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ÚzpvtNÍ RoZHonxÚrÍ
veřejnou vy'hláškou

obecní úřad LLttítl. stavební úřad..iako star'e|rrlí úřad příslLrŠný podle \ l] odst. l písrn. g) a

$ 84 zákona č. l83/2006 Sb'. cl ťtzetlrrlírll plánol'lrIlí a stavebllíIll řáclLr. r,e zrlětrí účirrnérl clcl
jl.12.20l2 s odkazenl na přechodtlá ltstanoverlí \ 190 cldst. 3 zákona Č. 350/20l2 Sb' (dále.ien
''stavební zákotr'')' v územním řízení posoudil podle .s 89 a 90 stavebního zákona Žádost o v.vdání
rozhodnutí o ttmístění stavby nebo zaiízení (dále _jerl ''rozhodtlutí o urlístění stavby''). kterou dne
2l.12.2012 podal MUDr. Roman Zbořil, nar.22.5.1966, bytem Rataje 72 a na základě tohoto
posouzení vydává podle $ ]9 a92 stavebního zákotla a r\ 9 vvhlášky č' 503/2006 Sb.. o podrobně.jŠí

úpravě úzetntlího řízerlí. veřejnoprávní snllouv1'a ťtzetrlrlího opatřerlí

rozhodnutí o umístěnÍ stavbr'

inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domu - komunikace, vodovodo stl plynovod, veřejné
osvětlení tla parc.č. 225,719/1l' 119l2l,ll9ll7,ll9/5 v k.ú. Rataje u Olomouce.

v torrto rozsahu:
Jedná se umÍstění komunikace' vodovodu' stl plynovodu a veřejnéhtl osvětleni v lokalitě pro
výstavbu rodinných domů místní části Rataje.
Komunikace je řešena jako obslužná a pochozí s výhybnou, třemi parkovacími stáními,
obratištěm; součástí je provedení čtyř jednotných sjezdů na parc.č.II9ll1,l19ll7 v k.ú. Rataje
u olomouc". ŠiřLu komunikace bucle J m vdélce 50 m a o šířce 3'5 m vclélce 118 m.
Komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci a bude ukončena po 168 m
obratištěm na parc.č. 119l2l, 119/5 v k.ú. Rataje u C)lomouce. Komunikace s výhybnou, třemi
parkovacími stáními, obratištěm a sjezdy. Povrchová úprava živičná, odvedení dešt'ových vod
do vsakovacího příkopu, se vsakovacími jímkami.
Vodovod - bude napojen na stávající vodovodní řad na parc.č. 225 v k.ú. Rataje u olomouce a
je vedena po parc.č. 225, 119l|1, ll9ll'7 v k.ú. Rataje u o|omouce, bude proveden z trub PVC-
DN 80 v délce 152 m.
Stl plynovod - bude napojen na stávajicí plvnovoclní řad na parc.č. 225 l'k.ú. Rataje u

Olomouce a je veden ;lo parc.č. 225,l19lll,1I9l17 r k.ú. Rataje u olomouce, bude proveden
z trub DN 63 v délce 166 m.
Veřejné osvětlení - je vedeno po parc.č. 225, \l9ll1, 1l9ll7 v k.ú. Rataje u olomouce. Bude
vedeno kabelem AYKY 4x16 ,mm2; osazena buclou čtyři svítidla osazená na parkových
stožárech výšky,l m.



Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podrlínk1 :

1. Stavba bude umístěna na pozemcich parc.č. 225,ll9ll1,ll9l2l,17911'7,ll9/5 v k.ú. Rataje
u olomouce tak, jak je zakresleno v grafické ;rříloze, tj. v situačním výkrese na podkladu
katastrální mapy v měřítku 1 : 400, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. $

92 odst.4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána žadateli.

2. Komunikace bude obslužná a pochozí s vÝhvbnou, třemi parkovacimi stáními, obratištěm;
součástí je provedení čt"vř jednotných sjezdrr na parc.č. 11911|, 1l9ll'7 v k.ú. Rataje u

olomouce. Sířka komunikace bude 3 m l'délce 50 m a o šířce 3,5 m vdélce ll8 m.

Komunikace bucle napojena na stávající místni komunikaci (parc.č. 225) a bude ukončena
po 168 m obratištěm na parc.č.ll9l21,119/5 v k.ú. Rataje u olomouce.

3. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad na parc.č.225 v k.ú. Rataje u Olomouce
a je vedena po parc.č. 225,ll9l11,Il9l17 v k.ú. Rataje u olomouce, bude proveden ztrub
PVC-DN 80 v délce 152 m.

4. Stl plynovod _ bude napojen na stávajíci ply'novodní řad na parc.č. 225 v k.ú. Rataje u

Olomouce a je veden po parc.č. 2z5, ll9ll1, II9l17 v k.ú. Rataje u olomouce, bude
proveden z trub DN 63 v délce 166 m.

5. Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající a bude vedeno na parc_.č. 225,1l9lll,ll9ll'7
v k.ú. Rataje u olomouce. Bude vedeno kabelem AYKY 4x16 'mm2; osazena buclou čtyři
svítidla osazená na parkových stožárech vÝškr -l m.

6. Podmínky hygienické, požární apod. jsou clánr' příslušný'mi normami a právními předpis1''.

7. Pro stl plynovod a veřejné osvět|ení bude vypracovaná dokumentace pro provedeni stavb-Y,

která bude doložena k žádosti o kolaudační souhlas.

8. Projektová dokumentace obslužné komunikace ke stavebnímu Íízeni bude zpracována
v souladu s lyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecnÝch technických požadavcích zabezpečujícich
bezbariérov é užíváni 

* staveb.. Projektová tlokumentace pr0 stavební povolení bucle
předložena k posouzení |{IPI CR o.s.

9. Projektová dokumentace vodovodu burle zpracovaná dle podminek stanovených ve
vyjádřeni vlastníka vodovodní sítě VoDoVoDU POMORAVI svazku obci, Kostelec na
Hané ze dne 23.8.2013 a provozovatele vodovodu INSTY CZ s.r.o. Olomouc ze dne
20.3.20l3; projektová dokumentace pro stavební povolení bude Znovu předložena
k posouzení provozovateli vodovodu a vlastníku votlovodni sitě.

10. Z vyjádÍení ČEZ Distribuce, a.s. Ze dne 20.12.2012 vedeném pocl zn. 0100121684 vyp|ýá'
ž; nři realizaci stavby dojde kdotčení energetického zaÍizení - podzemní sitě - v majetku
CEZ Distribuce, a.S.' které je chráněno ochranným pásmem podle $ 46zák.č.458/2000 Sb. a
technickými normami, zejména PNE 33 330l a CSN EN 50423-l' proto bude při přípravě
stavby postupováno d|e podmínek vyjádření.

11. Z vyjárJřeni RWE Distribuční služby, S.r.o' Ze dne 20.12.2012 pod zn. 5000'727520 vyplýá'
že dojde k dotčení STL plynárenského zaÍízení místních sítí a stavebník při přípravě stavbv
musí dodržet podminky pro provádění stavebni činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zaÍízení. Dokumentace pro provedení stavby bude projednána s vlastníkem sítě. Napojeni
bude provedeno dle smlouvy o podmínkách napojení ze dne 26.4.2013 č. 13130002 40lt57 440.

12. Při realizaci stavby do.jde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 20.12.2012 pod č.j. 715751/12. Proiektová



dokumentace pro stavební íízení musí být vvpracovaná v souladu s podmínkami tohoto
vyjádření.
Stavebník' nebo jím pověřená osoba, je povinen bez zbvtečného odkladu poté, kdy zjistil, že
jeho záměr, je v kolizi se SBK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však
před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby' vyzvat společnost Telefónica ke
stanovení konkrétních podmínek ochranY SEK, případně k přeložení SEK.

13. Při provádění stl plynovodu a veřeiného osvětlení bude postupováno dle podmínek
stanovených obcí Těšetice 

' 
ve vyjádřeni ze dne 27.3.2013 pod č.j. 225/2013

14. Při přípravě a provádění stavby budou splněnv podminky souhlasu k trvalému vynětí
zemědě|ské půdy ze zemědělského púdního fondu k nezemědělským účelům vvdaným
Magistrátem města O|omouce' odborem živcltního prostředí ze dne 15.4.2013 pod č.j.
sMoLlZPl55/1016/1017l20l3lPo pro parc.č. ll9/5' ll9l17,ll9l2l v k.ú. Rataje u Olomouce
a ze dne 7.8.2013 pod č.j. SMOV 146257l20l3oZP/PKZlPol pro parc.č. lÍ9l1l v k.ú.
Rataje u Olomouce:
- Souhlas je závaznou součástí rozhodnutío která budou 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 žadatele k zahájení výstavby. odněti pudv ze ZPF nabude

účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení' popř. ve lhůtě v něm uvedené.
- Vsouladu s ust. $ 8' odst. 1 zákona č. 331192 Sb., ochraně ZPF provede ten, v jehož

prospěch je souhlas udělován, na r'lastní náklad skrývku kulturní vrstn' pudy clo

hloubky zl0 cm a následně ji využije k doplněni ornice na stejných pozemcích.
veřejných prostranstvi uvnitř obce. Způsob provedení sk1Ývky a její další manipulace
bude prováděna v souladu s ust. $ 10 odst. 2 vyhl.č. l3ll994 Sb. kterou se upravují
některé podrobnosti ochranv ZPF. Termín provedení skrývky je závislý na nabytí
právní moci stavebního povolení vydaného podle stavebního zákona. Splnění této
povinnosti lze vymáhat ukládánim pokut ve smvslu ust. $ 20 zákona.

- Tímto souhlasem zůstávají nedotčena ma.ietková práva vlastníku pozemku a státem
chráněné zájmy uživatelů pozemků.

- Před zahájením sthvby je žadatel povinen zajistit zřetelné vvznačení hranic záboru
v terénu, abv nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.

- Podmínky a skutečnosti v tomto souh|asu uvedené může na návrh žadatele orgán ZPF
změnit v řízení o změně rozhodnutí vvdani'ch podle stavebního zákona.

15. Při přípravě a provádění stavby butlou splněny podmínk.v souhlasu Magistrátu města
Olomouce odboru životního prostředí podle $-7 odst. J zákona č. 33411992 Sh. ve znění
pozd. předpisů ze dne20.8.2013 pod č.j. SMoL/ZPl2288l2013lPř, pro parc.č. ll9/11' l19ll'7
v k.ú. Rataje u Olomouce:
- práce na uvedených zemědělských pozemcích butle probíhat v maximálni možné míře

v době vegetačního klidu
- stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
- doba záboru nepřekročí dobu l rok, včetně uvedení pozemku do puvodniho stavu'

termín zahájení prací bude upřesněn ve stavebním řízení
- při vlastní práci je stavebník povinen respektovat zásady ochrany ZPF' vyplývající

z ustanoveni $ 8 cit. zákona
- šíře manipu|ačního pruhu bude cca ,l m včetně výkopu, délka a uložení jednotlivých inž.

sítí nepřekročí stanovené parametry uvedené v technické zprávě
- práce na pozemcích a vstup na ně bude v tlostatečném předstihu časovém projednán

s vlastníky' případně s uživateli pozemku.



16. Při přípravě a provádění stavb-v budou splněn_-v podmínky stanoviska vvdaného
Magistrátem města olomouce, odborem životního prostředí ze dne 25.3.2013 pod č.j.
SMOL/04 1 987 I 2013 I OZP I OW J ah:
- Při stavebních činnostech budou provedena příslušná opatření pro eliminaci prašnosti a

okolní zástavba nabude nadměrnou prašností zatěžována.
- Prodloužení vodovodu' je podle $ 55 oclst. 1 pism. c)vodního zákona vodni dílo,

k výstavbě je nutné požáďat vodoprávní úřacl o stavebni povolení. K rrydání stavebního
povolení je věcně a místně příslušnÝ Mmol, odb. ZP. K žádosti o zahájení vodoprávního
řízení předloží investor 3 výtisky kompletní projektové dokumentace zpracované
oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářských staveb, s veškerými doklady
tj. vyjádření správců inženýrských sití, lyjádření provozovatele nebo vlastníka
vodovodu, smlouvy o právu provedení stavby s majiteli přímo dotčených pozemků'
stanovisko správce povodí, stanovisko KHS a HZS, územní rozhoclnutí.

' Ze|ený průleh sloužíci výlučně pro odvádění povrchových vod z komunikace je součástí
této komunikace podle ustanovení s 12 otlst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacích, ve znění pozd. předpisu, k jeho povoleni je přislušný silniční správní úřad
MMOI.

- Plochao na které má být zÍízeno zaÍízení pro vsakování dešt'ových vod' musí zůstat
během celé stavetlní fáze vo|ná a chráněná před pojížděním vozid|v stavby. V oblasti
plánovaného vsakovacího zařízení nesmí bÝt skladovánv látky ohrožuiící vodu. Těžební
práce v rámci stavby musi být proveclen-"_ tak, abv by|a zachována propustnost. Vsakvaci
zaÍízení smí být uvedeno do provozu až po plném dokončení stavebních opatření na
pozemku.

- Doklad o odstranění odpadů ze stavb1' budou součástí dokumentace předkládané
k žádosti o užívání stavby.

17. Při přípravě stavby bude postupováno dle podmínek závazného stanoviska Magistrátu
města olomouce, odboru stavebního, odd. státni správy na úseku pozemních komunikací ze
dne 10.4.2013 pocl č.j. SMoVoPw7gl1165/2013/Kr.:
- Projektová dokumentace musi být z;rracovaná oprávněným subjektem v otroru dopravni

stavby a splňovat obecné technické požadavky pro stavby dané lyhláškou č. 104l*t997
Sb., kterou se provádí zákon č.I3ll997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni pozď.
předpisu.

- Projektová dokumentace pro stavebni povolení musí být zpracovaná v souladu
s vyhláškou č. 11612008 Sb., o rozsahu a tlbsahu projektové dokumentace dopravních
staveb a vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecnÝch technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérov é uživ ání staveb.

- o povo|ení stavby komunikace je nutné požádat u zdejšího speciálního stavebního
úřadu, k žádosti bude mimo jiné doloženo stanovisko odboru životního prostředí MMol,
odd. vodního hospodářství a stanovisko hydrogeologa ke způsobu odvodu dešt'ovÝch vod
z komunikace zasakováním do přilehlého zeleného pásu.

18. Při přípravě stavbv bude stavebník postupovat r.'souladu S ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20ll987 Sb.' o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisú' podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR v Brně, Královopolská 147, Brno nebo oprávněné organizaci - např. NPÚ, územ.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
olomouc, U Hradiska 4216, olomouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na dotčeném území záchranný archeologickÝ pruzkum. Současně ust. $ 22 odst. l zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizu.jící
archeologický výzkum povinnost uzavřít dohotlu, a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. Pokutl k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřatl.

Výrok o námitkách ťrčastníkťr Íízení ' nebyly vznesen\'



Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kcly nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude tlyla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona.
Uzemní rozhorlnutí pozbývá platnosti též dnem, kclv stavebni úřad obdrží sdělení žadatele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, by|a-li realizace záměru již zahájena.

odůvodnění:

Žadatel MUDr. Ronran Zboi|l. nar. 22'5.l966. b-v-tenl Rataje 72 podal dne 2l 'l2'2012 Žádost o

vydání ťtzetnního rozhodnutí tla r'tt'nístění stal,'bl'inŽenÝrské sítě pro výstavbtr rodinnýcIl donlit -

komunikace. vodovod. stl plynovod. vet'e_iné osvětlení rla parc.č. 225. I l9/l l. 1|9l2l.119l|1. ]19l5
l,k.ú. Rataje tt olotnouce. Jedná se urnístění koInttnikace. vodovodLr. stl plvrrovcldlr a veřejného
osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných dornťr.

Po přezkournání Žádosti stavební úřad zjistil. Že Žádost r-rer-rí ťrplrrá clle poŽadavků $ 86

stavebního zákorra a Q 3 v1,hl'č' 50312006 Sb.. c'l podrobnějŠí úpravě ťtzemrlího Ťízení. veře_inoprávrlí
smlouv1'' a územnílro iízení. Proto vyzval Žadatele k cloloŽeníciybějících podkladů aí'íz'ení ustlesetlílll
ze dtle l4.l.2013 pod č.]. SU/1412825l20I2l2013 pr'erLrŠil. Zadatel vpoŽádal o prodlouŽení lhťrtr.

k doloŽení podkladir . Stavební úřad po posottzerlí clLtr'odťt pro prodlor-rŽení |hůty dne 23.,1.20l3 pod

č i. SU/ 9Bl616120|3 a dne 30'1'20l3 pod Č'j. SL.ril65ll396120l3 trsllesetlín-r prodloLrŽil lhlrtLr

k doplnění Žádostr.
Po doloŽení podkladů stavební ťrřad oznánlil drle 1.4.20l4 zahájení úzernr-rího řízení dle $

87 odst. l Irlavním írčastníkťrrn Íízerlí a dotčenÝnl orgántinr jednotlivě a vedle_jŠín Úrčastníkťrnl řízení
veřejnou vylrláškou.

K projedrrárlí návrhLt sc'lučasně svolaI r'eře_1rlé ťrstní _jednárlí. které se konalo l, pondělí dne
12.5.20l4 na rnísto stavb,"'' a součastrě stanovil ste'jlltlLt lhLrttr pro uplatnění z'áyazných starlovisek_
nárnitek a připonlínek. O výsledkLr jednání bv| sepsán protokoI.

Žadatel provedl infonnačttípovirrrlost podle \ 87 odst.2 stavebního zákona' kterou si stavební
Llřad tta rníste oveři l.

V řízení stavební ťrřad konstatoval. Že Žádost .1e po doplnění úplná dle poŽadavků $ 86
stavebního zákona a \ 3 vyhl.č.50312006 Sb.. cl poclrobnějŠí ťrpravě úzernnílro iízení. veře.jnoprávllí
smlouv1' a ťtzemrlího opatřenŤ a byla posoLlzella dle ustanovení $ 90 stavebního zákona: stavební
úřad zjistil. Že stavba.je rlavrŽena v lokalitě. která.ic z hlediska t-lpnstl lěŠetice s nlístnínli částrli
-fěšetice. Rataje a Vo_jnice. soLrčástí zastavěného ťtzerllí 'n,e tirnkční ploŠe Br - bydl-rrí v rodirrrrých
domech. Pro obsluhLr lokality je platným ťtzettlrlírll 1llarlern \\'lTlezen také Lrličrlí prostol k irrnístění
veřejrré technické i dopravrrí infrastrtrktury. L]rnístěrlí stavbv vyhovLr1e pclŽadavkům stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů. předevŠím obecrlýtn poŽadavkům statrovenýnl vy'hl.č. 50l/2006
Sb.. o obecných poŽadavcích na vyuŽívání ťrzemí. s vyhláškou č. 268/2009 Sb.. o technických
poŽadavcích na stavby a.je r'soLrladu s poŽadavk,"- tla t'eře.jIlott dopravrlía technickou infl_astruktllrll a

s poŽadavky zvláštníclr právních předpisů a s clchratlclLr práv a právelt-t chráněnýcIl zájrnťr ťrčastníkťr
řízení' Odvádění deŠt'ovýclr a splaškových vod bLtcle řeŠeno sarnostatrlě před povolovánírn zástavby
rodinnýrr-ri domy. Stavebrrí ťrřad nlá kdispozici r''Šechrla potřebná závazná staIloviska dotČených
orgánťr. na základě kteých rnohl vydat předmětné ťrzemní rozhodnutí. přičerlŽ neslrledal Žádný
právní důvod či překáŽky, a to ne-1en Ze Stran}' některého s dotčených orgán[r spcllupůsobících v tomto
správnírn iizení^ ale ani svťr1. pro které b1,přednlětnotrŽádost na vydáníťtzetnního rozhodnutí zaníÍl'

Stavebník k pozemkům parc.č. 225. ll9/5. l19l)l.119/ll. 1l9l11 v k.ú. Rataje lt olotnor-tce
přímo dotčenýnl stavboLr jedrrak prokázal _jiné pI'ár'tl. a to souhlasetl obce TěŠetice. Státního
pozemkovéIlo ťrřadr-r. a Mgr. AneŽky Zbořilové. Rataje 42. 

_lLrto 
skuteČtlost stavební ťrřad ověřil

v průběhLr ťízerlí. Před vlastní realizací stavby br-rdou příno dotČerré pozer't-rkr,' rnajetkoprávrlě
vypořádány'.

Žádost byla doloŽena dokr'rnrentací pro ťtzernní řízení zpracovanotl Ing' Danielenl
Šrnehlíkerrl' atltorizovanýrn inŽenýreln pro pozetnní stavbr'. dále závaznýnli stanovisky dotčených
orgánů veře1né správy'" poŽadavk1'' vlastníkťr techrlických sítí. které by''l1 zkoordinovány'' a zahrtlrtt\'
do podnrínek tohoto rclzhodnutí.



K Žádosti bylo do|oŽeno :

- vyjádřerlí Teletónica Czech RepLrblic" a.s'
k dotčení.

- stanovisko RWE DistribLrční slLrŽb\'. S.f.o'
k dotčení.

ze dtle 20.l2.20l2 pod č..i. 115751l12 - dojde

ze dne 20.12.2012 zn. 5000727520 - dojde

- vyjádřeniCEZDistribucea.S.Zedne 20.12.20|2podzn.0100l2l684-dojdekdotčení.
- stanovisko VoDoVoD POMORAVÍ svazek obcí. Kostelec na Hané ze clne 23.8.20l3.
- vy.;ádření INSTA CZ s.r.o.. olomouc ze dne 20.3'20l3.
- souhlas Čn vo" VUSS' Brno ze dne 20.3.20 J 3 pod č'.j. 1816134425l2O l 3- l 383-ÚP-ol'.
_ stanovisko Policie Čn ot olomoLtc ze cltre l2. j.]013 pod č j. KRPM-3 1978/ČJ-20l3- l40506.
- záyazné stanovisko KHS olonoLrckého kra.je Ze clrle )2.3.20l3 pod č.i

KH SOC/04s 1 8 120 13/OC'/HOK.
- závazné stanovisko HZS olornoLrckéhcl kraje ze dne 5.4.20l3 pod č.3. HSOL-1415-212013,
- závazné stanovisko Magistrátu rněsta olonloLlce . odboru stavebního. odd. státní správv na

ťtseku pozemních komuntkací ze dne l0'4.2013 č..1. SMolloPKl7gl1ll65l?'013lKr.
- vyjádřeIlí Magistráttt tněsta Olomouce. odborLr koncepce a rozvo.je ze dne 29'3.20l3 pod č._i.

SMOL/0044 39 120 13/OKR/Tl/LLrc.
_ souhlas k trvalémLt vyrrětí ze ZPF MagistrátLr rlěsta OlomoLlce . odboru Životního prostředí

ze dtle 15.4'20l3 pod čj. SMol/ŽPl55ll0l6llOl112"013/Po. ze clne 7'8.20l3 pod č.j.

SMOL/ I 46251 1201 3 I OZP IPKZI P ol.
- souhlas dle \ 7 odst. 3 zákona č. 33411992 Sb. MagistrátLr nlěsta olomouce odboru

Životního prostředí ze clne 20.8.2Ol3 pod Č.i' SMol/ŽPl5512288120l3lPř.
_ závazné stanovisko Magistrátu rněsta ololnoLtce. odboru Životního prostředíze dne 23.3.20l3

pod č j. SMOL/O4 l 981 120|3 loZP lolHl Jah.
- v'vjádřerrí Státního pozernkového ťrřadLr Praha ze dne 3.7.20l3 pocl zrl. SPLj/ 2l865l/20l3.
- v1'jádřerlíobce'fěŠetice ze dne 21.3.20l3 prrcl Č |. ]25/20l3

Stavebníťrřad se v rámci probílra.jícího řízení zabýval téŽ otázkoLr vymezeníokruhu účastníků ř'ízeníve
smyslu $ 85 stavebrrího zákona. Přitonr dospěl kzávěrLr. Že v daném případě toto právní postavení
přísluŠí :

Účastníci ťtzemního řízerrídle $ 85 odst. l star,ebIlího zakona;
a) Žadatel MUDr. RoIaarr ftlořil. nar' 22.5.1966. b;-tem Rata.je 72.

b) obec' na jejímŽ úzení rná být z'áněr usktttečněn. obec TěŠetice.

Účastníci územníIro řízenídle $ 85 odst. 2 stavebrlího zákoIla;

a) vlastník pozemku nebo stavby' na kterých ná být poŽadovaný záněr Ltskr-rtečněn:

- obec TěŠetice
- Státní pozerlkový ťrřad. Husinecká 10]4'] la. Praha j
- Mgr AneŽka Zbořilová. Rataje 42
- RWE, DistribLrčrrí služby. s'r.o." Plynárenská:199/l. Brno
- VoDoVoD POMORAVl. svazek obcí" okrLrŽní 880. Kostelec na Hané

b) osoby..je1ichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbánl či pozernkťrm můŽe
být úzernníIn rozhodnutírn přírno dotčeno:

obec Těšetice: CEZ Distribuce. a.S. Teplická 871/8. Děčín: -I-elefónica Czecll RepLrblic. a.S. Za
BrumlovkoLt 26612. Praha; Jaroslav Zboiil- Rataje: M-ur. AneŽka Zbořilová. Rataje; MUDr. RoInalr

Zboiil^ Rataje: .laroslav Slezák, LLrtín: Kateřina Slezáková. LLrtín. lng. Zdeněk Lakorný. olomouc:
Marta Vrbová' olomouc-Nová Ulicel Ludmila Snlýkalová. Brrro-Žabovřesky. MUDr. Marie
Grecmanová. olomouc-S lavonín.

Vzhledem k tor.t.r-t.

doručovárro vsouladtr s $

ZC

92

záněr leŽí v ťtzeIlí. kcle _je vy,dán ťtzenlní plán. _je toto rozhodnutí
ocist. 3 stavebn ího zál<ona ťrčastníkťinr í'i'zení d le \ B5 odst.



lstavebního zákona a dotčenýrn orgánťrrn jeclnotlivě a ťrčastníkům řízerrí dle $ 85 odst.2 stavebního
zákona se doruču.ie toto ťtzemní rozhodnutí veřejtlott vr,'hláŠkoLr.

Poučení :

Protitomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvoIat se můŽe ťrčastník řízení ve lhťrtě do 15

dnťr ode dne' kdy mr-r bylo rozhodnutí oztlámeno. odvolání se podává Lr obecního ťtřadr-r Lr'rtírl

stavebního Úrřadr-r. o odvolání rozhodLrje odbor strategického rozvoje kraje. Krajského Úrřadr-r

olomouckého kraje.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak. Že .je rozhodnLttí vyvěšeno po dobLr 15 dnů

zpťtsobem v místě obvyklýrn. Posledrrí den této lhůt1,.1e dnem doručení.
odvolánínr lze napadrrout výrokovou část rozhodnutí. jednotlivý výrok nebo jeho vedle.jší

ustanoven í' odvo lán í jen proti odťrvodněrr í rozhodntttí _ie nepřípustné.

lng. Drahoslav
vedoucí

Doručí se :

žada.Íe l
MUDr. Roman ZboÍil, Rataje72

přislušnú obet -

obec Těšetice (DS)

Učastníci řízení veřejnou vyhláškoLr - vyvěŠeno tia:

Úředr,í deska obecního úřadu Lutín + příloha
ÚřeanÍ deska obecního úřadu Těšetice + přiloha

dotčené orgány státní správy lla doručenklt.
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
(DS)
KHS olomouckého kraje (DS)
HZS olomouckého kraie (DS)

komunikací



Toto rozhodnutí je vyhlašováno v souladu S ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona
veřejnou lyhláškou, a proto musí trýt ryvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního
úřadu Lutín a úřední desce obecního úřadu Těšetice. Poslední den 15ti denní lhůty' po kterou
je rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce, je dnem doručení rozhodnutí. Zveřejňuje-li se

písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém tryla
písemnost vywěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

VyvěŠeno dne : k, {, hqy

íGĚ-ffiTiffiÍ
l Šxil ruí
í 7ťT .iii L L,l }ťT .í,! l" t Í";
: -F&*.''- 

._i já;.].,:^:1

Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou
stavebnímu úřadu.

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu

Správní poplatek vyměřený podle zákona č

dne 13 .5 .201 4 .

63412004 sb., poloŽky 18, odst. a) ve výŠi l.000'-Kč byl uhrazen


