
#fo**KBá nÍřaď Lutín, okres olomouc
stavební úřad

Clonrc'r'rcká i3 ]. 783 49 Lutírl. teleťon 585944286; fax 585944286

a.j. sul793i2ilx1
Vr.''řiru je . jric.. Di:ahoslava Mačáková
e-n;Li L iliriacakova.ur-r@ lutin. cz

V Lutíně dne 19.1.20ll

oZ|{ÁruENÍ ,'q.^, !
zahájeni spoiečného územnílro řízení a stavebního řízení -"rl'.,''",,

veřejnort vyhláškorr

Fetr ř"{iess*etr9 nar. tg.7.lgl2bytem Hněvotín 400 podal dne 14.4.2011 Žádost o vyclállí úzerlníhó
rczhoc]ilutí o r:ttrístěnístar,'bY a žádost o vydání stavebtrího povolení tla stavbtt

roEšÉření sÉávx.iieího veřejného osvětlení na parc. č. 98718,Í060'976/3 v k.ú. Hněvotín

Jeii rroriLrc1rý pop is stavb-v :

šet[nri se o nově ketbelové verlení veřejněho osvěÍlení vedené po 1lrtrc. č' 987/8, ]060,976/3
',,k.t.i. g{něvr:tín v tléÍce l]0 m' osuzeno burle pět stož,úrťt Vo _ parkových ocelových o vilšce 3,5 nt
stad leyéltetl1' {}s{Ízeilil sorlíkovri svitidlu.

Napdjení Vo burte ze stávrýícílto roz.vurlěče PRVo4 v uIici ,,Ztt Školou". Prodlouž,ení burle
prcverÍeno ze sírivrýícílto stožriru Vo č. 9 do nově osuzených stožárů č. I2 - 16.

Rozvotl1: burlou provedeny kabel'1, AYKY-J 4-r16, ttloženýrui v kcbeloué r.ýze v chrúničce
Kopllfíe-t spo!u se zerunícím drritem FeZn, kterýnt budott propojeny jednotlivé stož'riry osvětlení.

obecní ťrř_aci Lr'rtín, stavební úřad, jako stal'ebtlí úřad přísltršrrý podle $ 13 odst. 1, písn. g) a

$ 8.+ č. ]83i2006 Sb.' o ťtzetntlínr plánor'ánía stavebníni ř_ádu (dále jen stavební zákon) ttsnesenílrr ze
c!ne l9..1.2011 poci č'j. sU119212011.SU/793l20l1 rozlrodI v souIadu s ltstanovetlím $ 7B odst. ]

stavebriího zákorla a poclle $ 140 zákoIla č'500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák.č. 113/2005 Sb..
(,Jáie ;en spr'ávní řád) o spojení útzenrního a stavebního iízení.

Cbecní úi_arl LLrtín. stavební úřad. oztlatluje v sor;ladu s Ltstattovettíttl 5 $ 87 odst' 1 a 112
odst. l stavebního zákoria zahájení společného ťtzentního a stavebníIlo řízení dotčerlýrll oI:9árlůtll
sliifilí správ1'' a všenl ztlátlÝnl ťrčastníkťrrrr i'ízení'

K projec1nání pr'edložené Žádosti rlařizLlje stavební úřacl veřejné ústrlí .jednání. které se bucle
j'.oliai

r' ponclě|í clne 23.5.2017 ve l,{'30 hod

se schůzkou v zaseclací místnosti Obecního ťrř'adu Hněvotín'

Vlastriík pozernkťl a staveb, které jsoLr přednrětetn ťtzemnílio Yízerlí,je por'inen stlpět ohledání
;ta nrísiě podle $ 54 oclst.1 zákona č. 500/2001 Sb.. o správrlínl řádLl, l,e ztlěIlí pozc1ějších předpisů, a
l' lr:IirLtto ťrČeltr je zpiísttrprrit'

7'ávazná stanoviska dotčenýclr or-eánů, rlátlitk1' účastníltů řízení a připonínky veřejnosti rllLrsí
b'.lt r_rplatrrěny nejpczclě;i při r'ei'ejném.jedrrálrí,_jinak se k rlirn nepř_ihlíŽí.

Do podkladťl lozliodnutí lze nahlédnout př'ede dnem ústrlího jednání u stavebního ťrřadir
(','__r.'LrŽijte především návštěvní dny pondělí. středa B 17 hod) a při ústnílrl jeclnállí.

Nechá-iise některý z účastníků řízenízastrrpovat' pt'edloŽíjeho zásttlpce pltrou t-tloc.
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Plclle q 89 ocist. 2 stavebního zákotla se rlepřihlíŽí kzávazllýtlr stattoviskůnl a rlárrritkárn

ii ..,čctil-i. c liie-r'i'clr b,vio iozhodrlLrto př'i v-vdání ťtzemIlího plátlLt'

Por1le$89odsi..1stavebrrílrozákonaobecLrplatriujer,ťtzemnírlřízertírlámitkyl..ochraně
zá;triii obce z zž4tnÚ cbčanťr obce'

Poclle $ i1z1 odst' ] stavebrrího zákona' ťrčastník stavebního Íízení nŮŽe Lrplatrlit nárnitky proti

pio_!ekior,é ciokLrrrrent'ali, ,působu provádění stavby nebo požaclavkťrnr clotčených orgánů' pokLrd 'je

_jlrlli přínlo dotčetro jelro vlastnické právo n"Úo prauo zaloŽet.,é smlo'vo.t provést stavbu nebo opatř'ení
.,.,*uo.pi.a.,ooclpol,ídajícívěcnémubřenretlukpozernkttrlebostavbě.

Vzhleclerrr k tomu. Že záněr IeŽi v írzetní, kcle je vydán ťtzenrní plárl' je toto oznámetrí

cioiličováiro v sou'adlr s $ 87 oclst. 1 stavebnílro ,áíor-,a ú8astriikůrn řízení rrvedenýnr v $ 85 odst' 1)

star'ebtlího zákoira a clotčeným orgántim _jednotlivě a ťrčastníkťrrn řízení ttvedeným v $ 85 odst' 2)

siavebiríllo zákoira se cloručtrje toto oztlátnettí veře_inoLl vvhláškoLr'

Účastníci ťizenrnílto řízerrídle \ 85 odst' i stavebtlílro zákona:

a) Žaciatel - j}etr Niessner. nar' 19'7'1972 byten Hněvotírr 400

b)cbec"najejírnŽuzenínrábýtpoŽador,aný"zátl.lěruskutečttětl-obecHllěvotín.Hněvotín47

tjČasrníci ítzemnílto řízerrí cl1e $ 85 odst' 2 stavebního zákotta:

.; r,]:Lsiníci pozerrrkti či staveú. na kterých rná být zán'ér Lrskutečttěn:

i-lbec l'lllěvotin, HIlěr'otín 47; llona Niesstterová' Hněvotín 400

b) osob'v' je1ichž vlastnické právo nebo.jiné r'ěcné právo k sortsecltrítrr stavbárl či pozenrkťrIl mťrŽe

být irzenri,ím :'ozlrodnutím přímo clotčeno:

1\'ígr. Martirl Pospíšil; Jarra Pospíšilov.á; Ďrahonríra- Dofková; Mgr. DanLlše Dvoř'áková; lrlg' Pavel

Kadlóík; Jiří K;;h',lka; lng. Karnil Č,ernák: Marie Čerrlrákóvá; Jaroslav BrťlŽek; Irrg' Jana

.Brťrž1<or,á. lrrg. Ráclovan Psotka; Vojtěch Sn)'čka; Irena Snryčkovál ZVHS Brno; RWE

i]isÍr'ibtrční stLržby:' s'r'o' Brtro: obec I'irievotírr' CEZ DistribLrce' a's' Děčínl

t']časrrríci stavebtlího řízení podle $ 109 stavebttího zál<otla:

ai stavetlník- (Žacjate]) PetrŇiessner, tlar. 19.1.1912 b.vtern Hněvotín 400

bi r''iastltíci pozetlrku ilebo staveb, tra kterét-t't nlá být stavba pr'ováděrra:

obee Hněvotít-t' ]'lnčvotín 47l Iiona Niessrterová' Hněvotín 400

c)r,lastnici sousedníclt pozenků nebo staveb rla ttich. nlůŽe-li být jejich vlastniclté právo navrltovallol-l

stavbor-i př"ínro dotčeno:

Mgr.MaltirrPospíšil;JanaPospíšilor,'á;Drahomíra.DoÍková;Mgr.DanušeDvoř.áková;ing.Pavel
Kar1ičík; Jiří Kuchyrlka; Ing. I(amil Černrák; Marie Černláková; Jaroslav BrůŽek; Ir'rg' Jarla

l]r.ťlŽko,",á; llrg. Ráclovan Psotka; Vojtěch Srl.včka; Irena Smyč1<ová; ZVHS Brnol RWE

DistribLrčrrí slLržby'. s.r.o. Brno. obec Hrlěvotín" ČE'Z Distribuce' a's. Děčín;



okriilr účastníkťi ťtzenrníiro řízerrí je Stalloven dle $ 85 stavebnílro zákorla a stavebního řízení poclie $

109 siavebrrího zákcrra. Vzhlederr-r ktolrrr'r, Že rozdělovrrík pro obě řízení_1e jeden. stavebttí úř_ad tínito
specifikL1e ol.'rr-rlr jednotlivých řízení takto :

Účasiiríci úzeniníiro řízení jsoLr uvedeni po pořad.číslerl - 1.2. 3.

Účastníci sta.rebirího řízení jsoLr uvedeni pod pořad. Čísle'l - ],, 2, 4'20.

lng. Dralroslava;M a c á k o r á

r edoLtc í stavelbrrí]ro ÚiáclLr
i/':,, I
;'^ /
, ,1. /i,ilt\

*oručí se :

účastrríci řízerrí na doručenku :

žadate! -
1. Fetr l{iessner, Hněvotín 400
příslušnó obec -

2. chec F{něvotín, 783 47 Hněvotín 47(DS)

3' ostatní účastníci Íizeni veřejnou vyhláškou - r'},věšeno na úřední clesce Obecního úřaclu
Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

, l,rst ttici rlotcrnyclt p(/:entku -

1. ílorra Niessnerová, Hněvotín 400

v l a s trl í c i cÍo tč e n ýc h s otl s e cln íc h p oz e ntků -
5' Vxgr" Martin Pospíšil, Hněvotín 440
6" Jana Pospíšilová, Hněvotín 440
'l ' Brahcrníra Dofková' Nedbalova 7/5, Olomouc, Topolany
8. B,{gr. Danuše Dvořáková' IJ Rejdiště 3l'l9l4, Kroměříž
9. {ng" Pavel Kadlčík, Trávník 93, Kroměříž,Trávník

' 
ii' Jiří Kuchynka' Vančurova 423154, BruntáI

1l" Ing. Kamil Cermák, Na trati 189133, olomouc,
12. Marie Cermáková, Na trati 189/33' olomouc
tr3. Jařc}slav Brůžek, Přichystalova 1041/50, olomouc,
14' lng' Jana Brůžková, Přichystalova Í04ll50, olomouc
15. Ing" Radovan Psotka, Hromůvka 1887, Hranice
16. 1zo.!těch Smyčka, Přemyslovice 466
17. {rena Srnyčková, Přemyslovice 466
18" Zernědělská vodohospodářská správa, Hlinky 601144, Brno (DS)
19. &.wE ilistribuční slrržlry, s.r.o. Plynárenská 499l7' Brno (DS)
z8. ČEz Distribuce, a.s. Teplická874l8,Děčín



cotčelié orgárr5,' tra dorilčerrkr'::

F{agistnáÉ I}rěsta olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10,179t1olomouc (DS)
&{agistrát rněsta í}lomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova I0,779I1 olomouc (DS)

TcLo Que!.inre?i ie vvhlašovtÍno v souladu s ustanovením 6 87 odst, ] stavebnílto zókonu n s 25

vttillo řtídlt veřeinott v kort. u nroto eno no tlobt't ]5 dnů na úřední
*becníha úřrulu Ltttín a obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 1Sti denní lltůtv, po kterou ie
ozlzlimení vvvěšeno ng úřerlní desce ie rlnent cloručení oznúmení. Zveřeiňuie-li se písemnost

vvvěšeruirys ryq vice !\řerlníct
vvvěšqrya ryqipozr!ěii (6 20 stavebního ztíkona\.

20.4"2A11
\ \\€:ťil(; Lilie: .

, 6.5.20L1
)e-l nrulo one : .

Žádáme obecní ťrřady, aby potvrzenotl kopil o vyvěšení a sejnlutí této l'et'ejIté vyhlášky zaslaly
zc'1e_j š írrrr r stavebtr ínrrt ťrřad Lr.

Příloha : siti"iačrlí výkres na podkladLr katastrální rrrapy'

Pro žadatele. 1: příloze zasílám.e poŠtovní poukázku ntt uhrazení správního poplatku t,e výŠi 3000,- Kč (po

u h r a z e n í p o p l at ktt. z aš l et e k op i i s t a:; e b n ím tt ú ř a dtt).
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Kresli!: Jiří Š€včÍkZprocovol: F6st service-JiřÍ Ševčík, Hněvotín 401' 78347 HněvotÍn
fdŠtsérvice.cz

S tcrbo:

lnvestor:

RozšÍření st6vo.iícího V0, Zo škoioU, k"ú' HnéVotí

Péir Niessner. HněvotÍn +aa, 7a3+7 HněvolÍn

783al HněvotÍn, okres oloňouc ť'-4
Siiuoce rozvodŮ veřejného osvětiení io./zo', i.','oo ir-o.


