
Obecní úřad Lutín, okres olomouc
olomoucká I3I,783 49

stavební úřad
Lutín, telefon 585944286; fax 585944286

c.j. su/157n336DnD
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova. ou@Iutín. cz

RoZHoDNUTÍ

Žadatel Ing. Miloslav Rozsypal, nan29.10.1981o bytem Těšetice 107 podaldne 6.6.2012 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu

rodinného domu, garáže, oplocení, zpevněné plochy' žumpyo přípojky splaškové kanalizace do
žumpy, přípojky vody' dešt'ové kanalizace do retenční nádrže parc.č. 252119,252/20,252126
v k.ú. Těšetice u Olomouce

obecní úřad Lutín, stavební úřad usnesením ze dne 20.6.2012 pod čj. sÚlB35l1336l20|2
rozhodl v souladu s ustanovením $ 78 odst. 1 zákona č.18312006 Sb.' o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebni zákon), podle $ l40 zákona
č.50012004 Sb', správní řád, ve znění zák.é' 41312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojení územního a
stavebního Íizeni.

I. výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. g) a
84 stavebního zákona posoudil žádost podle $$ 79 odst. 1 a 90 stavebního zákonaanazákladě tohoto
posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o umístění stavby

rodinného domuo garáže, oplocení, zpevněné plochyo žumpy přípojky splaškové kanalizace do
žumpy' přípojky vodyo dešťové kanalizace retenční nádrže parc.č. 252lI9,252/20,252126 v k.ú.
Těšetice u olomouce
II.qýrok:

obecní úřad Lutín' stavební úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebním řízení podle $ 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona anazákladějeho ýsledku rozhodl, že
stavba

rodinného domu, garáže na parc.č. 252ll9,2s2l20 v k.ú. Těšetice u Olomouce,
se podle $ 115 stavebniho zákona

povoluje.

Uspořádání stavby bude následující:

Na pozemku parc. č. 252/19,252/20 v kú. Těšetice u Olomouce je navržen rodinný
dům přízemní, nepodsklepený, s garáží pro dva osobní automobily. Dům bude půdorysu ve
tvaru T, zastavěná plocha rodinného domu je 224,79 m2. Umístění domu je navrženo na



hranici se sousedním pozemkem parc.č. 252126, ve vzdálenosti 8 m od hranice s parc.č. 252ll8
a ve vzdálenosti min. 5,03 m od hranice s parc.č. 407 vše v k.ú. Těšetice u olomouce. Střecha je
nepravidelného půdorysu pultového tvaru' sklon střechy 12o a 16o; část nad garáží plochá.
Maximální výška hřebene bude 5'72 m nad upraveným terénem. Samostatná garáž je
navržena na parc. č.252119 v k.ú. Těšetice u Olomouce, přízemní s pultovou střechou o sklonu
70' Půdorysné rozměry garáže 6,73 x 6,73 m. Umístění je navrženo na hranici s parc.č. 252lI8,
pravý zadní roh garáže bude na hranici s parc.č. ,l07 vše v k.ú. Těšetice u olomouce.

Vjezd na pozemek rodinného domu bude napojením na parc.č. 252/Í'7 v k.ú. Těšetice
u Olomouce. Napojení na technické sítě bucle přípojkami do dešt'ové kanalizace přes retenčnÍ
nádrž, veřejného vodovodu a nn. odpadní vocly budou odvedeny splaškovou kanalizací do
plastové žumpy o objemu 9 m3. Sjezcl a zpevněné plochy z betonové zámkové cllažby burlou na
parc.č. 252lt9 v k.ú. Hněvotín. Na hranici s parc.č. 252ll8 bude na pozemku parc.č. 252119
vše v k.ú. Těšetice u olomouce umístěno oplocení z lícových cihel, oplocení na společné hranici
s parc.č. 407 r' k.ú. Těšetice u Olomouce bude z pletiva a sloupků.

Příjezd do samostatné garáže na parc.č. 252ll9 bude ze zatravňovacích dlaždic. It{a

pozemku parc'č. 252/26 v k.ú. Těšetice u olomouce bude vyčleněn prostor pro umístění nádoby
na clonrovní odpad a proveden okapový chodník rodinného domu.

Rodinný dům je řešen pro l b.j. Z,ákl'adové pasy budou z prostého betonu, zák|adová
tleska bude betonová, ryztužena KARI sÍtÍ ; bucle provedena izolace proti zemní vlhkosti a
tepelná a proti radonu. Obvodové a vnitřní nosné a nenosné zdivo bude provedeno z cihelných
bloků POROTHERM. obvodové zdivo bude opatřeno přizdívkou z lícových cihel. Pultová
konstrukce krovu je navržena z dřevěných tesařských prvků a konstrukcí vzájemně
spojovarrýclr, které budou nést podhled ze sádrokartonových desek částečně zavěšených na
roštu. Krytinrr keramická Bramac - černá. osazeny budou podstřešní žlaby a okapy. Budou
provecleny vnitřní rozvody vody, odpadů a nn. Vvtápění pomocí elektrických infrapanelů,
v korrpelně tepelnou rohož, ohřev TUV elektl'ickýnr zásobníkovým ohřívačem.
Přípojka nn je ř'ešena samostatně.
Samostatná garáž bude...

Pro Lrnlístění stavby se stanoví následLriící podmínk'v" :

1. Stavba rotlinného domu přízemního nepodsklepeného, s garáží pro dva osobní
automobily bude osazena na parc č.252ll9,252120 v k.ú. Těšetice u Olomouce. Dům bude o
půtlorysu ve tvaru T, zastavěná plocha rodinného clomu 221,79 -' . Umístění rlomu je
navrženo rra společné hranici se sousedním pozemkem parc.č. 252126' ve vzdálenosti 8 m
od společné hranice s parc.č. 252ll8 a ve vzdálenosti min. 5,03 m od společné hranice
s parc.č. zl07 vše v k.ú. Těšetice u Olomouce.

2. Střecha roclinného domu bude nepraviclelného půclorysu pultového tvaru' sklon střechy
12" a76"; část nad garáži plochá. MaximáInÍ r'ýška hřebene bude 5,72 m nad upraveným
1erénem.

3. SamostatIrá garáž bude osazena na parc. č.252119 v k.ú. Těšetice u olomouce. Je navržena
přízemní s pultovou střechou o sklonu 7o. Půdorl'sné rozměry garáže 6,73 x 6,73 m. Umístění
garáže je navržerro na společné hranici s parc.č. 252ll8, pravý zadní roh garáže bude na
společné hranici s parc.č. 407 vše v k.ú. Těšetice u Olomouce.

4. Napojení na technické sítě bude přípojkami do tlešt'ové kanalizace, veřejného vodovodu a
nn. Přípojkir vocly, dešt'ové kanalizace na h|ar'ní řácl1'a'zpevněný sjezd budou umístěny
na parc.č. 252117,252l|9 v k.ú. Těšetice u olonrouce, jak je zakresleno v koordinační situaci
v měřítku 1 : 200, jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace, doložené k řízení.

5. Zásobení t'otlou bude přípojkou z veřejného vodovodu, provedenou z trubek PB sDR 11 o
J2x3 mm, ukončené ve vodoměrné šachtě na parc.č. 252ll9 v k.ú. Těšetice u olomouce;



ó.

7.

trdvádění dešt'ových vocl bude přípojkou do dešt'ové kanalizace, přes retenční zadržovací
náclrž o objemu 8'5 m3.

Rottinný clům bude napojen na clistribuční sít'ČEZ. Přípojka nn není součástí této stavby, je
řešena sirmostatně provozovatelem distribuční sítě.

Odpadní vody budou odvedeny kanalizačním svodem z trub hrdlových PvC DN l25 do
prefabrikované plastové žumpy o objemu 9 m3 osazené na parc.č.252ll9 vk.ú. Těšetice u
Olomouce.

Na společné hranici s parc.č' 252ll8 bude na pozemku parc.č. 252ll9 vše v k.ú. Těšetice u
olomouce umístěno oplocení z lícových cihel o vÝšce 1,8 m, oplocení na společné hranici
s parc.č. 407 v k.ú. Těšetice u Olomouce bude tvořeno oplocením z p|etiva a s|oupků tlo
výše l'8 m .

Na pozernku rodinného domu bude vyčleněn prostor pro umístění nádoby na domovní
odpad. Zpevněné plochy budou z betonové cllažby, příjezd ksamostatné garáži bude ze
zatravňovircích tvarovek.

povoleItí a LrŽívání stavby se stanoví rlásledtrjící podnrínky

Stavba butle provedena podle projektové tlokumentace, rypracované lr'g. Lubošem Káně
autorizov:rtrým inženýrem pro pozenrní stavby, která byla ověřena ve stavebnínr řízení;
případné znrěny nesmí být provecleny bez předchozího povolení stavebního úřadu, případně
schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku. Projektová dokumentace
brrde po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a Obecnímu úř'adu Těšetice.

11. Před zahájerrírn stavby zajistí stavebrrík vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověř'eny úřeclně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčor'ací výkres je dokladem k závěrečné kontrolní prohlídce).

12. Při prováclění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb., o
obecnýclr techrrických požadavcích na výstavbu.

13. Při provádění stavby je nutno clrrdržovat požadavky týkajícÍ se bezpečnosti práce a
technickýcllzařízení, dbát na bezpečnost a ochranu zd'raví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví a života osob na staveništi.

l4. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystavenv co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu' používat stroje v řáclném technickém
stavu' před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, připadně očistu komunikace
sloužici jako přis(up na staveniště;.

l5. Stavba bucle prováděna stavebním potlnikatelem určeným na základě výběrového Íízení,
který při jeiím provárlění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění st:rvby bude veden stavební deník.

16. Př'i realizaci star'by bude postupováno v soulatlu s podmínkami smlouvy k připojení nového
odběru vydanýnr CEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 20.5.2012 pod č 4120801695.

17. Při prováclění vodovodní přípojky nusí bÝt poklop vodoměrné šachty upraven jako
pojezdový. Před zajíním výkopových prací požádá stavebník provozovatele vodovou o

vytýčení votlovodního řadu r'místě napojení nově budované přípojky. Vodovodní přípojka
s veře.jného voclovodu nesmí být propojena s žátlným jiným zdrojem vody.

8.

9.

Pro

10.



18. Při přípravě a provádění stavby budou splněny poclmínky souhlasu k trvalému vynětí
zeměclělské pricly ze zemědělského půclního fonclu k nezemědělským účelům vydaným
Magistrátem města olomouce, odborem životního prostředí ze dne 15.10.2012 pod č.j.
SMoyZP/s5l1l99l20l2lPo pro parc.č. 252ll9,252120 v k.ú. Těšetice u Olomouce:
- Souhlas je závzznou součástí rozhoclnutí' která buclou ve věci vydána podle stavebního

zákona.
- Platnost souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně

s prodloužením jeho platnosti.
- Tento souhlas neopravňuje žac]atele kzahájení výstavby. odnětí půdy ze ZPF nabude

účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené.
- V soulaclu s ust. $ 8' odst. 1 zákona č. 334192 Sb.' oclrraně ZPF provede ten, v jehož

prospěch je souhlas uclělován, na vlastní náklad skrývku kulturnÍ vrstly půdy do
hloubky 30 cm a následně ji využije k ozelenění stavby. Způsob provedení skrýky a
její další manipulace bucle prováděna r'souladu s ust. $ l0 odst. 2 vyhl.č. 13/1994 Sb.
kterou se upravují některé podrobrrosti ochrany ZPF.

- Termín provedení skr1vky je závislý na nabytí právní moci stavebního povolení
vyclanélro podle stavebního zákona. Splnění této povinnosti lze vymáhat uklácláním
pokut ve smyslu ust. $ 20 zákona.

- Tímto soulrlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem
chráněné z'ájmy uživatelů pozem ků.

- Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru
v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.

- Podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uveclené může na návrh žadatele orgán ZPF
změnit v ř'ízerrí o změně rozhodnutí vyclanÝch podle stavebního zákona.

19. Při přípravě a provádění stavby butlou splněny podmínky závazného stanoviska
Magistrátu města olomouce' odboru životního prostředí ze clne 30.5.2012 pod č.j.
SMoL/07 8 9 50 l 20 12 l oZP l oÍU G ac] :

- Při výstavbě a následném provozováním nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo
poclzemrrích r'od a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným naldácláním se závaclnými
látlrami.

- Žu-po /včetně přívodní kanalizace) ou,1" vybuclovaná nepropustná, u závěrečné
kontrolní prohlídky bude předložen dok|ad o zkoušce na nepropustnost.

- V rámci stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení Čsx zlooo5 při křížení a
souběhu s ostatními stávajícím technickými sítěmi. Před zahájením výkopových prací
bucle p rovecleno zaměření stávaj ícíc h inženýrských sítí.

20. Doklady o otlstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti
o užívání stavby. S odpadem, který vznikne v rámci stavby i během v|astního provozu, bude
nakláclárro v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s prováděcími předpisy
vydanýnri na jeho zák|arJě, aby bylo zaiištěno jejich odstranění, případně ryužití v souladu
s tímto zákonetn.

21. K závěrečné kontrolní prohlídce bude clále cloloženo:
- cloklacl o provozuschopnosti hasicího přístroje
- ES certiÍikát shocly nazaÍízení autonomní signalizace a detekce
- cloklad prokazující dosaženou požární odolnost konstrukcí chráněných sádrokartony

(např. prohlášení odborné montážní firmy)
- or'ěřený vytyčovací výkres stavby
- geometrický plán hotové stavby
- nrěření ratlonu v pobytových místnosteclr
- doklad, kterým prokáže, .že zaslal oznámení o záměru realizovat stavbu

Archeologickému ústavu AV ČR v Brně nebo oprávněné organizaci - např. NPÚ, územ.
otlb. pracoviště v Olomouci' útvar arclreologie



22. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno
stavebnÍho poclnikatele; případné změny v těchto skutečnostech oznámí neproclleně
stavebnímu úřaclu.

23. Stavba bude dokončena do 1.6.2013.

24. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřatlu záměr započít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem d|e s 120 stavebního zákona. oznámení bude podáno na předepsaném
formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady uvedenými v tomto
formuláři.

25. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v soulaclu s plánem kontrolních prohlítlek' který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- před zasypání osazené žumpy
- závěrečná kontrolní prohlídka k vydání souhlasu s užíváním stavby.

2ó. Přecl zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA PovoLENA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn přecl povětr'nostními vlivy' aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě clo doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště ozn:rčí přiměřenou tabuIí, na které bude uveden název stavby, investor' dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

27.Před zahájením stavby je třeba postupovat vsouladu sustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20l1987 Sb., o státnÍ památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je
stavebník r'případě, že se jeclná g úziemí s rrrcheologickými nálezy, povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně, Královopolská |17, Brno, svůj záměr
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněrré organizaci _ např. Archeologické centrum
olomouc, U Hracliska 4216, o|omouc, provést na dotčeném území záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci,
uživateli) nemor'itosti a organizaci realizující archeologický výzkum povinnost uzavřít
tlohotlu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. nedojcle-li k tomu, bude tak
trčiněno prostřeclrrictvím přísl. krajského úřadu.

o námitkách ťrčastníkťr řízení se rozhodLrje takto

nebyly vz.neseny

odůvotlnění:

Žadatel lng. Miloslav Rozsypal. tlar.29.l0.l981, bytem Těšetice l07 podal clne 6'6'2012
Žádost o vydání ťtzerlního rozhodnutí o unrístění stavby a Žádost o stavební povolení tra stavbtt
rodirlnéIlo dot-t-lt-t. garáŽe, oplocení' zpevnětlé pIochy. ŽLrrrrpy přípojky splašl<ové kanalizace do Žumpy,
přípojky, vody. reterlční náclrŽe parc.č. 252119.252120.252126 v k.ťr. Těšetice u olotlouce

Stavební úřacj vzlrledetl k toI-nlt, Že podnlínky' v ťtzenlí jsoLr jednozItačné' rozhodl z rtroci
úřeclní. v souladtt s ltstatlovetlí $ 7B odst. 1 stavebrlího zákona a podle $ l40 správrrího řádu ttstleseItít-n



pozllal]]ellallértl clo spisu ze dne 20.6.2012 pocl Č.1' SU/l 335l133612012 o spojení územního ťízení a
stavebrlíIlo řízení.

Stavební úř'ad obecního ťrřadLr Ltrtín opatř'enílll ze dne 20'6.2012 ozt^tát^llil zahá1ení
společného ťtzenlního a stavebního ř'ízetrí všenl znárným ťrčastníkťrm řízení a dotčeným orgánům a
nařídil veřejné ústrlíjednání na středu dne 24.1.2012, ze kterého byl sepsaný protokol.

Veřejnost Ira veřejném ústnínr jednání nebyla přítomna. Při ústnínr jednárií stavební úřad
z_jistil. Že rlebyIa splrrěna povinnost ustatlovení $ 87 oclst.2 stavebního zákorta, ze kterého vyplývá,že
Žadatel o vydání útzenlního rozhodnutína urnístětlístavby mLrsízajistit, aby infornrace o jeho zálněrlt a

o tor"tl. Že podal Žádost o vyclání ťtzenlního rozltodtltttí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno
veře_jné jednání, vyvěšena na vhodnéIn veřejně př'ístLrprrérn tnístě na pozernku, na něnlŽ se nrá záněr
uskutečnit a Ío aŽ do doby veřejného ústního _jednání. Proto dne 25.1.2012 oztlárnil zal'láiení
úzenltlíIlo a stavebrlího iízení veře.jnou vyhlášltoLr a opakovaIlé pozvání k vet'ejnénrlt ústnímu
projednání na úterý dlle 28.8.2012. ZúsÍního.jednáníbyl pořízen protokol. Povitlnost stanoverla $ 87
oclst. 2 stavebtlíIlo zákona byla k opakovanérllLr .jedrlání Žadatelem splněrra. Při jednání byl
ťrčastníkem řízenívlastníkem sousedního pozenlktl pal]elll MikLrlicoLr Vzllesell poŽadavek na provedení
Ze Strally stavebního ťrřadu kontroly ŽLrrnpy před je.jín zasypánírn' Tento poŽadavek byl zanesen do
rozhodntrtí v podrnínce č. 25'

V průběhtr řízení stavební ťrřad př'ezl<oLttlal předloŽenotr Žádost o Ltnlístění stavby a stavební
povolerlí z hleclisek uvedených v $$ 79 odst. l. 90 a lll oclst. 1 a 2 stavebního zákona, projednalji
s účastníky řízení a s dotčenýnri orgány a posotrdil shrorláŽděrlá závazlá stanoviska a vyjádření.
V průběhLr řízení nebyly připonírrky veřejnosti. Umístění stavby je v soLrladLt se souborenl změn č.2
Ítzenrnílto plánLr obce Těšetice, schváleného rtstlesetlírlr zastupitelstva obce Těšetice dne
11'12'2006 jehož závazrrá část byla vydaná obecně záyaznou vyhláškou obce Těšetice č' 612006'
Předmětné pozerlrky_jsoLr sor-rčástí návrlrové plochy..Br" bydlení v rodinnýcll domech, které je ltrčetro
pro individtrální bycllení. Urnístění stavby vyhovLrje poŽadavkům stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů. předevšínr obecrlýnl poŽadavkůnr stanovenýtl vyhl'č' 50l12006 Sb..
o obecrrýcIl poŽadavcích na vyuŽívání ťrzetní. ve zněttí pozdějších předpisťr, týkající se unlístěnístaveb
rodinných donlů a garáŽ, trrit'no rtstaIloverlí { 25 odst.5 vyhlášky. ze kterého stavební úřad pro stavbr-t

satnostattré garáŽe povolil rozhoclnutínr ze drle 12'6'20l2 pocl čj. SÚ/98/l253l2o12 výjimkLr' které
nabylo právní nroci dne 3.].2012' Unrístěnína pozetnku je stanoveno podrníttkanritohoto rozhodnutí.

PředloŽená projel<tová cloklttnerltace splrit1e podrlínky vyhl. č' 26812009 sb., a obecných
poŽadavcích na výstavbLr a je vypracovaná l, sortladlt s přílohoLr č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb' o
podrobnější ťrpravě Útzerlrlílto tízení, veřejnoprávIlí snllouvy a ťtzeI-nníIlo opatření a přílohoLr č. l
vyhlášky č' 49912006 Sb. o dokLrlnentaci star'eb. zpracovatlé v rozsahlt odpovídajícínlu druhu a
výzrlatlrt stavby..jejínrtr Lrnlístění, stavebně tecllnickérnlt provedení, účeltr vyLrŽití' vlivLr na životní
pr'ostř"edí a době trvárlí stavby, ij. stavbě rodinného dot-tlt't. Projektová dol<unlentace je zpracovaná
oprávrlěnou osobolt lng. LLrboŠ KáIrě, autorizovaný inŽenýr pro pozelnIlí stavby.

Stavební ťrřad se v iízení zabýval i toLr otázkou, zda bude při provádění Stavby zajištěna
ochrana veřejných zájnlťr vymezená v $ 160 odst. stavebttího zál<ona a zjistil zžádosti o stavební
povolerlí' Že stavba bude prováděna stavebním podrlikatelern. který je povinen při její realizaci
zabezpečit od bo rné veden í prováděn í stav by stal, byvecloLtc ítn.

Stavebník proliázal' Že tlá l< pozetllku parc.č. 252l19'252120 v k.ú' Těšetice u olonlouce,
výpis zkatastru nenlovitostí, listLr vlastnictví č. 454 pro obec Těšetice a katastrální území
Těšetice u olonlouce vlastnické právo. K pozenrku parc.č. 252126 v k.ú. Těšetice u olotnouce
jiné právo. a to stllloltvolt o právu provést stavbu s vlastníkenr pozenlku HaIrou Rozsypalovou' Tuto
skutečtlost stavebrlí úřad ověřil v prťrběhLr í'ízení.

Návrh_je v soLrladir s poŽadavky na veřejrlott dopravní a technickotr infrastruktr-rrr-r. kdy hlavní
řady dešt'ové kanalizace. vodovodní řad' vedení rlrl' kot-t-tl'tnikace jsou provedeny a ttvedeny do
uŽívátlí. PoŽadavky zvláŠtních právních předpisů tla ťtseku Životníhb prostředí a připojení nemovitosti
tra nlísttií kon'rLrrlikaci jsotr splrrěny.

Stavebrlí úřad se l, rátnci probílrajícího ř'ízení zabývaltéŽoÍázkou vyInezení okruhu účastníkťr
řízeIlí ve snryslLt $$ 85 a 109 stavebního zákona. Př'itom dospěl kzávěru, Že v danénr případě toto
právní postavellí příslLrší :



Účastníci ř'ízení podle $ 85 odst. l stavebrlího zákoIia:

a) Žadate| - lng. Miloslav Rozsypal. Těšetice l07
b) obec na jejílnŽ územítni býtzánlěr uskutečtlěn - obec Těšetice

Účastl'íci ťtzemního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlasttlíci pozemkťr či staveb, na kterých nlá být zánrěr uskutečttěn:

- Ing. Miloslav Rozsypal, Těšetice l07
- obec Těšetice. Těšetice 75

- Hana Rozsypalová. Těšetice 107

b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbánl či pozernkťrrn může

být ťtzerlnír-n rozhodIllttírn přírno dotčerlo:

- obec Těšetice ' Těšetice 75

- Josef KoLrpil, Vilémov l50
- LLrdrlila KoLrpilová' Vilénrov l50
- Trojanová Alena. Wolkerova 36l' Červenka
- Hana Rozsypalová' Těšetice 107

- Jan MikLrlica. Těšetice 167

- Vlasta MikLrlicová, TěŠetice l67
- Václav Vašíčel<' TěŠetice 171

- Jarnrila Vašíčková' Těšetice 17l
- Mgr.HanaVašíčková, Těšetice l7l
- INSTA CZ. s.r.o.. Jeret.nenkova 42. OlomoLrc
- ČEz DistribLrce. a.s. Děčín' Teplická B74l8

Účastníci stavebttího řízenípodle $ l09 stavebrlílro zákorla:

a) stavebrlík - Ing'Miloslav Rozsypal, Těšetice ]07

b) vlastníci pozelnkrl nebo staveb, na kterélt-t ná být stavba prováděna:

- lng. Miloslav Rozsypal, Těšetice l07
- obec l'ěšetice. Těšetice 75

- Hatta Rozsypalová' Těšetice 107

c)vlastrlíci sousedrlích pozemkťr nebo staveb tta nich. nlťrŽe-li být jejich vlastnické právo navrhovalloll

stavbou př'íIno dotčetio :
- obec Těšetice ' Těšetice 75

- Josef Koupil, Vilémov l50
- LLrdrnila KoLrpi1ová. Vilérnov l50
- Alena Trojanová' Wolkerova 361. Červenka
- Hana Rozsypalová. TěŠetice 107

- Jan MikLrlica. Těšetice 167

- Vlasta MikLrlicová, Těšetice l67
- Václav Vašíček. Těšetice 171

- Jartnila Vašíčková, Těšetice 17l
- Mgr. Hana Vašíčltová, Těšetice 171

- INSTA CZ. s.r.o.. Jeretneukova 42, Olornouc
- ČEz Distribuce' a's' Děčín, Teplická 874/8

Z pÍ'edloŽených stanovisek :

- Smlouva o připojení sČp'z DistribLrce, a.s. Děčín ze dne ]3.3.2012 č' 4120801695,

- vyjádřerlí obce Těšetice ke stavbě ze drle 23'5'2012,
- vyjádřerlí lNSTA CZ s.r.o' olonrouc ze dne 9'5.2012,
- závazrÉho stanoviskaHZS olomor"rckého ltraje ze dne 25.5'2012, pod čj.HSOL-2510-212012,
- záyaz;tého starlovisl<a Magistrátlt rrrěsta o]otnouce odb. Životního prostředí ze dne 30.5.2012,čj.

SMOL I 01 89 50 120 1 2l OZP I OHI GaP.
- souhlastr s vynětím ze ZPF MagistrátLr města olonrouce. odb' ZP ze dne 15.10.2012 pod čj.

SMoliŽP/5 5 l 4 l99 l20 1 2lP o.



- výsledku tněření radonu - střední riziko'
- průkazLr energetické náročnosti bLrdovy - C.
a dalšího posouzení. dospěl stavební úřad k závělu, Že uskutečněnínl stavby nebudou ohroŽeny veřejné
zájrny ani nepřirlěřetrě onrezena či ohroŽena práva a oprávněné zá1ny írčastníkťr řízení.

Podrlínka správcťr teclrnické infrastruktury, rnajetkovýclr správcťr či LrŽivatelťr pozemkťt nebo
staveb dotčených přednrětIlol"t stavbou, které se týkají finančních poplatků, či jiných finančních
poŽadavků, nejsou součástí podrnínek předepsaných tírr-rto rozhodnutínr pro realizaci stavby. Tyto
poŽadavky budou řešeny mezi stavebníkem a těnito ťrčastníky Íízení, správci technické infrastruktury
či nla_jetkovými správci, uzavřerríIn SIxILlv či dohod dle příslušnýclr právních pr'edpisťr'

JelikoŽ v prťrběhtl spojerrého ťtzerlIlíIlo a stavebrtílro řízení stavební úřad neshledal dťrvody.
které by br'ánily povoleníStavby. rozhodl způsobenr uvec1eným ve výroku tohoto rozhodrrutí.

Vzhledem k tonlu, Že v předrnětnétn ťtzenrí .je vydán ťtzemní plán, dorLrčuje se v ítzemním
řízenítoto rozhodrtutí v souladu s $ 92 odst' 3 stavebního zákona účastníkťrrn řízení uvedenýnr v {
B5 odst. l a clotčenýtl orgánťtm jednotlivě; účastníkťrnl řízení uvedenýrn v $ 85 odst. 2 stavebního
zákotla se dorr-rčr-rje veř'ejnou vyhláškou. Ve stavebnírl ř'ízení se doručtrje účastníkůrn řízerrí r'rvedenýrn
v $ l09 stavebního zákona toto rozhodIlLrtíjednotlivě.

Poučení :
Proti ťtzetnrlítl-tt-t rozhodnutí a proti stavebnítnu povolení lze podat odvolání. odvolat se

InťtŽe Úrčastník řízení ve llrťrtě do l5 dnů ode dne. kcly nrLr bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se
poclává u obecrlího ťrřadLr LLrtín stavebního ťrřadLr. o odvolání rozlrodLr.1e odbor strategického rozvoje
kra.je. Krajského úř"adLr olomouckóho kraje.

odvolání proti Úzenrnírrru rozhodtlutí má odkladný ťrčinek proti stavebnímu povolení.
Dortrčení veřejnou vyhláškou se provede tak. Že je rozhodnlrtí vyvěšeno po dobtr l5 dnů

způsobem v místě obvyklým' Poslední den této lhůty je clnem doručení.
odvolání se podává s potřebnýIn počtem stejnopisťr tak, aby jeden stejrropis zůstal správnímu

orgátltt a kaŽdý účastllík dostaljeden stejnopis. Nepodá-li ťrčastník řízení potřebný počet stejnopisťr,
vyhotoví.ie správrlí orgán na nál<lady účastníka.

odvolánínr lze napadnout výrokovoLr část rozltodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší
ustatroven í' odvolán í jerl proti odůvodněn í rozhodn Lrtí je Itepřípustrlé.

Včas podarlé odvoláIlí má odkladný úrčinek.
Stavba nesnrí být zahájena, dokLrd stavebttí povolení ttenabude právní rrroci.
RozhodIlLttí pozbývá platnosti, jestliŽe do dvoLr let ode dne, kdy nabyIo právní moci, nebr-rde

stavba zahájena.
ověř'ená projel<tová dokltt-nentace stavby a Štítek ..Stavba povoletla'' br-rdou stavebníkovi

předány po nabytí právní moci tohoto rozhodntrtí.
Vzhledern l<tomtt' Že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavebItí ťrřad tírnto specifikLr1e

okrLrh j eclnotl ivých řízen í takto :

Učastníci ťtzenlního řízení.jsoLr uvedeni po pořad.číslen - l' 2,3'
Účastníci stavebního řízeníjsor'r uvedeni pod pořad. číslenl - 1',2,4 - l4.

Ing. Drahosla Mačáková
bního úřaduvedottcí st



Doručí se :

ťrčastníci řízení tra doručenku :
žadcttel -
1. Ing. Miloslav Rozsypal, Těšetice 107

přísluŠná c:bec -
2. Obec Těšetice (DS)
3. ostatní účastníci řízjení veřeinou vyhláškou _ vyvěšeno na úřední desce ObecnÍho úřadu

Lutín a obecního úřadu Těšetice + příloha
lllastníci t.t rtžillaÍelé clotčených pozenlkt'i a stal'eb -
1. Hana Rozsypalová' Těšetice 107

5. Josef Koupil, Vilémov 150

6. Ludmila Koupilová, Vilémov 150

'7. Alena Trojanová, Wolkerova 361, Cervenka
8. Jan Mikulica, Těšetice 167

9. Vlasta Mikulicová, Těšetice 167

10. Václav Vašíček, Těšetice 17l
11. Jarmila Vašíčková, Těšetice 171

12. Mgr. Hana Vašíčková, Těšetice 171

B. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8 (DS)

14. INSTA CZ s.r.o.o Jeremenkova 42, Olomouc (DS)

doÍčené orgány na doručenku:

Magistrát města Olomouce, odb. ŽP,(DS)
uagistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, (DS)

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (DS)

obecní úřad Těšetice (DS)

nu yěc]ontí .
Archeologické centrun olomouc, U Hradiska 4216, olomoLrc

Správní poplatek byl zaplacen podle zákotra č.63412004 Sb'' poloŽky l7 odst. 1 písm. a), d),0, ve

výši 900,- Kč dne 30.8.2012.

Toto rozltotlnutí .je doručováno v soulatlu s ustunlvením $ 92 odst. 3 stuvebního zúkona veřejnou

vyhlúškott, (l prot() musí být vyvěšeno po tlobu 15 dnů na úředních deskúch obecníln úřadu LuÍín

i obecního úřutlt't Těšetice. Poslední den ]Sti denní lhůty, po kterou.je rozhodnutí vyvěšeno nu

úřední desce, .je dnem doručení. Zveře.jňuje-li se písemnost vyvěšením nu více úředních tleskdclt,

povužuje se z'it den vyvěšení den, ve kterém bylu písemnost vyvěšenu nejpozději (s 20 stuvebníhtl

uikunu).

, 24 . L0 . 201"2
Vyveselro olle : .

Žadame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

stavebnímu úřadu.

í *nucrul :

i ár .'l .á';
[-ftr .,c'iu'iri


