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Výrolr*vá čásí:

Stavební úřad obecního úřadu Lutín, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. f zákonač.1831206
Sb', o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 6812001 Sb. (dále jen
,,starrební zákon") ve společném uzemním a stavebním řizení pŤezkoumal podle $ 84 až 91 a $ 109 až |I4
stavebrlího zákona Žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, k1erou dne l2.7,2010 poda|i

Favla Gotlrová nar. 5.5 .197'/ býem OstruŽnická 353l2l, olomouc
zastoupená na zákiadě plně moci
íng" &adkem Janů, Jižní 51, Olomouc

(ciáie j en stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

J. yydává podle $ 79 odst. a $ 92 stavebníhozákonaa $ 9 qlhlášky č.50312006 Sb'' opodrobnějšíúpravě
úzenrního řízení, veřejnoprávní snlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby;

rodinnéřro dornu na pozemku parc.č, 268/34 v kat. úzerní Lutín, včetně:

* ysaÍ<ovací jámy na dešt'ové vody na pozemku parc'č' 268134
* neveřejné části přípojky vody, splaškové kanalizace, plynu na pozemku parc.č. 268134
* vnitřní vedení nn na pozemkuparc.č.268134
* vrtané studny na pozemku parc.č.268134

- zpevněnýclt ploch na pozemku parc.č. 268134 vše v k.ú. Lutín

íš. a p<;dle $ l i5 stavebního zákona a $5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení
síavebníiro zákqna ve včcech stavebního řádu

stavební povolení

rodinrréĚac' damu na pozemku parc.č. 268/34 v kat. území Lutín

Usp*řádání stavby bude následuj ící:
Ř*din*ý tlťlm bude o ietlné bytové jednoÍce, sgmostaÍttě stojící, nepodsklepen, příxemní s vestuvěnou gardží.
ZlikÍ$davé pa'sy ílutlou prtlvedeny zbetonu tř, B15(B20), ztikladovtÍ deska bude vyztužena kari sítí, bude
pr*vedena hydraizolace, izolace prati radonu a tepelnd. Konstrukce domu dřevěnd- sendvičovó dřevostavba.
KazusÍrptkce krovu dřevěnó, kryÍina eternit v barvě antraciL Po hrqnici pozemku sÍavebníka jsou vyvedeny
ylřípcjky sť.{ plpttu, varly, karualizuce a vedení NN. Budou provedeny pouze rozvody od těchto přípojek. Zdroj



teple g;iyrwý širťe!- Sjez'tl. zkomunikace je stóttljící. Zpevněné ploclty budou provedeny zbelonové aimkové
*ťt:žl;',,. Sjezď z kenewrcika.ce je sÍávající.

!}íspa:íce'' 'l 1lříze*í - zddvet'í, chcdl:a, koupelna' ýítC, technická místnost, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a
! ! i t; bl:Í rte ;fi ís t t: o'c ! í.

áf Ě' Si:l*<tvť podrnínky pro urnfstění stavby:
€' SÍavl-.a t}'!} bude umístěna na pozemku parc.č. 268134 v katastrálním území Lutín, ve vzdálenosti 5,0m od

hranice s pozemkem parc.Č. 286135, ve vzdálenosti 5'08m /nejkratší vzdálenost/ od hranice
s pozemken parc.č 26812 a ve yzdálenosti 2'89m od hranice parc.č. 268/33 v k'ú. Lutín. tak, jak je
zekreslena v situačním výkresu v měř. 1:250 , jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace doloŽené ke
spcjenému úzernnímu a stavebnímu řízení.

Ž. StL'dna brrde uniístěna na pozemku parc.č. 268134 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice s pozemkem parc'č.26812
a' ve vzdáienosii 1 i,0m od hranice s pozemkem parc.č. 268133 v k.ú. Lutín'

3. Vsakovací jáma na dešťové vody, neveřejné části přípojky vody, vnitřní vedení nn, splaškové kanalizace'
plYnrr i;udou un'lístěny na pozemku parc.č. 268134 vše v k.ú. Lutín.

4. Zpe'lněné piochy íplocha před garáŽí, přístupový chodník) budou provedeny na pozemku parc'č. 268134
v k.ú. Lutín.

5' ZasiavČná pioe ha RD bude ]57.3m]'
ó' Zastřešení_Íe řešeno valbovou střechou se sklonem 20',výška hřebene střechy ve dvou úrovních +5,000 a +

4,292 ad+0,000 (*0,000 :224,60).
7' Napojení RI} na inŽenýrské sítě;

- Spiaškové vody z RD budou Svedeny do stávající přípojky napojené na veřejnou kanalizaci.
- Dešťové vody z RD budou svedeny do vsakovacíjámy.
- Zásabeni RD pitnou voda bude zajištěno stávající přípojkou napojenou na veřejný vodovod. Ukončení

vodcvodní připojky bude vodoměrnou šachtou.
- Zásobeni P.D plynem bude stávající stl přípojkou plynu.
_ Zásotlei:í e l. errergií bude přípojkou z distribuční sít NN.

8. V1dápění Rl] ústřední, zdroj plynolry kotel.
*. í.amunikační napojení:

- Dopravně bude rodinný dům řešen stávajícím sjezdem z komunikace.
Í{i'Na pozemku l-:udou rrmístěny nádoby na domovní odpad.

FV. SÉarioví podmínk3'pro provedení stavby:
É. Stavba bucie provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Alois Janů, Čre oo osz

autorizcvaný architekt; pr'ípadné změtty nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního úřad,
přípacinč schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku.

2' S';avebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět; případné změny v těchto skutečnostech omámí neprodleně stavebnímu úřadu.

3' Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka, na záklaďě oznámení záměru započít
s uŽíván.ím stavby.

4" Stavba br.rde dokončena do 30.429}2
5" Siavi:a bude prováděna stavebním podrrikatelem, který při jejím provádění zabezpečí odborné vedení

provádční stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby bude veden stavební deník.
s. Staveirník zajistí lyryčení prostorové polohy stavby odbomě způsobílou osobou. Výsledý vytyčení musí bý

civěřeny úředně oprávněným zeměměřičem (ověřený lytyčovací v'ýkres je dokladem ke kolaudaci stavby).
7' Fřerl zapačeti zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inŽenýrských sítí od jejich vlastnílď a

provozovatelů přímo v terénu a vjejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zvýšené opatrnosti.

E" Při provádční stavby budou dodrŽeny podmínky uvedené:
a} vc stanovisku Magistrátu rněsta Olomouceo odb. životního prostředí ze dne 15.2.2011 pod čj.

S!11OL/ŽF/55 l 1202120I I l]Ko'
š!. SÍ{,vbussudnyieekarckíerizovtÍnadle$55odst. lpísm,j)ztÍkonaovodtÍchjakovodnídíIo,opovolení

k jeleo sícn;hě a po,-olení k odběru podzemních vod požádá investor u příslušného vodopravního úřadu *

M:nÚÍ cŽp, oaa. vodní hospodářství.
i2. Kžádosti o za'hálertí vodoprčuního řízení pro stavební povolení a povolení kodběru podzemní vody

Eředlaží investor 3x v.ýtisk kompletní projektové dokumentace, zpracované oprávněnou osobou pro
prajektováni ,-odohospodtiřskych staveb ,s veškerymi doklady, tj výpis z katastru nemovitostí a snimek

z k*Íaslru rna'py (rte starší 2 měsíců), seznQm účastníků řízení, vyjádření sprdvců inženýrskych sítí,



viác!ření asoby s r;dbornou způ,sobiÍostí - hydrogeologa, pravomocné územní rozhodnutí nebo územní
souhias a souhlcls pííslušného stal,ebního tiřadu podle f l5 odst. 2 zákona č' ]83/2006 Sb' o územním
p!ánol:ání s sta.;ebníln řádu (sta.vební zákon).

*; "l závttzxtéffi sÉanovisku ř{ZS Olomouckého kraje ze dne 18.2.2011 pod čj' HSoL_700-2l201l:
K uŽívárrí stavb'v bude cioložen-
- tlokllci o ;:ožú.rní rldalnosti obvodového konstrukčního systému označeného ve výkresové části S]
(cerlifikát' pt'otokol o zkaušce' stavební tech.nické osvědčení apod.)

do k! a d a y; r ov c zus c lt o p no s t i ha's í c í c h př ís tr oj ů
_ ES certýikcit shody il(1 autonoilxní zař[zení detekce a signalizace

i:; v* sťaar*visku ČEZ Bistritruce a.s. Ze dne 13.1'2011 pod č.00l03 lóó0815, zedne24'2.2011 pod zn.
1Ú-123]3628 a ze dne 24'2.2011 pod čj. 1032113249.

.j} ve stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne21.I2.20l0 pod zn.49'14110lI53
!i' Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly lystaveny co nejmenšímu ovlivnění (práce

eir':itujíci zvýšený hluk omezit na denrrí dobu, pouŽívat stroje v řádném technickém stalu, před výjezdem
vozi<Jel ze stavlry eajistit jejich clčistu, případně očisťu veřejné komunikace slouŽící jako přísrup na
staveništč).

i*. Ůclpady ze stavby budou iikvidovány vsouladu se zákonem č.l85/2001 sb. o odpadech. Doklady o
orlstlanční odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k ohlášení uŽivání stavby'

áÉ' Přeri za}rá-iením stavby bude na viditelném místě u Vstupu na staveniště umístěn štítek,,STAVBA
POVOLENA". ktery' obdrŽí stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí bý chráněn
pr'ecl pcvětmostníini vlivy, aby údaje na něm uvedené zustaly čitelné a ponechán na místě do doby započetí
uŽívání stavby. U rozsáhlejší stavby se staveniště oznaěí pŤiměřenou tabulí, na které bude uveden název
stavby, investor, dodavatel, povolení a ukončení stavby.

1Ž. Před zahájenínr stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákotla č.20ll987 Sb., o
státní památkové péčí, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen oznámit
v dese{idennírn předstihu .A'rcheologickému ústavu Akademie vcd ČR vBrně' Královopolská 747, Brno
nebo oprávněné organízaci - např. NÚP územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.
25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří, Wolfri 16, olomouc - swj záměr realizovat stavbu a
umoŽniť jim provést na dotčeném ízemí záclranný archeologicky pruzkum. Současně ust. $ 22 odst. l
zákana o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uŽivateli) nemovitosti a organizaci realizující
areheologieký' výzkum povinnost uzavÍít doliodu, a to ještě před zahájením archeologického lýzkumu.
nedojde-ii k tomu, bude tak učíněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.

j 3" Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započit s uŽíváním stavby nejméně 30 dnů předem
die $ l20 stavebního zákona. Omámení bude podáno na předepsaném formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č.
526lzaa6 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu)
s přiloŽenými doklady uvedenými v tomto formuláři.

tr4. Kzávěrečnó kontrolní prohlídce stavby bude doloženo: protokol o qtyčení stavby, geometrický plán
zančření slavby, revjzní zprávtt al' zaŤízeni, revizní zprálu hromosvodu, osvědčení o stavu komínu, tlakové
zkoLrš$, rr:zvadu vody a topení, těsnost odpadů, revize stl přípojlqy plynu (včetně geodetického zaměŤení a
přípojkové karty, stavební deník, prohlášení o pouŽiých výrobcích (s 15ó stavebního zákona), doklad o
kontrolninr irrěření objenrové aktivity radonu v pobytových místnostech, doklad o likvidaci odpadů
vz:*iklýeh v průběhu stavby, kopii oznámení Archeologickému ústavu.

tJČastníci ťiztní na něŽ se vztalruje rozhodnutí správního orgánu podle ustanoveni $ 27 odst. l zákona 500/2004
Sb., si,.rá'"'ní řád ve znění zákona č' 41312005Sb' (dále jen,,sprár,ní řád") je:

Piivla C-tthc.,,á r:ai. 5.5.i977 býem ostružnická 353121, olomouc

*rir}v*dg*ěllí:
T'-}ne t'2.i "2a10 podali stavebníci žádost o qldání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem
bylr: zal-iá_|eno úzenrní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona
v s*ala-elu s $ l40 správníio řádu usneseníln podle $ 140 odst' 4 správního řádu.
Staveb:rí úřacj oznárnil opatřením ze dne 2a.7 '2010 zahájeni společného územního a stavebního řízení
účastníkůÍn řízení, dotčeným orgánůrn a veřejnosti. K projednání Žádosti současně nařídil ústní jednání na

3Ú'8.ŽŮ10, o jehož qý'sledku byl sepsán protokol. V průběhu řízení nebyly uplatněny Žádné připomínky.
Stavební ťtřad v provedenéni spoiečnén ťlzemním a stavebním Ťízeni pYezkoumal předloŽenou Žádost z hledisek
:_;v*dtnjieh v $$ 36, 9* a 1i 1 saavebnílic zákana' projednal.ji s účastniky řízenía s dotčenými otgány azjistil,že



"iqjím iiskurečněnírn nebo uŽíváním nejsou ohroŽeny zájmy chráněné stavebním zákonem' předpisy vydanými
k jelro pl*-i,eclerÍ a zvLáštnimi předpisy.
Umisiění stavby je v souladu se sclrválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům
na vyuŽívání úzenrí. Frojektová dokumerrtace splňuje obecné technické poŽadavkry na stavby. Stavební úřad
v pi:ůbčhLi řízení neshiedal důr'ody, které by bránily povolení stavby.
Staveb*í -Liřaei za.]istil vzájemtý souiad předloŽených závazných stanovisek dotčených orgánů r,yŽadovaných
zvlášti_rírni předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.
Umísťční sta.l'by je v sottladu se schváI'eným Územním plánem obce Lutín, kde je území určeno jako Bv-
l;'',di**í sriiíšeri d.

Fřl l','-lmezování oltlulru účastníků spojeného územního a stavebního řízení dospěl stavební uřad k závěru, že
v elaném příoacÍč íotc právní postavení dle $ 85 stavebního zákonapřísluší :
A) íJ!#élllíkům tizemn.ího řízení dle € 85adst' ] stavebního zákona a dotčeným orgánům - doručuje se
:edupiluc:
x" žariatel:

- Pal,la Goihová. ostruŽnická 353l2I, olomouc
2. 'lbec, na jo.jínŽ územi taábý poŽadovaný záměr uskutečněn:

- í-}bee Lutín
.3, iioičerté orgány státní správry;

_ Magistrát města o]omouce, odb. koncepce arozvoje
- }'{agistrát rrrěsta olomouce' odb' životnílro prostředí
- Obecní úřad Lutín

ního řízení dle E 854 vÝaul,*|lÝy.,l, e-vllr,|.,.v l ,'9,.. @.9 Y vJ v@D.. L J.qv9U.rLrlv.urvvlLu 
- uUI uvulv Jv yY|

i, viastník pozemku nebo staveb, na kteých mábý poŽadovaný záměr uskutečněn:
e

- Pavla Gothová, ostnrŽnická 353l21, olomouc
2. oscil:y' jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním

iozh*dnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či správců sítí technického vybavení):
_ ing. Pavla Chvátalová, Na Sídlišti 208, Lutín
: Miiarr Tomášek, Slatinická 262, Lutin
- obee Lutín
- Čez olstribuce. a.s.' Teplická 874l8, 405 02 Děčín
- RwE Distribučni siužby, s.r.o'' Plynárenská 499l1, 65'1 02 Bmo

Teieťónica C2Czechrepublic' a.s., l.máje 3, ostrava
ÁRl{o TECi"m]0LoGY, a.s., Vídeňská l08, Brno
ljča;1ryQi stclvebníll(l cJle s ] 09 stavebního zókona- doručujejednotlivě:
i. stavebtrík :

- Pavia Goti:ová, osffužnická 353l21, olomouc
2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém mábý stavba prováděna a ten, kdo má ktomuto pozemku nebo

siavbě právo o<lpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
_ Pavia Gothová, OstnrŽnická 353l21, olomouc

j. l'lastník scusedního pozemku nebo stavby na něm:
: lng. Pavla Chvátaiová, Na Sídlišti 208, Lutín
- Milan Tomášek. Slatinická 262,LuÍín
- obec l'r'rtín

4. vlastník síavby (teclrnieké infrastruktury), na kterém má být stavba provedena a ten, kdo má k tomuto
pozernk''l nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou -lí bý jejích práva navrhovanou
stavbou přímo dotčena:
- ČF.z Distribuce, a.s., Teplická 874l8,405 02 Děčín
' RwE Disiribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 499lI,65'1 02Brno
- Teleťórrica 02 Czech republic, a.s'' 1.máje 3' ostrava
- 'sRi{o TECi{hroLoGY, a.s,, Vídeňská l08' Brno

Stavelrní úřad dospči k závěru, že dalšími účastníky tohoto rozhodnutí (mimo ťy, se kteými bylo v tomto řízení
iednáiii-i}' ne'jsou vlastníci či uŽivatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba slým
elrare'kt*rem, poiohoLr a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemlď, velikostí a tvarem
pazemku stevby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $ 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického
;i:ráva ivořen oprávrrěníru předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a uŽitky a nakládat s ním
v meríci-' z'ákona."

Sťal'ebník k Žádasti o "vrydání stavebního povolení doložil: 2x projektovou dokumentaci stavby, plnou moc
i; zrssupavóllí, záuazné stanovisko Magistrátu města olomouce odb.ŽP, odd. odpadové hospodářsní z
!Ú'2l.2i}l ls:oct sÍl4ot/Žp/s5/68/20] 1/Ga, závazné stanovisko Magistrátu města olomouce odb'ŽP z 15'2.20] ]



;:ocť S'hé{)l/Žl"/5-1/t202/2(}] Í/Ka a z 2'3.20I ] pod SMouŽP/55/]507/201]/Poš, zóyazné stanovisko HZS
Cí.r;ltioclc!;áhakrajezÍ8'2.2aÍ1podčj ÍIS)L'700-2/20]1, vyjádřeníkexístencienergetickéhozařízení ČEZ
Di.sťrlbuce., a'.t. Teplick.ó 871/8, Děč{tt z ]3.1.20] 1 pod zn. 00l03]6608I5 z 21.2.2011 pod zn. 1032373628
:2.i'}.2{} ji s:oc! zn. laj27l3249 cl smlotlvu o připojení z ]9.1.201], vyjádření Rl|E Distribuční služby .s.r'o,
{i'clrr;vc k e:ti,steilr:i pi-vnarenského zařízen.í z 2l.l2.20l0 pod zn. 4974/]0/153 a smlouvu o připojení z 22.2.201].

SLavebni úřad v průbělw íízer,í neshledai rlůvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a proto rozhodl
zpť;solrem l:veden'ýrc ve výroku.

Vzii|eijern k toiiiit, Že předmětný zánrěr se umisťuje v uzemí, kde je vydán územní plán, doručuje se toto
amá-r:reni zahájeni Ťizeni d1e $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkum územního řízení, výjma žadatele

i;i"ísluŠné obe e . r.eřejncu vryhiáškou. Žadateli, příslušné obci (účastníci územního íízení 1 ,2) a dotčeným orgánům
ie ricručcvánc.iednotli".rč' Učastníkům stavebního řízeni je doručováno jednotlivě.

řouč*:tí :
Stavba nesmí 'oý zahájeria, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební pcvolení pazbývá platnosti, jestliŽe do dvou let ode dne, kdy nabylo prárrrrí moci, nebude stavba
za haj e na.

Proti torluto rozliodnutí lze podie $ 81 odst. 1 zákona č' 50012004 Sb., správní řád ve mění zákona č' 41312005
Sb. {ciále jen 

',správní řád"), podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
o]oraouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu, a to
po,Jánínr učiněným u zdejšího stavebního úřadu obecního úřadu Lutín ($86 odst. 1 spráwího řádu)'
Včas podané odvoiání má odkladný účinek'
odvciá;rí musí být podle $ 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden
zrisiai správníniu orgánu a kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účasťník řízení potřebný počet
siejnopisů, ryhotovíje správní orgán na náklady účastníka'

I
t1

l. -:',/
,//

:L /
lng. Drahosla-,vá M a č á k o v á

vedoucí:stávebdího úřadu. :, ..

T'r'ťc r"*zřtcďreu{í rm*sí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín'

Sejmuto dne :

Éauit*o'e;irc'<ltlise*rgánu. kidlÝ poíVťZuje vryvěšení a sejmutí rozhodnutí.
1

6.5.24L1"



řor-rrčí se::
{Jčastnící územního řizenL
-účasiníci í dte f 85 odst. ] stat,ebního zákona doručuje se do vlastních rttkou:

zcstupce žadatele:
1' Ixlg. R'adek Jariů, Jižní 5l, Olomouc (zastupující na podkladě plné moci Žadatele Pavly Gottiové,

ostruŽnieká 3 53 l21, olomouc)
2. *bee Lutín
-účastn[ci dle f 85 odst" 2 stavebního zákona doručuje se veřejnou vyhláškou-

3' $becní úřad Lutín + příloha - úřední deska
ing. Radek Janů, Jižní 5l, olomouc, ou.. r,utin, Ing. Pavla Chvátalová, Na Sídlišti 208, Lutín, Milan Tomášek,

siátinieta Ž62, Lut1tt, Čpz pistr'ibuce' a.S.' Teplická 87418, 405 02 Děč:lrr, RWE Distribuční sluŽby, s'r.c.,

Plynáreiiská 4ggl1, 65'1 02 Bmo, Telefónica 02 Czecll repubiic, a.s.' 1.rnáje 3, ostrava' ARKO TECHNOLOGY'
a's'. V icieťrská l08, Brno

Účastníci stavebního řízen.í - dode-ilE
zásíupce stavebníke:
4. íng. Radek Janů, Jižní 51, Olomouc
5. Ůbtc Lutín
6. íng. Pavla Chvátalová, Na sídlišti 208' Lutín
7. Milan Tomášeko Slatinická 262'Lutín
a" čnz Distribuce, a.s., Teplická 874l8,Děč:n.
9. RwE Distribuční služlry, s.r.o., IDDS jnnyjs6

1s. Telefónica G2 Czech reputllic, a.s., IDDS d'79ch2h

1i. ÁRKo TECHNOLOGY, a.s.,IDDS 83acv2h

Datčené orgány státní správy:
l2" Magistrát města olomouceo odb. koncepce a rozvoje,IDDS kazbzri

l3. l1{agistrát města olomouce, odb. životního prostředí, IDDS kazbzri

14' sbeení úřad Lutín, Št<otni 203, Lutín

Na vědomí:
Favia Gotitová, ostružnická 353l2I' olomouc

Spravní poplatek podte zákona č. 634/2a04 Sb. byl zaplacen.


