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ÚzntvtxÍ nozHoDNUTÍ
veřejnou vyhláškou

obecní úřad Lutín, stavební Úrřad, jako stavební ťlřad příslušný podle $ l3 odst. l písrn. g) a

$ 84 zákorra č. 1B312006 Sb., o územním p|ánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), v Útzemním řízení posorrdil podle $ 89 a 90 stavebního zákona Žádost
o vydár-rí rozhodnutí o r-rmístění stavby nebo zaÍízetrí (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''). kteroLt

dne 28.8.2012 pocla| Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, Kostelec na Hané IČ
47921129 zastoupený STAVING engineering S r.o. se sÍdlem Bilinková 36sl14, Olomouc IČ
25334107 zastupovaná Ing. Radkem Sedláčkem jednatelem společnosti a na zák|adě tohoto
posouzení vydává podle $'79 a92 stavebního zákona a 8 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.' o podrobnějŠí
úpravě ťtzemnílro řízení, veřejnoprávní smlouvy a Ítzerntlího opatření

rozhodnutí o umístění stavbv

Těšetice - přeložka přivaděče DN150 Těšetice - Rataje na parc.č. 364, 42719,351/2 v k.ú.
Těšetice u Olomouce.

v tomto rozsahu:
Jedná se o přeložku vodovodního přivaděče ,'N" v obci Těšetice zásobující obce Rataje a
Luběnice pitnou vodou. Přeložka vodovodu bude napojena v lomu stávajícího přivaděče DN 150
u domu Těšetice 20, dále bude vedena kolmo přes tok Sumice, v samonosné ocelové chráničce o
356/9 mm. Chránička bude položena na vzdušníkové šachtě (levý břeh) a ocelové trubce a 35619
mm (pravý břeh) _ opevněn kamenným zithozem), která bude k mostnímu křídlu připevněna
dvěma vzpěrami. Přeložka bude pokračovat levostranným |omem kolmo přes místní
komunikaci a dále podé| této komunikace, kterou bude po cca 50 m podcházet a napojí se na
stávající přivaděč u rybníka. Celková délka přeložky je cca 90 m, bude provedena z potrubí PE
100RC' Í60114,6 mm, SDRl1. Na obou koncích přeložky budou osazeny hydranty. Součástí
stavby bude vodovodní přípojka vedená také po parc.č. st. 26 v k.ú. Těšetice u olomouce. Bude
provedena z trubek PE 100RC' sDRll' DN25 v délce 11,5 m.

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky :.

1. Stavba přeložky bude umístěna na pozemcích parc.č. 364,42719,35112 v k.ú. Těšetice u
olomouce tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkrese na podkladu
katastrální mapy v měřítku 1 : 200, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. $
92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli a obecnímu
úřadu Těšetice.
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2. Přeložka vodovodu bude napojena v-lomu stávajícího přivaděče DN 150 u domu Těšetice 20'
dále bude vedena kolmo přes tok Sumice, v samonosné ocelové chráničce o 35619 mm.
Chránička bude položena na vzdušníkové šachtě (|evý břeh) a ocelové trubce a 35619 mm
(pravý břeh) - opevněn kamenným záhozem), která bude k mostnímu křídlu připevněna
dvěma vzpěrami. Přeložka bude pokračovat levostranným lomem kolmo přes místní
komunikaci a dále podél této komunikace, kterou bude po cca 50 m podcházet a napojí se na
stávající přivaděč u rybníka. Celková délka přeložky je cca 90 m,

3. Vodovodní přípojka bude vedená po parc.č. 35112, st. 26 v k.ú. Těšetice u olomouce. Bude
provedena z trubek PE 100RC' SDRll' DN25 v délce 11,5 m.

4. odstranění nadzemní části, tj. betonové skruže a nadzemní části přechodu toku Šumice
vlastník stavby ohlásí stavebnímu úřadu odstranění stavby s doložením příslušnÝch
podkladů dle $ 128 odst. 1 stavebního zákona, před vydáním stavebního povolení.

5. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními přeclpisy.

Projektová dokumentace stavby bude zpracována v souladu s vyhl. č. 49912006 Sb. o
dokumentaci staveb, a to příslušnou oprávněnou osobou pro pro.jektování
vodohospodářských staveb.

Ze stanoviska ČBz Distribuce' a.s. Ze dne 10.8.2012 vedeném pod zn. 1045834975 vyplývá,
že při realizaci stavby dojde k dotčení energetického zaÍízení v majetku ČBZ Dist.ibuce,
a.s., - venkovní vedení NN 0'4 kV. Bude dodržena min. vzdálenost výkopu od podpěr NN 2
m tak, aby nedošlo k narušení statiky podpěr. Stavebník zajistí ochranu zaÍízení energetické
společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., a přiloženými podmínkami ke
stanovisku.

Z vyjárJÍení RwE Distribuční služby, s.r.o' Ze dne 15.2.2012 pod zn. 5000586017 vyplývá, že
dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí a stavebník při
přípravě stavby musí dodržet podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení. Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenské
zaÍízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 14.7.2012 pod č.j. l07049ll2. Projektová
dokumentace pro stavební Íízení musí být vypracovaná v souladu s podmínkami tohoto
vyjádření.
Stavebník, netlo jím pověřená osoba' je povinen bez zbytečného oclkladu poté' kdy zjistil, že
jeho záměr, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK' nejpozděii však
před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, vyzvat společnost Telefónica ke
stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SBK.

V prostoru stavby se nacházejí sítě v majetku obce Těšetice - dešt'ová kanalizace' rozvod
TI(R a veřejné osvětlení; před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení těchto sítí.

Projektová dokumentace pro. stavební povolení bude zpracovaná v souladu s podmínkami
vyjádření správce toku Lesy ČR..p. ze dne 202.3.2012 pod č.j. LCR957/00083012072:
- Vodovodní přivaděč nebude snižovat průtočnou kapacitu mostu a koryta vodního toku'
- Zához, jež bude ochraňovat mostní konstrukci na pravém břehu bude proveclen

kamenem o hmotnosti 200-500 kg.
- Uložením potrubí nebude omezen výkon správy toku daný správci toku zákonem č.

254/2001Sb., o vodách v platném znění.
- Správce toku bude přizván před souhlasem s užíváním stavby ke kontrole výše

uvedených podmínek.
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12. PÍi přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky stanoviska vydaného
Magistrátem města olomouce, odborem životního prostředí ze dne 13.2.2012 pocl č.j.
SMOL/02 4 9 0 4 I 2012 I OZP NH lLo s z

- Přeložka vodovodního řadu je podle $ 55 odst. 1 písm. c)vodního zákona vodní dílo.
K lydání stavebního povolení těchto děl je věcně a místně přís|ušný MmOl, odv. ŽP. x
žádosti o stavetlní povolení budou doloženy cloklady dle vyhl. č. 432l200t Sb., ve znění
pozdějších předpisů a podle stavebního zákona a podle vyh|.č. 52612006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního řádu. Projektová dokumentace pro stavební
povolení musí být zpracovaná oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářských
staveb a v souladu s vyhl.č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb.

13. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými náiezy ve smyslu s 22
odst. 2 zákona č.20ll987 Sb.' o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto
povinen písemně oznámit termín zahájení zemních prací již od cloby přípravy stavby,
nejpozději však s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu Akademie věa ČR v Brně
v.v.i., uzavřít před zahájením vlastních prací clohodu o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a
umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném
Íruemí. Uhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením $ 22,
odst.2 zákona č.2011987 Sb.

Výrok o rrárnitkách Úrčastníkťr iízení: neby|y vznesenY

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti podána úp|ná žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona.
Uzemní rozhodnutí pozbýví platnosti též dnem, kdy stavební úřad obclrží sdělení žaclatele,
nebo jeho právního nástupce, že upusti| od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

odůvodnění:

Žadatel Voc|ovocl Pomoraví, svazek obcí, okruŽní BB0. Kostelec na Hané IČ 11g2l129 zastoupený
STAVING engineering Sr.o. Se sídlenr Bilirrková 365ll4. olomouc lČ 2ý34107 zastupovaná Ing.
Radkem Sedláčkem jednatelern společnosti podala dne 28.8.2012 Žádost o vydání ťrzernního
rozhodnutí na umístění stavby Těšetice - přeložka přivaděče DN150 Těšetice - Rataje na parc.č.
364,42719,35112v k'Úr. Těšetice u olomouce. SoLrčástí stavby vodovodní přípojka vederrá na parc.č'
35112,st.26 v k.ú. Těšetice u olomouce, která nepodléhá ohláŠerrí stavby nebo povolení stavby, toto
rozhodrrutíje pro ni konečné.

Stavební úřad oznámll dne 20.9.2012 zahá1ertí územního Íízení cJle $ 87 odst. l hlavnín-r
ťrčastníkťrm Íízení a dotčerrýrn orgánům jednotlivě a vedlejšírl írčastníkťrnl řízení veřejrlou vyhláškoLr.

K projednání návrlru současně svoIal veře-jné ťtstní jedrrání, které se konalo v pondělí dne
29.10.2012 vvzasedací místnosti obecrrího úřadu v Těšeticích a současně stanovil stejnou lhťrtLr pro
uplatnění závazných stanovisek, rrámitek a připomínek. o výsledku jednání byl sepsán protokol.
V průběhu jedrrání vznesl pan Miloš Dvořák poŽadavek odstranění betorlové skruŽe a nadzerrrní části
přechodu toku Šr'rrnice, s tím, že souhlasil s požadavkerl žadatele aby podzernní llefunkční potrirbí
původního vodovodního řadu zťrstalo v zerni. Žadatel toto řeŠení akceptoval. Vzhlederrr k tonru, Že
v ťtzernním Yízení rlelze řešit odstraliování staveb. b'vlo v rozhodnutí podnrínkoir č. 4 uloŽeno
vlastníku stavby azároveň Žadatelj, aby odstranění stavby ohlásil s příslušnýrni podklacly stavebttirnLt
Útřadu před vyclánírn stavebního povolení rra přeložkLr vodovodního přivaděče.



Zadatel provedl informačnípovinnost podle $ 87 odst" 2 stavebního zákorta, kterou si stavební
úřad na místě ověřil.

Po přezkoumání žádosti stavební úřad zjistil' Že žádost je úplná dle poŽadavků s 86
stavebního zákona a $ 3 vyhl.č.50312006 Sb.. o podrobnější ťrpravě územního Íízení. veřejnoprávní
smlouvy a územrrílro opatření a byla posouzena dle r-rstanovení $ 90 stavebníl-ro zákorta; stavební
úřad zjistil, Že umístěrrí stavby vyhovLrje požadavkťrnl stavebrríIlo zákona a jelro prováděcích
předpisťr, především obecným požadavkům stanoveným vyhl'č. 5()112006 Sb., o obecných
požadavcích navyuŽívání'Území, protože se.jedná o rnístně omezenoll přeloŽku vodovodního řadu.

Stavebrrí úřad má k dispozici všeclrna potřebná závazná stanoviska dotčenýclr orgánů, lla
základě kterýcli molrl vydat předmětné 'Územní rozhodnutí, přičernŽ neshledal žádný právní dťrvod či
překážky, a to nejen ze strany některého s dotčených orgánťr spolupůsobícíclr v tomto správním řízení.
ale ani svůj, pro které by předmětnou žáďost na vydání ťtzemního rozlrodnutí zamítl.

Stavebník k pozemkům parc.č. 35I12,364 v k.Úr. Těšetice u olomouce přímo dotčenýrn
stavbou prokázal jiné právo a to souhlasem vlastníka obce Těšetice; dále k pozemkrl parc.č.
421 19 v k.ú' Těšetice u olomouce smlouvou o budoucí srnlouvě o zřízení věcrrého bt'emene
s vlastníkern Lesy České republiky s.p.; dále k pozenlku parc.č. st. 26 v k.Úr. Těšetice u olomoltce
smlouvotl o budoucí smlouvě o ziízení věcrréIlo břemene s vlastníkv Renatou a Michalem
Sirotkovými' Tuto skutečnost stavební úřad ověřil v průběhr"r tízení'

Záďost byla doložena dokumentací pro Útzenltlí i'ízenízpracovalloll lng. Radkem Sedláčkern,
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, dále závaznýni starrovisky dotčených
orgánťr veřejrré správy, požadavky vlastníkťr technických sítí' které byly zkoordinovány a zalrrtlltty
do podmínek tohoto rozhodnutí.

K žádosti bylo doloženo :

- vyjádření Telefónica Czech RepLrblic, a's. ze clne 14.1.2012 pod č.i' 101049112 - dojde
k dotčer-rí,

- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r'o. ze dne 15.2.2012 zn' 50005860l7 - dojde
k dotčení,

- vyjádře ni Čp'z Distribuce a.s. ze dtle l 0.8.20 ] 2 pod zn' 1045834915 - dojcle k dotčení,
- vyjádřellČpz ICT Services, a.s. zedne 31.1.2012podzn' P2A1200001191112l1618_
- závazné stanovisko KHS olomouckého krajeze dne 15.2.20l2 čj. KHSoLl173012012,
- závazné stanovisko HZS olomouckého kraje ze dne 11.2.2012 pocl čj. HSOL-777-2l2o12.
- závazné stanovisko Magistrátu města olorT'Iol']ce' odboru Životnílro prostředí ze dne

1 3 .2'20 12 pod č j. SMOL/0249 0 4 l20 1 2 l oZPlV H/Los,
- vyjádření obce Těšetice ze dne 29 '1.2012 pod č j. 82121012
- vyjádření ČR Mo VUSS Brno ze drle 11 .2.2Ol2 č'j. 1 045l24g0Il2O12-1383-ÚP-oL'
- vyjádření INSTA CZ, s'r'o. olomouc ze dne 4.1.201l pod zn' 125415100.
- vyjádřerrí Archeo|ogického ústavu AV ČR Brno. v.v.i. ze dne 21 .1 .20l 1 pod zrt' 254] l11,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 24.2.2012 pod zrt.PI\\JJ5212012-203lHo,
- vyjádřerrí Lesy ČR s.p. ze dne 20 '3 '20l 2 pod č i. LCR95 7 100083012012,

Stavebrrí Úrřad se v rámci probíhajícílro iízení zabývaIÍéŽ otázkou vymezení okruhu Úrčastníkťr řízení ve
smyslu $ 85 stavebnílro zákona' Přitom dospěl k závěru, Že v danérn případě toto právrrí postavení
přísluší:

Učastníci ťtzemního řízerrí dle $ 85 odst. l stavebního zákona'.
a) žadatel Vodovod Pomoraví, svazek obcí, okruŽní 880, Kostelec.na Hané IČ 47921129 zastoupenÝ

STAVING engineering S f.o. Se sídlem Kojetínská 19912, Prostě.jov IČ 2f34101,
b) obec, na jejímŽ úzení má být záněr uskutečněn. obec Těšetice

Účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:



a) vlastník pozemku r-rebo stavby, nebo ten, který má jiné věcné právo na kterých rná být
požadovaný záměr uskutečněn :

- obec Těšetice, Těšetice 75
- Lesy České republiky s.p. Přemyslova 11 06119, Hradec Králové
- Michal Sirotek, Těšetice 20
- Renata Sirotková. Těšetice 20
_ Vodovod Pomoraví, svazek obcí, okrrlŽní BB0. Kostelec na Hané
- INSTA CZ s.r.o.,, Jeremenkova 42, Olomouc:

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbánr či pozernkťrnl můŽe
být územnírn rozlrodnutím přímo dotčeno.
obec Těšetice; RWE, Distribučrrí služby' S r.o.' Brrro; Telefóriica Czech Republic, a.s., Praha; ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín;

Vzl-rledem k tomu, že záměr leží v ílzemí. kde je vydán územní plán' je toto rozlrodnutí
doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkům řízení dle $ 85 odst.
1stavebního zákona a dotčeným orgárůrn jedrrotlivě a účastrríkůniízení dle $ 85 odst. 2 stavebního
zákona se doručuje toto územní rozhodriutí veřejnou vyhláškou'

Poučení :

Protitomutorozhodnutí lzepodatodvolání.odvolatsernůže Úrčastníkřizertí ve lhťrtědo 15

dnů ode dne, kdy mu bylo rozlrodnutí oznárneno. odvolárrí se podává u obecního úřadr"r Lutín
stavebního úřadu. o odvolání rozhoduje odbor strategickélro rozvoje kraje, Krajského Úrřadu

olomouckého kraje'
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak. Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobLr l 5 dnů

zpťtsobem v místě obvyklým' Poslední den této lhůty.je dnem doručení.
odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípr'rstné.

Ing. Drahosl
vedoucí s1

Doručí se :

zástupce žadatele -
STAVING engineering s r.o., Bilinková 365/14, olomouc

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na:
Úřeaní deska Obecního úřadu Lutín + příloha
Úřed.'i deska obecního úřadu Těšetice + pří|oha

příslušná obec
obec Těšetice (DS)
dotčené orgárry státní sprár,y na doručenku:

i

t
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Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
Magistrát města Olomouce, oan. Žr ps;
HZS olomouckého kraje, olomouc (DS)
KHS olomouckého kraje, olomouc (DS)
obecní úřad Těšetice (DS)

Toto rozhodnutí je lyhlašováno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou, a proto musí být lyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního
úřadu Lutín a úřední desce obecního úřadu Těšetice. Poslední den 1Sti denní lhůty' po kterou je
rozhodnutí lyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se písemnost
vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost
vywěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

1.1-1.2012 1_7.L1.201-2
Vyvěšerro dne : Sejrnuto dne

Zádáme obecní úřady' aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb.. poloŽkry 1 8, odst. a) ve výši 1.000,-Kč byl uhrazen
dne 1.10.2012


