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.1. su/282s12012/2014 V Lutíně dne r.1.2014
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mai l : dmacakova'ouírDlutin.cz

oZNÁlrENÍ
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Dtte 21.12.2012 podal MUDr. Roman Zbořil, nar.22.5.1966, bytem Rataje 72, ŽádosÍ o
vydání úzenlnílro rozhodnutí o urnístění stavby inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů -
komunikace, vodovod, stl plynovod, veřejné osvětlení na parc.č. 225, l19lll, l19l2l, 119ll7,
119/5 v k.ú. Rataje u o|omouce.

Dnem podáníŽádosti bylo zahá.1erro ťtzetltlí í'ízení.

Popis předrnětu záměru .

Jednd se umístění komunikuce, votlovotlu, stl pl|lnovodu u veře'jnélto osvětlení v lokulitě pro
výstavbu rodinnýclt domů mísÍní čdsti Rutnje.
Komunikuce je řešena jako obslužnd u pochozí s výh1tbnou, třemi parkovucími sÍúními, obratištěm;
součástí.je proveclení č4,ř jednotných s.jezdů nu purc'č. ]19/]I, 119/17 v k.ít. Ratuje u olomouce.
Sířku komunikace bude 3 m vdélce 50 m u o šířce 3,5 m vdélce II8 m. Komunikace bude
napojena na stúvající místní komunikuci u bude ukončenu po 168 m obrutištěm rut purc.č. ] I9/2],
] I9/5 v k. ú. RatQe u olomouce. Komunikace s výh.l;bnou, třemi purkovucími stdními, obrutištěm a
sjezdy. Povrchovri úpruvu živičnú, odvedení dešt'ovýc'h vod do vsttkovucílto příkopu, se vsakovacími
jímkami.
Vodovod - bucle napo.jen na stávující vtldovodní řud nc pnrc.č. 225 v k. ú. Rutaje u olomouce u .je
verlena po parc.č. 225' ]19/11, ]19/I7 v k.ti. Ratuje u olomouce, burle proveden z,trub PVC-DN
80 v délce I52 m
StI plynovod - bude napojen na stúvující plynovodní řud na purc.č. 225 v k.ú. Rataje u olomouce u

.je"veden po purc.č. 225, 119/11, ]]9/]7 v k.ti. Rutuje u olomouce, bude proveclen ztrub DN ó3
v délce 166 m.

Veřejné osvětlení - je verleno po parc.č. 225, 119/I], l]9/17 v k.ú. Rutt|e u olomouce. Bude
vetleno kabelem AYKY 4x]6,mm2; lsuzenu butlou čtlři Svítidh osczend nu purkových stožrireclt
výšky 4 n.

obecní ťrřad Lutín stavební ťrřad'.jako stavebníúřad příslLrŠný podle \ 13 odst. l' písn. e) a \
84 č. l8312006 Sb.. o ťtzemním plánování a stavebrlírn řádtr. ve ztlění účinnénl do 3l.12.2012
s odkazem na přecIrodná ustanovení $ l90 odst. j zákorla č. 350/20l2 Sb. (dále_jen stavební zákon).
oznanruje podle $ 87 odst. l stavebního zákona zahá_ierlí ťtzemního řízení doÍčenýrn orgánťrm státní
správy a účastníkůrn řízení.

K projednárrínávrhu zároveIi nařizuje veřejné ťrstní_jednání. které se bude konat

v pondělí 12.5.2014

se schůzkou na místě stavby.

ve 13.00 hod.



Vlastrrík pozerr-rků a staveb. které_jsou přednlětern Útzenlrlího iízení.je povinen strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst.1zákona č. 500/2004 Sb.. o správnírn ř"ádu. ve znětlí pozdě.jších předpisťr. a

k tomttlo úČelrrje zpřísttrpnit.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnoLrt přede dnern ústního .jednání u stavebního úřadr'r

(vyuŽiite předevŠírn návštěvnídny pondělí. středa 8 - 17 hod) a při ústnírn.jednání.

Závazrlá stanoviska dotčerrých orgánů. nárnitky' Úrčastníkťr řízení a připonrínky veře.jnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejnérn jednání'.jinak se k nirn nepřihlíŽí.

Neclrá-li se některý z Úrčastníkťr řízenízastupovat. předloŽíjeho zástLrpce plnou moc'

Účastníci úzernního řízení dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona :

a) Žadatel MUDr. Roman ZboÍíI,nar.22.5.1966. bytem Rataje 72

b) obec. na_iejímŽÚzemí nrá být záněr uskutečnětl. Obec Těšetice. Těšetice 75

Účastníci úzenlníIro řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastriík pozenrku nebo stavby. na kterých má být poŽadovaný záměr ttskutečněIl:

- obec TěŠetice
- Státní pozemkový ítřad. HLrsinecká 1024l1la. Pr'aha j
- Mg'. AneŽka Zboiilová, Rataje 42
- RWE, DistribLrční sluŽby' s.r.o.. Plynárenská 499/l. Brno
- VoDoVoD POMORAVl. svazek obcí. okrLrŽní 880. Koste|ec na Hatlé

b) osoby. jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedIlínl stavbárn či pozerlkůnr můŽe
být Úrzemním rozhodnutím přírno dotčerro:
obec Těšetice: CEZ Distribuce. a'S' Teplická 814l8. Děčín: Telefónica Czech Republic. a.S. Za
Brumlovkott 26612^ Praha: Jaroslav Zboii|^ Rata.ie: Mgr. AneŽka Zbo(ilová. Rataje: MUDr. Roman
Zbořil. Ratajel Jaroslav Slezák' Lutírr: Kateřina Slezáková, Lutín: lng. Zdeněk Lakomý, olomouc:
Marta Vrbová' olornouc-Nová Ulicel Lirclmila Snýkalová. Brrro-Žabovřesk1,: MUDr. Marie
Grecmatlová. olornorrc-S lavonín.

Žadatel 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 bv|o
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavby nebo
pÓzemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do dobv veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické wiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští nřestupku dle s 178. odst.
1 písm.e) stavebního zákona.

lng. Drahoslava M a č á ko v á
vedouc í stavebn ího Útřadr'r



Doručí se :

žadatel
MUDr. Roman Zbořil, Rataje 72

přísluŠnú obec-
obec Těšetice (DS)

Účastníci řízerrí veřeinou vyhláškoLr - vyvěšeno na:

Úřeani deska obecniho úřadu Lutín + příIoha
Úreoni deska Obecního úřadu Těšetice + příloha

dotčené orgárry státní správy na doručetlku:
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
Magistrát města olomouce, odb. ZP (DS)
Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
(Ds)
KHS olomouckého kraje (DS)
HZS olomouckého kraje (DS)

Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách obecního úřadu Těšetice, obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti denní
lhůty' po kterou je oznámení v1věšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení. Zveřejňuje-
li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém
byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

VyvěšeIto dne

Žádáne obecní úřady, aby potvrzenoLr kopii o v'u-věšení a
zdejšímtr stavebnímu úrřadu.

Příloha : sitr-rační výkres

Prtl Žadatele' v přílrlze :asíláme poŠtcl,-ní pou.kazku nu uhruzeni
tlhrazení poplatku zaŠlete kopii stavebnínltt tiřadtt).

Se.jmuto dne : 4{, l' 4, r /J,4 la :ry

'tjtr o,'.

sejmLrtí této veřejné vyhlášky zaslaly

správníhtl poplcttku ve vÝŠi }.00(),-Kč (po
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