Magistrát

mesta

nám. T. G. Masaryka
Stavební

Prostej

130/14,796

úrad Magistrátu

mesta

ova

01 Prostejov
Prostejova

SpZn.: SÚ/3204/2012-Na
C.j.: PVMU
5426/2013 61
Oprávnená úrední osoba pro vyrízení: Pavel Navrátil, tel. 582329764
Oprávnená úrední osoba pro podepisování: Ing. Jan Koštál

UkL znak
(:;
;(ii

1ftfl1

o

O Prnoh

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ

ÚZEMNÍHO

RÍZENÍ A pozvÁNÍ

K VEREJNÉMU

ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Lucie Hradilová, Schweitzerova 749/97, 779 00 Olomouc,
Ing. Alena Pryszczová, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava,
Roman Pryszcz, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava,
Mgr. Ondrej Zušcich, Trávníky 463, 798 12 Kralice na Hané,
Jana Nováková, Solanec pod Solánem 62,756 62 Hutisko-Solanec,
Ing. Radek Cernohouz, Jilemnického 62/33, 779 00 Olomouc,
Kristýna Korcová, DiS., Krakovec 42, 79857 Laškov,
Lukáš Papšík, Horská 1259/1, 790 01 Jeseník,
Jana Králová, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc,
Jirí Král, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc,
Bedrich Hynek, sídl. Svobody 3568/69, 796 01 Prostejov
(dále jen "žadatel") podali dne 17.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o Ilmístení stavby:
"Inženýrské

síte a komunikace

pro lokalitu výstavby rodinných

domu Olšany u Prostejova"

na pozemcích parc. c. 693/1-orná puda, 693/2-orná puda, 693/3-orná puda, 693/4-orná puda, 693/5-orná
puda, 693/6-orná puda, 693/7-orná puda, 693/8-orná puda, 694/7-orná puda, 694/8-orná puda,
731/16-ost. pl. v katastrálním území Olšany u Prostejova.
Stavba obsahuje:

Komunikace
Prístup k navrhovaným domum je rešen prostrednictvím nove navržené komunikace navazující na nove
budovanou komunikaci situovanou na pozemcích parc. c. 694/5, 694/6, 694/7, 694/8 katastrální území
Olšany u Prostejova. Navrhovaný komunikacní systém je tvoren komunikacemi Š. 5 s plynulým
rozšírením na 5,50 m a 3,00 m. Komunikace je rešena jako obousmerná, šírky 5,50 m - páterní vetev VI.
Obousmerné jsou i navazující vetve V2 a V3 šírky 3,00 m, které jsou slepé.

STL plynovodní rad:
Napojení nove budovaného STL plynovodního radu bude na stávající STL plynovod 0,3 MPa dimenze
LPE 63 a LPE 50 SDR 11 PE 100.

Vodovodní rad:
Rodinné domy budou zásobovány z nove navrženého prodloužení vodovodního radu PVC DN 100, které
bude napojeno na prodloužený vodovodní rad z PVC DN 100 vedoucího v nove budované komunikaci.

Jednotná kanalizace:
Odkanalizování lokality výstavby RD vcetne odvodu deštových vod z komunikace a prilehlých
zpevnených ploch bude provedeno napojením nove vybudované jednotné kanalizace PVC 250 na obecní
jednotnou kanalizaci, pricemž deštová voda z komunikace bude nejprve svedena do zeleného pásu
(vsakovacího pruhu), kde bude zasakována. Prípadný prebytek deštové vody bude zasakován ve
vsakovací jáme - viz výkresová dokumentace. Detailní rešení odvodu deštových vod z komunikace
a prilehlých zpevnených ploch bude rešeno v dalším stupni projektové dokumentace v rámci stavebního
objektu nove budované komunikace.

Verejné osvetlení
Pro osvetlení nového areálu 7 RD bude použito 7 ks nových parkových osvetlovacích stožáru
propojených zemním kabelem CYKY. Místo napojení na stávají kabelový rozvod VO bude u posledního
stávajícího sloupu VO u pozemku parc. C. 694/5. Osvetlovací stožáry budou parkové, ocelové,
pozinkované, bezpaticové, vcetne výbojkových svítidel s halogenidovou výbojkou 70 W. Vždy dva
sousední stožáry VO budou spolecne uzemneny propojeným zemnící páskem FeZn 30x4.

RozvodyNN
Kabelový rozvod NN v lokalite nových 7 RD bude proveden jako pokracování stávajícího zokruhovaného
zapojení zemním kabelem AYKY 3xI20+70, pricemž oba konce okruhu jsou napájeny ze stávající
kioskové trafostanice DTS Olšany 7-Trávníky c. 700382, situované na pozemku parc. C. 662 zastaveného
areálu. Kabely AYKY 3x120+70 budou vyvedeny z pojistkové skríne SR542, která bude osazena v rámci
projektu pripojení predešlé etapy výstavby rodinných domku a bude prosmyckovane vedeny podél linie
plánovaných rodinných domku. Prosmyckování bude provedeno v plastových pilírových pojistkových
skríních SS200, které budou osazeny vždy v míste dvou sousedících parcel a budou sloužit jako hlavní
domovní pojistkové skríne pro jednotlivé odbery.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní rízení.
Stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova, jako stavební úrad príslušný podle § 13 zákona C. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. I stavebního zákona zahájení územního rízení a soucasne
narizuje k projednání žádosti verejné ústní jednání na den
15.2.2013 v 08:30 hodin
se schuzkou pozvaných na stavebním úrade Magistrátu mesta Prostejova, Vrahovická 4a, Prostejov dvere C. 204.
Závazná stanoviska dotcených orgánu, námitky úcastníku rízení a pripomínky verejnosti musí být
uplatneny nejpozdeji pri verejném ústním jednání, jinak se k nim neprihlíží. Úcastníci rízení mohou
nahlížet do podkladu rozhodnutí (stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova).
Poucení:
Úcastníci jsou oprávneni navrhovat dukazy a cinit jiné návrhy po celou dobu rízení až do vydání
rozhodnutí. Úcastníci mají právo vyjádrit v rízení své stanovisko. Úcastníci se mohou pred vydáním
rozhodnutí vyjádrit k podkladum rozhodnutí, poprípade navrhnout jejich doplnení.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladne poté, co bylo narízeno verejné ústní jednání, vyvešena na míste urceném stavebním úradem
nebo na vhodném verejne prístupném míste u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámer uskutecnit, a
to do doby verejného ústního jednání.
Zúcastní-li se verejného ústního jednání více osob z rad verejnosti a mohlo-li by to vést ke zmarení úcelu
verejného ústního jednání, zvolí si spolecného zmocnence.
K závazným stanoviskum a námitkám k vecem, o kterých bylo rozhodnuto pri vydání územního nebo
regulacního plánu, se neprihlíží. Úcastník rízení ve svých námitkách uvede skutecnosti, které zakládají
jeho postavení jako úcastníka rízení, a duvody podání námitek; k námitkám, které nesplnují uvedené
požadavky, se neprihlíží.
Nechá-li se nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Ing. Jan Koštál v. r.
vedouCÍ stavebního úradu
Magistrátu mesta Prostejova
Za správnost vyhotovení: Pavel Navrátil

Obdrží:
Lucie Hradilová, Schweitzerova 749/97, 77900 Olomouc
Ing. Alena Pryszczová, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava
Roman Pryszcz, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava
Mgr. Ondrej Zušcich, Trávníky 463, 798 12 Kralice na Hané
Jana Nováková, Solanec pod Solánem 62, 756 62 Hutisko-Solanec
Ing. Radek Cernohouz, Jilemnického 62/33, 77900 Olomouc
Kristýna Korcová, DiS., Krakovec 42, 798 57 Laškov
Lukáš Papšík, Horská 1259/1, 790 01 Jeseník
Jana Králová, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc
Jirí Král, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc
Bedrich Hynek, sídl. Svobody 3568/69, 796 01 Prostejov

které zastupuje
Ing. Jan Andrés, Flignerova c.p. 350/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Obec Olšany u Prostejova, mDS: kipbve6 + výveska
Magistrát mesta Prostejova - odbor dopravy
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Hasicský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostejov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracovište Prostejov, IDDS: 7zyai4b
Magistrát mesta Prostejova - výveska
RlSÚ
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Pro Obec Olšany u Prostejova a Magistrát mesta Prostejova:
Toto oznámení musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úredních deskách. Po sejmutí z úrední desky zašlete
1 vyhotovení tohoto oznámení zpet na stavební úrad.
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Sejmuto dne:

Vyvešeno dne: ....

.

Obec
Olšany u Prostejova
79814

ii' 582

380 160
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí oznámení.

