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INFORMACE 

O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 
Zdeněk Dokoupil, nar. 26.05.1988, Olšany 93, 789 62  Olšany u Šumperka, 
kterého zastupuje Ing. Zdeněk Kristek, nar. 16.05.1958, Hrabenov 6, 789 63  Ruda nad 
Moravou 

(dále jen "žadatel") podal dne 19.06.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí ve 
zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené 
územní řízení. 

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona 
návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti 
návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě 

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce. 

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se 
nezměnily podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00, 12:45 - 
17:00, v ostatní dny po dohodě). 

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, 
včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 
dnů na místě: 

při hranici pozemku stavby p.č. 179 v k.ú. Olšany nad Moravou  

a komunikace na p.č. 867/1 v k.ú. Olšany nad Moravou, tak aby informace byly z veřejného 
prostranství dobře čitelné. 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

rodinný dům o jedné b.j.  
s přípojkami inženýrských sítí, vsakovacími jímkami a přístřeškem 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 179, 867/1 v katastrálním území Olšany nad Moravou. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- Rodinný dům s 1bytovou jednotku s přípojkami inženýrských sítí, vsakovacími jímkami je určen 
pro bydlení 3 - 4 osob. Přístřešku bude sloužit pro odstavení osobního automobilu. 

Umístění stavby na pozemku: 

- RD bude umístěný na pozemku p.č. 179 v k.ú. Olšany nad Moravou ve vzdálenosti  20m od 
hranice s p.č. 867/1 v k.ú. Olšany nad Moravou a 32,688m ve vzdálenosti od pozemku p.č. 
905/1 v k.ú. Olšany nad Moravou. 

- Přístřešek bude umístěný na pozemku p.č. 179 v k.ú. Olšany nad Moravou ve vzdálenosti  6m 
od hranice s p.č. 867/1 v k.ú. Olšany nad Moravou a 24,512m ve vzdálenosti od pozemku p.č. 
905/1 v k.ú. Olšany nad Moravou. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Rodinný dům bude zděný, přízemní bez podsklepení a bez obytného podkroví.  Objekt bude 
tvaru písmene "T" ( 17,630m x 8,13m + 8,309m x 7,88m) se zastavěnou plochou RD - 209 m2 . 
RD bude zastřešený valbovou střechou se sklonem 25° s výškou hřebenů + 5,533 a + 5,474.  
Úroveň podlahy 1.NP bude +/- 0,00 = 320,30 m n. m..  

RD bude vytápěný teplovodním vytápěním se zplynovacím kotlem na dřevo  ATMOS DC 25S  s 
výkonem 25 kW, výrobce: Jaroslav Cankař a syn ATMOS. 

Pozemky byly zařazeny do kategorie středního radonového indexu.  

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky. 

Přístup i příjezd  na pozemek bude zajištěný  novým sjezdem šířky 4,0 m z účelové komunikace 
na pozemku parc. č. 867/1 v k.ú. Olšany nad Moravou. V místě sjezdu bude umístěná brána s 
křídly otevíranými do vlastního pozemku.  

Oplocení pozemku -není předmětem tohoto územního rozhodnutí.  

 

- Přístřešku na osobní automobil bude obdélníkového tvaru 6m x 8m se zastavěnou plochou  
48m2. Přístřešek bude proveden z dřevěných hoblovaných hranolů a bude zastřešen valbovou 
střechou se sklonem 25° s keramickou krytinou v černé barvě s výškou hřebene + 3,965m.  

 

- Zásobování vodou bude řešeno novou vodovodní přípojkou (délky 4m) a venkovní část 
domovního rozvodu vody (délky 18m)  o celkové délce 22m z obecního vodovodního řádu, který 
se nachází na pozemku parc. č. 867/1 v k.ú. Olšany nad Moravou. Potrubí z PE DN 32  bude 
umístěné na pozemcích  p.č. 867/1 a 179 v k.ú. Olšany nad Moravou.  Přípojka bude na hlavní 
řád napojená navrtávkou a bude ukončená ve vodoměrné šachtě HUTIRA MODULO 1 s 
vodoměrnou soupravou s uzavíracími ventily, umístěné na pozemku p.č. 179 v k.ú. Olšany nad 
Moravou. Potrubí bude uloženo do pískového lože v hloubce min. 1,0 m od upraveného 
povrchu. Z vodoměrné šachty bude vedena venkovní část domovního rozvodu vody do prostoru 
budoucí stavby, kde bude ukončena ventilem se zřetelným označením jeho umístění.  

- Splašková kanalizační přípojka bude zhotovena z PVC potrubí D 150 mm v délce 6 m. 
Splaškové vody budou svedeny do stávající obecní splaškové kanalizace, která se nachází na 
vlastním pozemku parc. č. 179 v k.ú. Olšany nad Moravou. Potrubí bude uloženo ve spádu min. 
2 % do pískového lože v hloubce min. 1,0 m od upraveného povrchu.                

- Dešťové vody z budoucí střechy domu a přístřešku budou svedeny dešťovou kanalizací PVC DN 
125 délky 47m do 3 vsakovacích jímek o průměru 1,0m a hloubce 1,0m, které budou vyplněny 
hrubým kamenivem a štěrkem s překrytím geotextilií a jejich povrch bude ohumusován a 
ozeleněn. Dno jímek bude propojeno s propustným podložím. Dešťová kanalizace i jímky budou 
umístěné na pozemku na parc.č. 129 v k.ú. Olšany nad Moravou. Středy jímek jsou okótovány 
ve výkresu situace.   

- Venkovní část domovního rozvodu NN  CYKY-J 4x10 délky 48 m v hloubce min. 0,8m bude 
umístěná v zemi na pozemku p.č. 179 v k.ú. Olšany nad Moravou  a bude napojená na stávající 
přípojku NN (územní souhlas sp.zn. 38678/2017 VYS/HEUR) ukončenou v stávající skříni typu 
SS 100, která je umístěná při hranici s pozemkem p.č. 867/1 v k.ú. Olšany nad Moravou. 
Kabelové vedení bude umístěné v zemi ve vzdálenosti min. 2,0m od hranice s pozemkem p.č. 
867/1 v k.ú. Olšany nad Moravou.   
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- Plynovodní přípojka nebude provedena. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavba vzhledem ke svému charakteru a rozsahu neovlivňuje území.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného 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. 

2. Likvidace dešťových vod bude provedená tak, aby nedocházelo k podmáčení sousedních 
pozemků nebo jejich vymílání. Vsakovací jímky budou provedeny tak, aby byly propojeny 
s propustným podložím.  

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Zdeněk Dokoupil, nar. 26.05.1988, Olšany 93, 789 62  Olšany u Šumperka 
 

Ostatní účastníci - další dotčené osoby: 

Obec Olšany, Olšany 75, 789 62  Olšany u Šumperka 
Jiří Dokoupil, Olšany 93, 789 62  Olšany u Šumperka 
Zdeňka Dokoupilová, Olšany 93, 789 62  Olšany u Šumperka 
Ing. arch. František Dvořák, M. R. Štefánika 947/11, 787 01  Šumperk 1 
Liana Gavlasová, Doubrava 533, 735 33  Doubrava 
Jindřich Horák, Olšany 140, 789 62  Olšany u Šumperka 
Milan Koštuřík,  Budovatelská 461/17, 708 00  Ostrava 8 
Svatopluk Koštuřík, Školní 1190/1b, 736 01  Havířov 1 
Jiřina Kubíčková, Za školou 827, 789 61  Bludov 
Jiřina Tempírová Kotrlá, Baldovská 638, 344 01  Domažlice 1 
Jitka Tempírová-Kotrlá, Popradská 1443, 562 06  Ústí nad Orlicí 6 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 2 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01  Šumperk 1 

 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. 
Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na 
úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této 
povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se 
neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.  

Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze 
se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek 
nabývá právní moci. 
 
 
Upozornění: 
 
Stavební úřad dále upozorňuje, že je třeba uhradit správní poplatek ve výši 1250-- Kč převodem 
či složenkou (složenku je možno vyzvednout na stavebním úřadě) a to ve prospěch účtu: 19-
1905609309/0800 variabilní symbol: 1213616; konstantní symbol: 0379; specifický symbol: 
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6158317, nebo je možno poplatek uhradit v pokladně MěÚ Šumperk na Jesenické ul. 31 
v Šumperku. Poplatek je třeba uhradit před vydáním rozhodnutí. 
 
  
 
 
 
Ing. Helena Urbanová 
referent oddělení územního rozhodování 
 

 
 
Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 
Ing. Zdeněk Kristek, IDDS: qf3dwzg 
  
ostatní hlavní účastníci (dodejky) 
Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01  Šumperk 1 
Obecní úřad Olšany, + úřední deska na 15 dnů, Olšany č.p. 75, 789 62  Olšany u Šumperka 
  
dotčené správní orgány 
HZS OK Olomouc, pro ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d 
KHS OK Olomouc, pro ÚP Šumperk, IDDS: 7zyai4b 
MěÚ RÚI Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01  Šumperk 1 
OÚ Olšany, IDDS: g8sasc3 
KÚOK, Odbor dopravy a SH, IDDS: qiabfmf 
archiv 
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