního řádu

tavební povolení

Sb.' kterou se provádějí některá

na stavbu: rozšíření veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 486ll v k.ú. Ústín

(dálejen ''stavba'')

Popis stavby :

Instalace je navržena kabely AYKY -J 4xl6 mm2 s uložením knbelu ve volném terénu pod komunikaci.
Nové kabely budou uloženy častečně v zeleném pásu - volně, v zemi ve výkopu 35 x B0 cm v pískovém loži
2x] 0 cm' Nad kabelem bude uložena výstražnó folie z PVC. V kabelové trase se nachózí několik ujezdů
do garáží' Pod ujezdy bude uložen kabél v kabelové rýze 50 x ]20 cm. Na dně výkopu bude zhotovena
betonovó deska z prostého betonu tl. 10 cm. Kabel bude chráněn plastovou chróničkou PE průměru 90
až 1 10 mm . Společně s kabelem bude v zemi uložen uzemňovací pósek FeZn 30x4 mm. Ten bude vzdálen
od lcrajního vodiče min' ]0 cm. / pod kabelem nebo vedle kabelu/

Stanoví podmínlcy pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace' kterou vypracoval Milan Vician, Čratr
1201695 ; případné změny nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu tyto faze qýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

al záv ěr eěnou kontro lní prohlídku

4. Stavba bude dokončena do 30.IL2012
5' Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou lybranou ve výběrovém řízení, po

jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebnÍho podnikatele l viz $ 2
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odst.2 písm b./ stavebního zákonal, který bude stavbu provádět . Stavební podnikatel je
povinen zabezpečitjejí odborné vedení stavb1wedoucím a vést přehledně stavební deník.
Staveniště bude organizováno v souladu s ust. 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných

požadavcích na vwŽiváni území ve znění lyhlášky č. 26912009 Sb. Bude činěno opatření na

omezení dopadů na okolí především proti prašnosti a šíření materiálu ěi prachu v okolí. V případě

znečištění komunikací t;rto neprodleně vyěistit. Používat stroje a zaÍizeni v takovém stavu , aby
nedocházelo k úkapům či úniku ropných látek do okolí. Provádět případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke zneěištění podzemních a povrchoých vod závadnými látkami
ve smyslu $ 39 zákona ě. 2541200l /vodní zákon a jeho změnyl , zejména ropnými produkty ze

stavebních a dopravních prostředků"

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené

ď ve vyjádření společnosti Telefonica 02 Czech Republic , Praha ze dne 22.6.2012 č.j.
108882/12
b/ve rfiádření RWE Distribuční služby s.r.o., Brno ze dne 2.8.2012 znč. 50006655589

v zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízeni. ochranné pásmo
NTL' STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zaÍizení cca 0,8 _ 1,5 m.

- Za stavební činnosti Se pro úěely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařizeni (tzn. i bezv1ýkopové technologie ).

- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízeni je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li $rto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zaÍizeni
považovány dle $ 68 odst.6 zákona ě. 67012004 Sb. a zákona ě.45812000 Sb. za ěinnost bez
našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí )je nutné požádat o nové stanovisko k této změně'

_ Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynrárenských zařízenibude provedeno
vytyčení plynarenského zaÍízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum ( viz kontaktní
list ). Žádost o vyýěení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyěením. Pří Žádosti
uvede Žaďate| naši znaěku (ěíslo jednací/ uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vyýčeni a
přesného určení uložení plynárenského zaÍízeni nesmí bý stavební ěinnosti zahájeny' Vy|ýčení
plynárenského zaÍízeni považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařizení. o provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- Bude dodržena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon ě.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů' případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zaÍizení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami'

- Při provádění stavební ěinnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízeníje investor povinen
učinit taková opatřeni, aby nedošlo k poškození plynárenského zařizení nebo ovlivnění jeho
bezpeěnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náÍadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických' elektriclqých, bateriových a motoroých nářadí.

- odkryté plynárenské zařizeni bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpeěeno proti j eho poškození.

- V případě použití bezvýkopovych technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízeni v místě kŤižení neprodleně oznámitkaždé i
sebemenší poškození plynárenského zaÍizení (vě. izolace, signalizačního vodiče, qýstražné fólie
atd.) na telefon 1239,

- Před provedením zásypu ýkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zaÍizení a kontrole plynárenského zaÍízeni. Kontrolu provede příslušné regionální
centrum (viz kontaktní list ). Zádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši znaěku ( ěíslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto

stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zaÍízení která nebyla odhalena. o
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí byt plynovodní zařízeni

zasypáno.

7.

8.
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_ Plynárenského zaÍizeni bude před zásypem qýkopu řádně podsypáno a obsypáno téženým
pískem, zhutněno a bude osazena ýstrůnáfólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007_i_
4, TPG 702 }r,TPG 702 04.

- Neprodleně po skoněení stavební ěinnosti budou řádně oszLzeny všechny poklopy a

nadzemní prvky plynárenského zaÍizení.
_ Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zaÍizení vě. hlavních uzávěru plynu ( HUP

na odběrném plynovém zařízeni udržovat stále přísfupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti.

- Případné zÍizováni staveniště' skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude rea|izováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízeni (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachovánahloubka uložení plynárenského zaÍízeni ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak ).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpeěit případný přejezd přes

plynárenské zařizeni uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zaÍizení.
- Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technic[ými předpisy plně

zo dp ovídá j ej i zpr acov atel.
- Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným ěástem

stavby.
c/ ve vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o. Olomouc ze dne 28.6.2012
- před zahájenim prací je nutné objednat vyt'ýčení vodovodního řadu a přípojek u naší spoleěnosti
- v případě podzemních staveb musí bý dodrženy požadavky stanoené ČsN z: 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení
- qýkopové práce prováděné v ochranném pásmu vodovoduje nutné provádět ručeně se zqýšenou
opatrností . V případě odkrytí a kŤížení vodovodního řadu s nově budovanou plynovodní
přípojkou, je nutné vyzvat naši organizaci ke kontrole tohoto Wíženi o kontrole bude proveden
písemný zápis do stavebního deníku

Podmínky jednotliqými správci musí bý respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn

Úslqrt neznámého podzemního vedení , musí byt o tom neprodleně uvědoměn majitel tohoto
vedení ,kteý stanoví další podmínky pro provádění prací.
V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČsN z: 6005 při kšižení a

souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením qýkopoqých prací bude
provedeno zaměř eni stávaj ících inženýrských s ítí.

Při realizaci stavby budou zajištěny stávající přístupy a pÍijezdy k okolním pozemkům / pro pěší i
pro vozidla /astavbám, sítím technického vybavení akpožámímzaÍizením mj i pro potřeby
záchranné služby a požámí techniky. Jako přístupová cesta pro požttrni techniku bude slouŽit
stávaj ící místní komunikace

Stavebník je dle $ 22 zákona č.2011987 Sb. o státní památkové péči , v platném znění povinen
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací jiŽ od doby přípravy stavby , nejpozději však
s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR Brno, Královopolská l47, 612 00 Brno ,

uzavÍit před zahájením vlastních prací dohodu u o podmínkách provedení záchrarutého
archeologického ýzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických průzkumů ,
umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického ýzkumu na dotčeném tuemi .

t2. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v záv. stanovisku odboru ŽP Magistrátu
města olomouce vydané dne 28.8.2012 ě j. SMOL/I 15897lz}lz/oZPlMel
- požadujeme,aby s odpadem ' kteý vznikne během stavby bylo nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., aby bylo zajištěno jeho odstranění, případné využiti v souladu s tímto zákonem.
- pokud pÍi realizaci akce vzniknou nebezpečné odpady upozorňujeme na skuteěnost' že
nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě ,,souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady" dle r4ýše uvedeného zákona, kteý na základě písemné žádosti vydá příslušný orgán
veřejné správy /$ 16 odst. 3 zákona o odpadech/. Souhlas musí bý vyřizen před vznikem
nebezpeěného odpadu. Nakládání s odpady , které vzniknou v rámci stavby, zabezpeěuje a

zodpovidá zaně zhotovitel stavby .

_ požadujeme , aby vznikajíci stavební odpady byly tříděny a dále využitelné odpady např.beton,
koý byly přednostně předány k recyklaci a následnému využití . odpady určené k recyklaci
nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí bý znečištěné nebezpečnými látkami.

- Nevyrržitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na

odpovídající skládce odpadů nebo vjiném zařizení k tomu určeném podle zákona o odpadech'

9.

10.

11.
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- K zásypům a úpravám terénu po ukoněení stavby může bý použita pouze nezneěištěná výkopová
zemina

- doklady o způsobu odstranění nebo vyrržití odpadů, které vzriknou v rámci stavby, budou součástí
dokumentace předkládané k žádosti o užíváni stavby .

Stavbou nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les , proto není nutné postupovat v souladu se

zák.č,. 1l4l1992 Sb. o ochraně přírody .

Podle ustanovení $ l 19 stavebního zákona dokončenou stavbu ' popř. její část schopnou
samostatného uživáni ' pokud vyžadova|a stavební povolení lze uŽívat na základě kolaudačního
souhlasu . Po ukončení prací v termínu stanoveném ve stavebním povolení bude ve smyslu $
122 stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.Zádost o kolaudační
souhlas bude podána na předepsaném formuláři dle přílohy č. 5 vyhlášky č.52612006 sb. 

'
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, bude
obsahovat i předepsané přílohy' zejména pak
_dokumentaci skuteěného provedení stavby 3x / dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení
nebo ověřené projektové dokumentace/
-popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o vy!ýčení stavby
-geometrické zaméÍení
-r ev ize předep saných zkoušek
_doklad o způsobu na|oženi s odpady ze stavby
- stavební deník
- prohlášení o použiých ýrobcích / $ 15ó stavebního zákona/
-oznámeni Archeologickému ústavu Brno

Účastníci íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst. 1

zátkonz č. 500/2004Sb. , správní říd , ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,, správní řád"/

obec Ústín, IČ 00635618 , 783 46 Ústín 9

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly vzneseny

odůvodnění:

Dne 7.9.2012 podal stavebnft žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby - v obci ÚstÍn
_ rozšíření veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 486lI v k.ú. Ústín

Uvedeným dnem bylo zahájeno inemni a stavební Íizeni, které stavební úřad na zák|adě žádosti spojil
podle $ 78 odst- 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaném
do spisu čj. SU/ 2002120|2 a2006l20l2 ze dne 10.9.2012 podle $ 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad opatřenim ze dne I}'9.2alt2 oznámil zahájeni společného územního a stavebního řízení
účastníkům Íizeni, dotěeným orgánům a veřejnosti. Kprojednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednaní na den 11110.2012 , ojehož v,ýsledku byl sepsán protokol. Do stanovené lhůty nebyly
uplatněny námitky účastníků Íizeni ani připomínky veřejnosti.

Žadatel po nařízeni veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona. Zám& s grafickou částí byl vyvěšen na veřejně přísfupném místě u pozemku 486lI
uskuteěňované stavby. Žadatel doložil fotodokumentaci' která je ilřílohou protokolu a stavební úřad si
tuto skutečnost ověřil na místě samém '

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řizeni přezkoumal předloženou žádost

zhledisek uvedených v$ 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastnilq řizení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo uživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy lydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy"

Záměr žadate|e byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona
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Umístění stavby je v souladu
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ď se schválenou územně plánovací dokumentací tj. se schváleným územním plánem obce Ustín a
Zásady územního rozvoje . Stavbou dotčené pozemky se nachází v zastavěné části obce Ústín
v ploše veřejného prostranství kdeje uvedená stavba přípustná.

- bl s cíli a úkoly územního plánováni , zejména s charakterem izemí , s požadavky na ochranu
architektonicloých hodnot v uzemí . Stavební úřad dospěl k názoru , že stavbou se nemění poměry
v uzemi, je v souladu s charakteremúzemí. Cíle a úkoly územního plánování stanovení v $ l8 a $ 19

stavebního zákonajsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace ' přičemž
záměrje v souladu s územním plánem obce. Stavbou nebudou tčeny urbanistické ani architektonické
hodnoty.

- cl s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům navyažíváni tuemi tj. lyhl.č. 50112006 Sb. ve znéni pozdéjších předpisů. .

ProjekÍová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby - vyhl.č. 26812009
Sb' Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody' které by bránily povolení stavby.

- dl s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu. Stavba navazlje na již vybudované veřejné
osvětlení .

- el s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů . Podkladem pro roáodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska
dotčených orgánů. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotěenými orgány
v rámci společného řízení .

Při přezkoumání žádosti, projektové dokumentace, doložených dokladů stavební úřad dospěl kzávěru,že
projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou dle $ 158 stav. zákona a zákona ě.

36011992 Sb. o lykonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýru
a techniků ěinných ve ýstavbě .

Stavební úřad se zabývaltéž otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmtl
l1,mezená v ustanovení s 160 stavebního zákona a stanovil , že stavba bude prováděna stavebním
podnikatelem, kteý přijejí realizacizabezpeěi odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím '

Vlastnické právo k pozemku , na kterém má bý stavba umístěna a informace o dotěených parcelách si
stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí .

Stanoviska sdělili:
- RWE Distribuění služby s r'o., Brno _ vy'jádření ze dne z.8.2012 zn.ě. 5000665589
- ČgzDistribuce a.s. Děčín - vy,jádření o existenci sítí ze dne 22.8.2012 zn.č,. 1045908222
- Telefonjca 02 Czech Republic a.s. ostrava_ vy'jádření o existenci sítí ze dne 22.6.2012 čj.

108882112
_ Magistrát města olomouce _ odbor ŽP , závazné stanovisko ze dne 22.s.2O12 ěj.

SMOL/ I I 5 897 l20l2l OZP lMel
- INSTA Cz. S.ro. Olomouc ze dne28.6.2012

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

Podmínky správců inženýrsloých siti l zaÍizeni pro rozvod energií a vodyl, majetkoých správců či
uživatelů pozemků nebo staveb , dotčených předmětnou stavbou, které se dkají finaněních poplatků ěi
jiných finančních požadavků ' nejsou součástí podmínek předepsaných tímto izemnim rozhodnutím .

Týo požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky Íizení , správci inž. sítí či
majetkoými správci uzavřením / sepsáním / smluv či dohod dle příslušných právních předpisů

V rámei probíhajícího slouěeného územního a stavebního Íizení se stavební líutad zabýval vymezením
okruhu účastníků řizeni ve smyslu ustanovení $ 85 a $ 109 stavebního zákona . Při stanovení okruhu
účastníků vycházel z předpokládaného působení stavby při jejím umístění a provedení a následném

užíváni na okolí . Ztěchto hledisek dospěl k závěru , že v daném případě toto právní postavení přísluší
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obecÚstín, Ústínč.p. g,783 46 Ústín

Příslušná obec
obec Ústín

a/ Vlastník pozemku , na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
obec Ustín

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

' 
František Svozil, Zdeněk Řezníček, Irena Řezníčková' Ladislav Řezníček, Danuše

Řezníčková, Ludvík BaIáž alibuše Balážová, Jan Heinl, Marcela Heinlová, Franciscus Engelbertus
Sewalt, Mgr Zuzata Sewalt' Ing Martin Mikolášek, Ing. Josef Mikolášek, MUDr. Růžena Mikolášková,
MiladaDofková, Ivana Fraitová' Jaroslav Kučerka, Marie Kučerková,

)Právci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a.s.' Teplická č.p. 87418,405 02 Děčín 2
RWE Distríbuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499ll,65'1 02 Brno
INSTA CZ , s.r.o., Jeremenkova č'p. |142/42, Hodolany, 772 00 olomouc 9
Telefonica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou26612, 140 22 Praha 4-Michle
obec Ustín

a. Stavebník a vlastník pozemku:
obec Ústín

b. Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být jeho vlastnické próvo navrhoyanoLt
stavbou přímo dotčeno
Ilona Vrtělová 

' 
František Svozil' ZdeněkŘezníček, Irena Řemíčková, Ladislav Řezníček, Danuše

Řemíčková, Ludvík Ba|áž alibuše Balážová, Jan Heinl, Marcela Heinlová, Franciscus Engelbertus Sewalt,
}.1.gr Zuzana Sewalt, Ing Martin Mikolášek, Ing. Josef Mikolášek, MUDr. Růžena Mikolášková,
MiladaDofková, Ivana Fraitová, Jaroslav Kučerka' Marie Kučerková,
Správci a majitelé technické infrastruktury: ČnzDistribuce a.s., Děčín, RwE Dishibuční služby, s.r.o
Brno' INSTA CZ s.r.o. olomouc 

'Telefonica 
Czech Republic' a.s. Pralta 4, obec Ústín

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník řizenive 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 '

Dle $ 82 odst.2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v $ 37 odst'2 a musí obsahovat
údaje o tom , proti kterému rozhodnutí směřuje , vjakém rozsahu ho napadá a v ěemje spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předchrázelo. Není-li v odvolání
uvedeno v jakém rozsahu odvolat rozhodnutí napadá , plati , že se domáhá zrušení celého rozhodnutí '
odvolání se podává s potřebným poětem 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 část rozhodnutí, jednotliý ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vzhledem k tomu, že qýroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemné podmíňují,
stavební úřad ve smyslu $ 74 odst.1 správního řádu stanoví , že ýroková část vztahujici se k provedení
stavby / qýrok IV nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou ýroková část
rozhodnutí o umístění stavby lýrokU
Dle $ ll5odst.3 stavebního zákona stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povoleni zašle
stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikaění údaje
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o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud
není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zabájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechatjej tam až do dokončení stavby, případně do lydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se

mohou oznaěitjiným vhodným způsobem s uvedením tldajůze štítku.

Stavebník je povinen dle ustanovení $ 152 odst.l písm ď stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a
provádění stavby ' přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdravi osob nebo zviřat , ochranu
životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství .

Rozhodnutí má podle $ 93 odst' l stavebního zákona platnost Zroky' Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ói zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
bý zahájena' dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umíst'uje v inemi, kde je vydán izemní plán ,doručuje se
toto rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územníh o Íizení pod písm ,,Au č.|,2 a dotčeným orgánům
jednotlivě

- Učastníkům řízení uvedeným pod písm ,,Ao' č. 3_ veřejnou vyhláškou

Účastníkům stavebního Íízení ,,B" a/,bl adotěeným orgánům _ jednotlivě

[ng. Drahoslava M a ě á k o v á
vedoucí,stavebního úřadu

t't",r' ot*'t*i'

ffi
'q1iPoplatek:

Správní poplatek podle zákona ě.

1r.9.2012
63412004 Sb., o správních po{ý-roh ve qýši 3000,- Kě byl zaplacen

\ri

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Ústín . Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkoqf
přístup. Patnáct'ým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doruěené / g 25 zákona ě. 50012004
Sb. o správním řízení ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost r|rvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost lyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákona/

Vyvěšeno dne:
/úřední deskď

1_7 . 1_0 .2012 Sejmuto dne : 2.LL.201,2

Sejmutodne: 2'L7'2aL2Vyvěšeno dne: 1-7 ' 10 ' 2012
/www. stránkr- e tektreq{ffi6*í 

i1ry i-n 
":_i ffi ;-

! *lr.+l.I*Ílei r

, la+i +r {,1:"1'ii-"1 .
Razítko, podpis organirffrto4Í.''Ěb!(rysryáďqěry'É
Žádáme átrirt úlády , aby pónizěi,no@-o
stavebnímu úřadu

šení a sejmutí této veřejné vyhlašlql zaslaly zdejšímu
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obdrží:
A.účastníci územního řízení
a/ účastníci ítzemního řízení dle zsl.$85 odst.I stav.uÍkona
Žadatel a příslušná obec:
obec Ustín

bl,účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zdkona - veřejnou vyhláškou 
-

Ilona Vrtělová, František Svozil, Zdeněk Řezníček, Irena Řezníčková, Ladislav Řezníěek' Danuše
Řezníěková, Ludvík BaIáŽ a Libuše Ba|ážová, Jan Heinl, Marcela Heinlová, Franciscus Engelbertus
Sewalt, };{gr Zuzana Sewalt, Ing Martin Mikolášek, Ing. Josef Mikolášek, MUDr. Růžena
Mikolášková' Milada Dofková, Ivana Fraitová, Jaroslav Kučerka, Marie Kučerková,
Spravci a majitelé technické infrastruktury: Čnz Distribuce a.s., Děěín 2, RwE Distribuění služby,
s.r.o., Brno, INSTACZ , s.r.o., Olomouc 9 , TelefonicaCzech Republic, a.s. Praha 4-Michle, Obec
Ústín

c/.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce _ odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova l0, 'l79 l1 olomouc
Magistrát města olomouce' odbor ZP, H;,naisova I0,779 11 olomouc
Magistrát města olomouce - odbor stavební, odd. památkové péěe , Hynaisova 10,779 1 1 olomouc
obecní úřad Ustín

obecní úřad Lutín _ úřední deska
obecní úřad Ústín_ úřední deska

B. Účastníci stavebního řízení :
Ilona Vrtělová , , Biskupství č.p. 150, Náměšť na Hané, 783 44 Náměšť na Hané
František Svozil, Ústín ě.p. 59,783 46 Těšetice
ZdeněkŘezníček, Ústín č.p. 68, 783 46 Těšetice
Irena Řezníčková, Ústín ě'p. 68,783 42 Těšetice
Ladislav Řezníček, Ústín ě.p. 6l,783 46 Těšetice
Danuše Řezníčková, Ústín ě.p. 6l,'783 46 Těšetice
Ludvík Ba|áž a Libuše Baliůová, Ustín 63, 783 46 Těšetice
Jan Heinl, Ústín č.p. 116,783 46 Těšetice
Marcela Heinlová, Ustín ě.p. 116,783 46 Těšetice
Franciscus Engelbertus Sewalt, Ustín ě.p. I25,783 46 Těšetice
ldgr Zuzana Sewalt, Ústín ě.p. 125,'783 46 Těšetice
Ing Martin Mikolášek' Ustín č.p. 130, Těšetice
Ing. Josef Mikolášek' obectov ě.e' 6,783 25 Bouzov
MUDr. Růžena Mikolášková, obectov ě.e.6,783 25 Bouzov
Milada Dofková, Ústín č.p. 62,783 46 Těšetice
Ivana Fraitová, Ustín ě.p. 108, 783 46 Těšetice
Jaroslav Kučerka, Ustín ě.p. 67,783 46 Těšetice
Marie Kuěerková, Ústín ě.p. 67,783 46 Těšetice
Spravci a majitelé technické infrastruktury:
ČBz oist.ibuce a.s., Teplická ě.p.87418,405 02 Děčin}
RWE Distribuční služby' s.r.o.' Plynárenská ě.p.499/I,657 02 Brno
INSTA CZ , s.r.o., Jeremenkova č'p. 1142142, Hodolany, 772 00 olomouc 9
Telefonica CzechRepublic, a.s. ZiBrumlovkou 26612,140 22 Piaha 4-Michle
obec Ústín

dotčené orgány /datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbot ŽP, Hynaisova lO,7791l olomouc
Magistrát města olomouce' odbor stavební ,odd. památkové péče' Hynaisova I0,779 1 1 olomouc
obecní úřad Ustín


