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Stavební úřad obecního uřadu v Lutíně, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) a $ 84 zákota
č. 18312006 Sb.' o územním planování a stavebním řádu (dále jen ''stavební zákon"), v územním řízení posoudil
podle $ 79 a 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízetí (dále jen
''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne15.3.2011 podala

SIGMA SOFT spol. s.r.o., IČ 47972556 se sídlem Jana Sigmunda 79, Lutín

(dále jen ,,žadateI"), anazák|adě tohoto posouzení:

I. Vydává podle $$ 79 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 50312006 Sb'' o podrobnější úpravě územrrího
řízení, veřejnoprár,ní smlouly a územního opaťení

rozhodnutí o umístění stavby

,,nová trasa optického kabelu SIGMA SOFT' spol. s.r.o."

na pozemcích parc.č. 347 12,212/38,2l2ll7 , st. 311 v k'ú. Lutín.

(dále jen ,,stavba") na pozemcích

Druh a účel umístěné stavby:
Stavba veřejné komunikační sítě' bude užívárn pro provoz elektronických komunikací. Úoelem stavby je nová
trasa optického kabelu SIGMA SOFT, spol. s.r.o. k b1tovému domu č.p. 283.

Umístění stavby:

Trasa optického kabu společnosti SIGMA SOFT, spol. s'r.o. bude vedena na pozemcích parc'č.347l2ltrva|ý travni porosť,
2|2138 lvodni plochď, 2l2ll7 lostatní plochď ast.3'77 v k.ú. Lutín, podél stávajícího optického kabelu /vzdálenosti 0,5m/
společnosti Silicium computers s.r.o., přes vodoteč a dále k domu č.p. 283. Ve qikopu bude HDPE trubka pokládany do
kabelového loŽe s krytím a označenim výstraŽnou fólií. optotrubky TKR budou ve volném terénu uloŽeny v hloubce kýí
min. lm, vzastavěném ízemi y hloubce 60cm. KříŽení vodního toku bude provedeno vocelové chráničce, která bude
umístěna na ocelovou nosnou konstrukci lávky vedoucí přes dešťový odvaděč tak, žejejí koncové části budou umístěny pod
povrchem pozemku v krycí hloubce. Nezpevněné cesty budou kšiženy překopem.

Věcná a časová koordinace stavby:
Ve smyslu ustanovení $ 103, odst' l, písm. b), bod 1 stavebního zákona č.18312006 Sb. stavby pro zajištění
sluŽeb elektronic\ých komunikací nelyžadují povolení ani ohlášení.

Určení prostorového řešení stavby:
odstupové vzdálenosti od stávajících sítí technického vybavení budou v souladu s ČsN z: 6005 - Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení.



Popis stavby:
Stavba bude zahrnovat pokládku HDPE trubky pro optichý kabel a následné zafouknutí kabelu do této trubky. Ve
výkopu bude HDPE trubka pokládána do kabelového ioŽe tvořené vlstvou písku nebo jemnozmné zeminy, při zahozu bude
provedeno kq,tí zákrytovou deskou a omaéeni výstra'Žnou fólii oranŽové barvy' Hloubka uloŽení HDPE trubek ve výkopu ve
volném terénu utoŽeny v hloubce kr},tí min. lm, v zastavěném'Územi v hloubce 60cm. KříŽení vodního toku bude provedeno
v ocelové chráničce, která bude umístěna na ocelovou nosnou konstrukci lávky vedoucí přes dešťový odvaděč tak, že jeji
koncové části budou umístěny pod povrchem pozemku v kycí hloubce. Nezpevněné cesý budou kříŽeny překopem.

Kliženi inžen;1hských sítí bude prováděno dle prostorové normy ČSN 73 6005 a souvisejících norem a předpisů. Před
započetím výkopových prací budou stávající sítě výýčeny a budou respektovány poŽadavky jejich správců uvedené
v jednotliqÍch vyjádřen ích.

[I. Stanovení podmínek pro umístění stavby:

l. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou roáodnutí, která obsahuje situační liíkres
současného StaW úZemí v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění Stavby, s vyznačením vazeb a
vlivů na okolí'

2. Před zahájením zemních prací zajistí investor přesné vyťyčení všech inženýrs[ých sítí ltaké vedeníl
v místech křížení či souběhu a práce zde budou prováděny dle poŽadavlď vlastníků jednotliých zaÍízení
tak, jakje požadováno vjejich rryjádření uvedených v části odůvodnění tohoto roáodnutí.

3. Zahájeni stavebních prací je stavebník (dodavatel) povinen oznámit vlastníkum dotčených vedení nejméně
15 dnů předem' Pracovníci provádějící Stavbu budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení či zaÍizetí
v místě stavby umístěnými a royněŽ budou upozorněni na jejich možnou odchylku oproti v,ýkresové
dokumentace. Ve vzdálenosti menší jak 1'5m na každou stranu r.1'$Íčené trasy sdělovacího zaÍízeni a lm
od plynového vedení se nesmí používatžádných mechanizačních prostředků, stejně tak bude postupováno
v ochranných pásmech ostatních dotčených sítí technické infrastruktury. Vykopaná zemina nesmí bý
ukládána do prostoru průběhu podzemních vedení. Před záhozem ýkopu budou podzemní vedení uložena
do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemních vedení budou dodrŽeny
příslušné technické norÍny a to především s ohledem na dodržení hloubky uloŽení, cihlování, instalace
ýstražné folie apod'.
omámení zahájení prací bude oznámeno také stavebnímu uřadu.
Případně odkrytá podzemní vedení azaÍizení budou řádně zajištěna proti poškozen. Před záhozemýhy
v místech KíŽení či souběhu v ochranném pásmu stávajících vedení, budou vlastníci takto dotčených
vedení vyzváni ke kontrole provedených opatření a bude jim také okamžitě nahlášeno každé případné
poškození' o kontrole bude provedený písemní záznam se zásfupcem vlastníka a bude uchován k případné
kontrole.

6. Po dokončení veškerých výkopoých prací budou dotčené plochy uvedeny do původního' případně
smluveného staw a protokolárně předany vlastníkovi.
Nad vedeními a vjeho ochranném pásmu nesmí bý bez souhlasu vlastníku budovány a rozšřovány
zperměné plochy, zařizeti staveniště, skládky materiálu' stavebních strojů apod.. Po dobu ýstavby
navrhovatel zajistí veškerá nezb7,tná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemních vedení
přejezdem stavební techniky a to i na přístupoqých trasách ke staveništi.
Stavba bude prováděna v souladu s ČsN z:ooo5 - Prostorové uspořádání sítí technického lybavení.
Po dobu qistavby zajistí dodavatelbezpečný přístup k sousedním nemovitostem.
Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve q'jádření SELF servis, spol. s.r.o., Pálavské
nám 11, Brno ze dte ll.2.2009 pod čj. l01/09/0l0.

11. Při realizaci stavbybudepostupovánopodlepodmíneksouhlasudleust. $ 7 odst.3 zákonač.33411992Sb.,
o ochraně ZPF,vydaného Magistrátem města olomouce dnel3.l.20l1 pod čj. SmoVŽPl55l200l20ll/Př:
- práce na wedených zemědělslrych pozemcích bude probftat v muvimúlní možné míře v době

vegetačního klidu
- stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemlql
- doba záboru nepřekročí dobu 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu, termín zahájení

prací bude upřesněn ve stavebním řízení
- při vlastní prácije investor (stavebník) povinen respektovaÍ zósady ochrany ZPF, vyplývající z ust. $ 8

cit' zákona
' šíře manipulačního pruhu bude cca 2m pro, včetně výkopu, délka a hloubka uložení kabelu nepřelcročí

stanovené parametry uvedenév technické zprávě
- próce na pozemcích a vstup na ně bude v dostatečném časovém předstihu projednán s vlastnílE,

př íp adně už iv at el i p oz emků
12. Při realizaci stavby budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města olomouce, odb. životního

prostředí ze ďne 22.12.20l0 pod č j. SmoVŽP l55l1708512}10/Vá'1o,Př:
z hlediska nakládání s odpady-

4.

5.

8.

9.
10.

1



- S odpady bude nakládóno v souladu se zák.č. 185/200] Sb., o odpadech a o změně někteých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č' 185/200lSb.) a prováděcími předpisy vydaými
na jeho základě, bude zajištěno jejich odstranění, případně lyužití v souladu s tímto zákonem.

- Pokud při realizaci stalby vzniknou nebezpečné odpady, upozorňujeme, že nakládat s nebezpečými
odpady lze pouze na zókladě ,,souhlasu knakládání snebezpečnýtni odpad'y" dle ýše uvedeného
zákona, kteý na základě písemné žádosti vydá věcně a místně příslušý orgán veřejné spravy (s 1 6 odst.
j zákona č' l85/200] Sb.). Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. Nakládání
s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby.

- odpady byly tříděny a využitelné odpady (např' živice, beton, kovy) budou přednostně předány
krecyklaci a následnému využití. odpafu určené krecyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složlE a
nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.

- Nevyužitelné složlE odpadů budou odstraněny prostřednictvím opróvněné osoby (např. na odpovídajíci
skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech).

- K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze znečištěná ýkopová zemina'
- Doklady o způsobu odstranění nebo tyužití odpadů, které vzniknou v rámci stallby, budou součástí

dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
z hlediska vodoprávního-
- Během stavby nesmí dojít kpoškození břehů, znečištění toku stqvebním odpadem a dalšími látkami

nebezpečými vodám. Zóvadné látlq,, lehce odplavitelný materiál ani stqvební odpad nebude volně
skladován na břehuv blízkostivodního toku.

- Při ýstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,
k ohrožení jejich jakosti nedovoleným naklódáním se zavadými látkami.

- Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města olomouc, odb.
životní prostředí.

- Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemlql tmedeny do provozuschopného staýu, terén
upr av en a v e š keý př e by t e čný m at er i ál o ds tr an ěn.

- ochrana případých stavajících romodů vodoyodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s $ 2 j
zókona č. 274/2001 Sb., o vodách a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně někteých zákonů, ve
znění p oz děj š ích př e dpisů.

13. Při realizaci stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické
komunikační sítě (dále PV). V PV může bý uloženo několik prvků _ kabelů a ochranných trubek, které jsou
chráněny ochranným pásmem, proto budou splněny podmínky uvedené ve vyjáďení k existenci technické
infrastruktury - podzemního komunikačního vedení a zařízeni veřejné komunikační sítě společnosti GTS
Czech s.r'o. zastoupena společností SITEL' spol. s.r'o. ze dne 13.|2.2010 pod zn. 351007684, zejméta'.
- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti GTS Czech k odsouhlasení (Ing.

Sekanina, SITEL)
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu

vlastníka PV _ žódost o souhlas se zahájením prací bude zaslán j ýdny předem společnosti GTS Czech
(lng. Sekanina, SITEL)
opravněný zástupce GTS Czech (Ing. Sekaninq, 9ITEL) bude přinán k předání staveniště

Další obecné podmínky jsou uvedeny ve vy'jáďení ze dne 13'12.2010 pod zn. 351007648
14. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronic!ých komunikací společnosti Silicium computers s.r.o.,

proto bude posfupováno v souladu s vy,jádřením ze dne 10.3.201l:
- Při stavbě by neměly být dotčeny zókrytové desky chránící síť Silinet.
- osa nově budovaného souběžného vedení bude minimálně 0,5m os osy vedení sítí Silinet.
- Minimálně ]4 dnů před započetím zemních prací uvědomí investor majitele sítě Silinet a písemně

objedná ,vyznačení trasy Sítě Silinet. S vyznačením seznómí prokazatelně pracovnílql, kteří budou
stallební próce provádět. Rovněž upozorní na možnou odchylku +/- 30cm mezi skutečným uložením a
polohoými údaji ve ýkresové dokumentaci.

- Nebude ve vzdálenosti nejméně ],5m od kraje vedení sítě Silinet použito kvýkopům žádných
mechanizačních prostředků avýkopové práce budou prováděny ručně.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastaví práce a věc oznámí vedoucímu
technikovi společnosti Silicium computers S'r. o'

- Při provódění zemních prací v blízkosti sítí Silinet je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloublgl
uložení, nebo prostorového uspořódání sítí. odkyté vedení je povinen zabezpečit proti poškození,
odcizení a prověšení, případně změně hloublql.

- Pokud dojde při provádění prací k odkrytí podzemního vedení sítí Silinet, je povinen vyzvat vedoucího
technika (kontakt Pavel Porteš, tel. 588 002 696' 73] 616 54I) ke kontrole vedení před zakrytím. Až po
nás l edné kontr ole j e opr ávněn pr ov ést z ához'

15. Při realizaci stavby dojde k souběhu a k'Íižení hlavních řadů vodovodu a kanalizace, dešťového odvaděče
ve správě ARKO TECHNOLOGY, a.s'. Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu ze
dne 22.9'2010 pod čj. oÚ /n\\/2OlOLa.



16.

L7.

18.

19.

PÍi reaIizaci stavby dojde ke křížení s veřejným osvětlením a rozhlasem obce Lutín. Při realizaci budou
dodrŽeny podmínky uvedené v souhlasu ze dne 22.9,2010 pod č j. 0Ú/2300l2OlOlLa.
Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s q'jádřením ČEZ Distribuce' a.S'' Teplická 87418,Déč:lr
ze ďne 9.12.2010 pod m. 001030880993 a podmínky pro provádění činností vochranných pásmech
nadzemních vedení'
Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynarenského zaŤízení místních sítí ve správě
RWE Distribuční sluŽby, S.r.o., proto budou splněny podmínky uvedené ve vy'jádření ze dne 6.|2.2010 pod
m. 47961101153.
Při realizaci stavby dojde ke střeťu s podzemním vedením telekomunikačních sítí ve správě Telefonica 02
Czech Republic' a.s. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jiný pověřený subjekt
povinen učinit nezbýné opatření' aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, proto budou dodrženy
podmínky pro provádění stavebních prací v blízkostí vedení Sítě elektroniclqlch komunikační Společnosti
Telefonica 02 Czech Republic, a.s., uvedené ve r1'jádření ze dne 30.11.20l0 pod čj. |44I15l10.

Učastníci Íízenína něŽ se vztahuje rozhodnutí sprá'rmího orgánu:
SIGMA SoFT spol' s.r.o., IČ 47972556 se sídlem Jana Sigmunda 79, Lutín

odůvodněnÍ:
Dne 15.3.2011 podal Žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil dne23.3.201l
zah:ájeni územního Yízeni ďle $ 87 stavebního zákona hlavním účastníkům Íizení a dotčeným orgánům j ednotlivě
a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
K projednání záměru zároveí nďídil veřejné ústní jednání, které se konalo den2.5.2011 v kanceláři stavebního
uřadu dv.č. 23 a stanovil lhůtu pro uplatnění závamých stanovisek, námitek a připomínek nejpozději při ústním
jednání tj. do 2.5.2011. o ýsledku jednání byl sepsán protokol.

Žadatel po nařízení veřejného ústnilrojednaní zajistit lyvěšení informace podle $ 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
' 
o

jeho záměru a o tom, že podal Žádost o vydání územního rozhodnutí, na veřejně přístupném místě, a to až do
doby veřejného ústního jednání'
Žádost byla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona. Záměr je v souladu s $ l8 odst. 5) stavebního
zákona. Umístění stavby vyholuje poŽadavlnim stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, především
obecným poŽadavkům stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na vyržívániízemi a vyhl' č'
I3'7ll998 Sb.' a obecných požadavcích na výstavbu.
Žadost o lydání územnÍlo rozhodnutí musí dle $ 86 odst. l stavebního zákona obsahovat mimo jiné i doklady
prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu zaloŽeném smlouvou provést stavbu nebo opatření
k pozemkům nebo stavbám.
Dle odstavce 3 téhož ustanovení platí, že pokud žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o práw zaloŽeném
smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě' předloŽí souhlas jejích vlastníků anebo dohodu
o parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit'
Žadatel,jako podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, je oprárměn dle $ 104, odst. 3 a 4 zákona č.
12712005 Sb. , o elektronických komunikacích, vsouladu spodmínkami stanovenými vroáodnutí vydaném
podle zvláštních právních předpisů a za splrrění stanovených podmínek, zÍizovat a provozovat na cizím pozemku
nebo v něm mimo jiné i podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně přípojných
komunikačních vedení.
Pro zajištění ýkonu qýše uvedeného oprávnění uzavírá tento podnikatel s vlastníkem dotčené nemovitosti
písemnou smloulu o smlouvě budoucí o zÍízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti a to před
zabájenimpraci.
V případě, že nedojde s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouly o smlouvě budoucí o
ňízení věcného břemene k dotčené nemovitosti, rozhodne o náwhu podnikatele zajišťujícího veřejnou
komunikační siť na zÍizení věcného břemene vyvlastňovací uřad podle zákona č. |8412006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o lyvlastrrění) . Podnikatel zajišťující veřejnou
komunikační síť může potom lykonávat oprávnění uvedené v rozhodnutí vyvlastňovacího uřadu o omezení
vlastnického práva k dotčené nemovitosti ode dne vykonatelrrosti tohoto rozhodnutí.
Žádostbyla doložena dokumentací pro územnířízeni Zpracovanou Ing. Janem Kuciánem a těmito rozhodnutími
a stanovisky:

. obec Lutin ze ďne 22'9.2010, č j. oÚ /T0O l2O I l ll'a

. Smlouva s býoým družstvem MAČKALoV, Na Sídlišti 283,Lltnze dne 23.3.2011

. Magistrátu města olomouce, odb. ŽP' oddělení péče okrajinu a zemědělstvi ze dne 8.7.2009, čj.
Smol/ ŽP l 5 5 l 9 85O l2OO9 lPÍ

. Magistrátu města olomouce, odb. ŽP ze ďne22.12.2O1O, čj. SmoVŽP l55l17}85l2}]I0l,Yá,Lo,PŤ

. Magistrátu města olomouce, odb. ŽP ze dne 13.I.2Oll, čj. SmoVŽPlssl2}}lz}IlPÍ

. GTS Czech s.r.o. ze dne 13.12.2010, m.351007684



. Silicium computers s.r.o. ze dne 10.3.2011

. ARKo TECHNOLoGY, a.s., Vídeňská l08, Brno 22.9.2010, čj. 0Ú/2300l2OlllLa

. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 784/8, Děč:rr', ze dne 8.12.2O|O, zn. 10308171 16 a ze dne 9.12.2010,
2n.001030880993

. Telefonicao2 Czecb Republic, a.s., l.máje 3 ostrava ze dne 30.11'2010 pod čj. 17'71l5ll0

. RwE Dishibuční' a.s.' Plynárenská499ll, Brno ze dne 6.12.20l0 pod zn. 4796ll0ll53

. VYTEP LINIČOV s.r.o., Uničov ze ďne 8.12.2O1O, nt.213
Stavební uřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek roáodnutí.

Stavební úřad stanovuje okruh účastnílď dle $ 85 stavebního úřadu následovrrě:
účastníci územního řízení dle 0 85 odst. 1 stavebního zákona * hlarmí účastníci;
l.žadatel:
Sigma Soft spol s'r.o., Jana Sigmunda79,Lutín
2'obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
obec Lutín
účastníci územního řízení dle 8 85 odst. 2 stavebního zákona * vedlejší účastníci:
3.vlastník pozemku či stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (vlastníci či spravci sítí technického vybavení):

obec Lutín
Býové družstvo Mačkalov, Na Sídlišti 283,Lutín
GTS Czech s'r.o.' Přemyslovská 2845143, Praha 3

Silicium computers s.r.o., Prostěj ovská232, Kralice na Hané
RWE Distribuční sluŽby' s.r.o., Pl1miír enská 499 l l, 657 02 Bmo
Telefónica 02 Czech republic, a.s., 1'máje 3, ostrava
ČBz nistribuce a.S.' Děčín, Teplická 8

ARKO Technology, a.s. Vídeňská 108, Brno
4.osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům na nich

může být územním rozhodnutím přímo dotčeno"
obec Lutín
obec Hněvotín
Stanislav Nemtava, Luběnice 4l
Marta Nemravová' Luběnice 41

Stavební úřad dále dospěl kzávěr, že dalšími účastrríky tohoto řízení /mimo ty se kte4ými bylo vtomto řízení
jednáno/ nejsou vlastníci či uživatelé okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba se jich svým
charakterem a umístěním nedotkne'

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :

- Nebyly vzneseny
Vypořádání s vy,jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Učastníci se k podkladům rozhodnutí neq'jádřili

Stavební uřad roáodl, jak je uvedeno ve v,-fooku rozhodnutí, zapouŽiti ustanovení prár'rrích předpisů ve v,-fooku
Uvedených.

Vzhledem k tomu, že záměr leží v :územi, kde je vydán územní plán' je toto roáodnutí doručováno v souladu s $
92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům a dotčeným organůmjednotlivě a vedlejším účastníkum řízení
se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho omámení ke Krajskému úřadu olomouckého
kraje odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu'

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak' aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.



odvolaním lze napadnout ýrokovou část roáodnutí, jednotlivý vrýrok nebo jeho vedlejší ustanovení. odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné'
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentactŽadateli, případně obecnímu uřadu,jehož
územního obvodu se umístění stavby tyká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu
uřadu.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby
platí po dobu trvání stavby čí zaÍizeni, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Drahos-lav{, M
ve.doÍiqr štb.v' ďin

,. q,

!'iš
". {'' 'Í;'-
',.*.,.-r,, :.1r

''-1.1 ri'.

Toto rozhodnutí musí být v1věšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín. Roáodnutí
se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkoý přístup' Patnácým dnem po vyvěšení se roáodnutí považuje
za doručené .

Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :
20 . 5 .2011-

Doručí se:
účastníci uvedeni dle $85 odst.1. stavebního zákona (dodejky)
l. Sigma Soft spol s.r.o., Jana Sigmunda 79,Lutín
2. obec Lutín
účastníci dle $ 85 odst' 2 stavebního zákona (veřejnou r,yhláškou)
l. Úřeani deska obecního úřadu Lutín + příloha

Stanislav Nemtava, Luběnice 4l,Marta Nemravová' Luběnice 41, Býové družstvo Mačkalov, Na Sídlišti
283,Lutin, GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845143, Praha 3' Silicium computers s.r.o'' Prostějovská232,
Kralice na Hané, RWE Distribuční sluŽby, s.r'o., Plynárenská 49911, 657 02 Brno' Telefónica 02 Czech
republic, a.s., 1.máje 3, ostrava, ČEz oistribuce a.s.' Děčín, Teplická 8, ARKO Technology, a.s. Vídeňská
108, Brno

dotčené orgány:
4. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí, Hynaisova 10, olomouc
5. Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc
ó. obecní úřad Lutín
ostatní :
spis

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 63412004 Sb. položky l 8, odst. a) ve qíši l.000,_Kč byl uhrazen.

áková
úřadu


