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Výroková část:

Stavební úřad obecního uřadu Lutín, jako stavební uřad příslušný podle $ l3 odst. 1 písm. Í) zákona č. 1831206
Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 6812007 Sb. (dále jen
,,stavební zákon") ve společném územním a stavebním řizeni pÍezkoumal podle $ 84 aŽ 9l a $ 109 až 1l4
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 7.4.20ll podali

Milan Mlčoch nar. 15.7.1987 býem Na Záhumení 56' Lutín
Anna Hajnová nar. 3.2.1986 býem Urxova 1, Olomouc

(dále jen stavebník"), anazákladě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle $ 79 odst. a$92 stavebního zákona a $ 9vyhlášky č.50312006 Sb., opodrobnějšíúpravě
územrrího Íizeni, veřejtoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

rodinného domu s garáží na pozemku parc.č. 268/31v kat. území Lutín, včetně:

- akumulační jímky na dešťové vody s přepadem do kanalizace na pozemku parc.č. 26813l,268/27
- neveřejné části přípojky vody na pozemku parc.č. 268131

- vnitřní vedení nn, splaškové kanalizace, plynu na pozemku parc.č.26813l
- zpevněných ploch (vjezd, chodníky, terasa) na pozemku parc.č. 268131

- oplocení parc.č. 268/3l
všechny uvedené pozemky se tacházejí v katastrálním území Lutín

II. a podle $ 1 15 stavebního zákona a $5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

rodinného domu s garáží na pozemku parc.č. 268131 v kat. území Lutín' včetně

- sjezdu z místní komunikace na pozemcích parc' č. 26812'7

všechny uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Lutín



Stavba obsahuje:
Rodinný dům je samostatně stojící o lbj.' nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a
jednopodlažní garúží, Zdklady tvoří pasy z prostého betonu tř. B12,5, ztÍklgdovtÍ deska bude vyzÍužena kari
sítí, bude provedena hydroiz,olace, izolace proti radonu a tepelnd. Konstrukce domu zděn, Nosné obvodové
zdivo a příčky z cihelných bločků, stropní konstrukce nad přízemím z keramických vložek a nosníků, strop nad
I patrem z dřevěných trdmců. Konstrukce krovu dřevěnd, kryÍina plechovú, Po hranici pozemku stavebníka
jsou vyvedeny přípojky sÍl plynu, vody, kanaliaace a vedení NN. Budou provedeny pouze rozvody od těchto
přípojek. Akumulační jímka nu dešt'ové vody bude plastovtÍ . Zdtoj tepla plynový kotel. Nový sjezd a zpevněné
plochy budou provedeny z betonové aÍmkové dlažby. Na pozemku budou umístěny núdoby na domovní
odpad.
Dispoziční řešení:
v LNP -vstup, zódveří, technická místnost, chodba se schodištěm, IIIC, spíž, kuchyň s obýnacím pokojem, obytná
místnost a garáž
v IL NP' Chodba' WC, koupelna, šatna a tři obytné místnosti

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba RD s garáŽí bude umístěna na pozemku parc.č. 26813l v katastráIním území Lutín, ve vzdálenosti

2,8m/garáž RD/ a 5,6mlobytná část RD/ od hranice s parc.č. 268130, ve vzdálenosti 3,9m od hranice s parc.č
268132 a ve vzdálenosti 6,lm od hranice parc.č. 268127 v k'ú. Lutín., jak je zakresleno v situačním qikresu
v měř. |:250, jenž je nedíInou součástí projektové dokumentace doložené ke spojenému územnímu a
stavebnímu řízení.

3. Akumulační jímka na dešťové vody bude umístěna na pozemku parc.č. 268/31 a přepad do kanalizace bude
vedena na pozemcích parc.č. 26813l,268/27 v k.ú. Lutín.

4. Neveřejné části přípojky vody, vnitřní vedení nn, splaškové kana|izace, plynu budou vedeny na pozemku
parc.č. 268/3l vše v k.ú. Lutín.

5. Zpevněné plochy (vjezd, chodníky, terasa) budou provedeny na pozemku parc.č' 26813l v k.ú. Lutín.
6. Zastavěná plocha RD bude 222,5Í1f .

7, ZastÍešení je řešeno sedlovou s ýškou hřebene střechy +3,700 od *0,000 a pultovou střechou s max. v.ýškou
+ 6,500 od +0,000 (*0,000 = 225,00).

6. Napojení RD na inženjnské sítě:
- Splaškové vody z RD budou svedeny do stávající přípojky napojené na veřejnou kanalizaci.
- Dešťové vody z RD budou svedeny do akumulační jímky.
- Zásobení RD pitnou voda bude zajištěno stávající přípojkou napojenou na veřejný vodovod' Ukončení

vodovodní přípojky bude vodoměrnou šachtou.
- Zásobení RD plynem bude stávající stl přípojkou plynu.
- Zásobení el. energií bude přípojkou z distribuční sít NN.

7. Výápění RD ústřední, zdroj plynoqý kotel.
8. Komunikační napojení:

- Dopravně bude rodinný dům řešen stávajícím a noým sjezdem z komunikace
9. oplocení
10.Na pozemku budou umístěny nádoby na domovní odpad.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jaroslav Matiáš, Črarr l20o551

autorizovaný technik; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního uřad,
případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku.

2. Stavebník ozrÁmí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby' název a sídlo stavebního podnikatele,
kteý bude stavbu provádět; případné změny v těchto skutečnostech oznámi neprodleně stavebnímu uřadu.

3. Na stavbě bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka, na základě oznámení záměru zapoěít
s užíváním stavby.

4. Stavba bude dokončena do 30.4.2014
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kteý při jejím provádění zabezpeči odborné vedení

provádění stavby stavbyvedoucím' Při provádění stavby bude veden stavební deník.
ó. Stavebník zajistívytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou' Výsledky vytyčení musí být

ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem (ověřený v}tyčovací ýkresje dokladem ke kolaudaci stavby).
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8.

Před započetí zemnich prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inžen;ýrslcých sítí od jejich vlastníku a
provozovatelů přímo v terénu a vjejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zýšené opatrnosti.
Sjezd bude proveden v souladu s roáodnutím o povolení sjezdu vydaným obecním uřadem
Lutín dne lo.2.20]l0 pod čj. oÚl193/20I0lSH,{La.
Rodinný dům bude opatřen hromosvodem.
Výstavba bude organizovaná tak' aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění (práce
emitující zýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém stavu, před ýjezdem
vozidel ze stavby zajistit jejich očistu' případně očistu veřejné komunikace sloužící jako přísfup na
staveniště).
odpady ze stavby budou likvidovány vsouladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech. Doklady o
odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k ohlášení uživáni stavby.
Před zahájením stavby bude na vidite]ném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,STAVBA
POVOLENA"' který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí bý chráněn
před povětrnostními vlily' aby údaje na něm uvedené zustaly čitelné a ponechán na místě do doby započetí
uŽivání stavby' U rozsríhlejší stavby se staveniště omačí přiměřenou tabulí' na které bude uveden název
stavby' investor' dodavatel, povolení a ukončení stavby.
Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.20ll987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších nove|izací, podle kterého je stavebník povinen oznámit
vdesetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie ved ČR vBrně, Královopolská l4'I ,Brno
nebo oprávněné organizaci - např. NÚP územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Homí nám.
25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří' Wolffr 16, olomouc _ svuj záměr realizovat stavbu a
umožnit jim provést na dotčeném ízemí záchranný archeologicloý pruzkum' Současně ust. $ 22 odst. l
zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický Úzkum povinnost uzavŤit dohodu, a to ještě před zahájením archeologického rnýzkumu'
nedojde-li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu

Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Stavebník je povinen oznámít stavebnímu uřadu záměr započit s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem
dle $ l20 stavebního zákona. oznámení bude podáno na předepsaném formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č.
52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu)
s přiloŽenými doklady uvedenými v tomto formuláři.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo: protokol o vytyčení stavby, geometriclqi plán
zaměření stavby' revizní zprávu eL zaŤízeni, reyizní zprávu hromosvodu' osvědčení o staw komínu' tlakové
zkoušky rozvodu vody a topení, těsnost odpadů, stavební deník, prohlášení o pouŽiých rn-foobcích (s 156
stavebního zákona), doklad o kontrolním měření objemové aktivity radonu v pobýoých mísbrostech, doklad
o likvidaci odpadů vmiklých v pruběhu stavby, kopii oznámení Archeologickému ústavu.
Užíváni stavby bez oznámení stavebnímu úřadu je nepřípustné a postihnutelné podle $ 178 a $ 180
stavebního zákona.
Udržovat stavbu po celou dobu její existence, zabezpečit její dobry stavební stav tak, aby nedocházelo ke
mehodnocení stavby a aby se co nejvíce prodlouŽila její uŽivatelnost.
Uchovávat stavební deník po dobu l0 let od dokončení stavby.
Uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení,
soúlasy, ověřenou PD, popř' jiné doklady, ýkající se stavby.

Účastníci Íízeni naněŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení $ 27 odst. l zákona 50}l2o04
Sb, správní řád ve mění zákona č. 413/2005Sb. (dále jen,,sprár'ní řád") je:

Milan Mlčoch, Na Záhumení 56' Lutín
Anna Hajnová, Urxova l, olomouc

odůvodnění:
Dne '7.4.2011 podali Žadatelé žádost o vydaní rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu s garáŽí,
akumulačníjímky na dešťové vody s přepadem do kanalizace, neveřejné části přípojky vody, vnitřní vedení nn,

splaškové kanaIizace, plynu, zpevněných ploch (vjezd, chodníky, terasa) , oplocení na pozemcích parc.č.

26813l,268127 v kat. území Lutín a dne 28.3.201l podali stavebníci žádost o stavební povolení na stavbu
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rodinnéhodomu s garáŽí a sjezdunapozemcích parc.č.268/3l,268127 vkat.územíLutín'Uvedenýmdnem
bylo zahájeno uzemní a stavební řízení'
ProtoŽe žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavební povolení nebyly úplné a nebyly doloženy všemi
podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení' byl stavebník dne 14.4.2017 vyzván k doplnění
Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby atízení bylo přerušeno. Dne 15.4.201l bylo přerušeno i řízení o
povolení stavby. Po doplnění žádosti stavební úřad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního zákotla vsouladu s $
140 správního řádu usnesením podle $ 140 odst. 4 správního řádu územní a stavební řízení.

Stavební uŤad oznámil dne 10.5'2011 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řizení,
dotčeným orgánům a veřejnosti' K projednání Žádosti současně nařídil ústní jednáni na |5.6.201l do kanceláře
stavebního uřadu ze kÍerého byl sepsán protokol. Na tomto ústním jednaní byli přítomni pouze účastniciŤizení,
veřejnost na veřejném ústním jednání nebyly přítomna. Při ústním jednaní stavební úřad zjistil zvyjáďÍení
stavebníků, žebyla splněna povinnost daná ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona. Záměr s grafickou částí
byl zveřejněn na veřejně přístupném místě tj. na pozemku uskutečňované stavby parc.č. 268131 v k.ú. Lutín.
Tato skutečnost byla doložena fotodokumentaci,l<teú je přílohou protokolu.

V pruběhu stavebního Íízení přezkoumal předloŽenou žádost o umístění a stavební povolení z hledisek
uvedenýchv $$79 odst. 1,90 a ll1 odst. 1,2 stavebního zákona, projednalji súčastníky řízenia sdotčenými
orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a vy'jáďení. V pruběhu řízení nebyly uplatněny Žádné
připomínky veřejnosti. Umístění stavby je v souladu se schváleným Územním plánem obce Lutín, kde je území
určeno jako Bv- bydlení smíšené. Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcím
předpisům, především obecným požadavkům stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb., o obecných požaďavcích na
vytlžiti lúzemi, ve znění pozdějších předpisů' ťýkající se umístění stavby rodinných domů. Umístění na pozemku
je stanoveno podmínkami tohoto rozhodnutí.
PředloŽená projektová dokumentace splňuje podmínky vyhl. č. 26812009 sb., a obecných požadavcích na
výstavbu a je vypracovaná v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 50312006 Sb' o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a přílohou č. 1 vyhláŠky č. 49912006 Sb. o dokumentaci
staveb' zpracované v rozsahu odpovídajícímu druhu a ýmamu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému
provedení, účelu využití, vlivu na Životní prostředí a době trvarrí stavby, d. stavbě rodinného domu. Projektová
dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou Jaroslavem Matiášem, autorizovaným technikem pro pozemní
stavby.

Stavební úřad se v Íízení zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů
vymezená v $ 1ó0 odst. stavebního zákona a zjistilzŽádosti o stavební povolení' Že stavba bude prováděna
stavebním podnikatelem, ktery je povinen při její realizaci zabezpečit odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím.

Stavební úřad si ověřil' že stavebník Milan Mlčoch má k pozemku parc.č. 268131v k.ú. Lutín vlastnické právo
a to qipisem z katastru nemovitostí, list vlastnictvi č' 922 pro obec a katashální území Lutín. Stavebník Anna
Hajnová doložila právo založené smlouvou o prálu provést stavbu na pozemku parc.č. 268131 v k.ú. Lutín
svlastníkem Milanem' Mlčochem uzavřenou dne 9.5.20ll. Kpozemku parc'č. 268127 vk.tl. Lutín byla
doloŽena svlastníkem pozemku obce Lutín ze dne |8.4'20ll' Tuto skutečnost stavební úřad ověřil vpruběhu
Ťízeú.
Náwh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukÍuru' kdy hlavní řady dešťové a
splaškové kanallzace, vodovodní a plynovodní řad, vedení nn jsou provedeny a uvedeny do uživání. Požadavky
zvláštních právních předpisů na úseku životního prostředí a připojení nemovitosti na místní komunikaci jsou
splněny.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího ÍIzení zabýval též otázkov vymezení okruhu účastníků Ťízení ve smyslu
$$ 85' 109 stavebního zákona přitom dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:
A) Učastníkům územního řízení dle € 85odst' ] stavebního zákona a dotčeným orgónům - doručuje se
jednotlivě :

],. žadatel:
- Milan Mlčoch Na Záhumení 56, Lutín
- Anna Hajnová nar. 3.2.1986 bytem Urxova l, olomouc

2. obec, na jejímŽ uzemímá bý požadovaný záměr uskutečněn:
- obec Lutín

3. dotčené orgány státní sprály:
- Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
- Magistrát města o]omouce, odb. životního prostředí
- obecní uřad Lutín



B Účastníkům územního řízení dle š 85 odst. 2 stavebního zákona - doručuje se veře.inou whláškou:
l. vlastník pozemku nebo staveb, na ktenjch má bý poŽadovaný záměr uskutečněn:

- Milan Mlčoch Na Záhumení 56, Lutín
2. osoby' jejich vlastnické právo nebojiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům m:ůžebýt územním

roáodnutím přímo dotčeno (včetně vlastnílai či správců sítí technického vybavení):
- Lubomír ošťádal' RůŽová 177,Lutín
- Blanka ošťádalová, RůŽová l'77,Lutn
- Ing. Pavel Steiner, Na Sídlišti 282,Lutín
- E'va Moravcová, Ryneček 148' Příbram
- obec Lutín
- ČBz oistribuce' a.s.' Teplická 874l8, 405 02 Děčín
- RWE Distribuční služby, s.r.o', Plynárenská 49911,65'7 02Bmo
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská l08, Bmo

Účastníci stavebního dl e ! ] 09 stw ebního z ákona-doručuj e -i ednotl iv ě :

l. stavebník:
_ Milan Mlčoch,Na Záhumení 56' Lutín
- Anna Hajnová, Urxova 1, olomouc

2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém mábý stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo nawhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Milan Mlčoch,Na Záhumení 56, Lutín

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- Lubomír ošťádal, Růžová 177,Lutín
- Blanka ošťádalová' Růžová 177,Lutin
- Ing. Pavel Steiner, Na Sídlišti 282,Lutín
- Eva Moravcová, Ryneček 148, Příbram
- obec Lutín

4. vlastník stavby (technické infrastruktury)' na kterém má být stavba provedena a ten' kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou -li bý jejich práva navrhovanou
stavbou přímo dotčena:
- Čpz Distribuce, a.s', Teplická 8'74l8, 4O5 02 Děčín
- RwE Distribuční sluŽby, s.r.o.' Plynárenská 499ll,657 02Bmo
- ARKO TECHNOLOGY, a.S., Vídeňská l08, Brno

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto rozhodnutí (mimo ty, se kteými bylo v tomto řízení
jednáno)' nejsou vlastníci či uŽivatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba sv'ým
charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem
pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $ l23 občanského zákoníku je obsah vlastnického
práva tvořen oprár,rrěním předmět svého vlastnictví držet, uživat, požívatjeho plody a užitky a nakládat s ním
v mezích zákona.

ZpÍed\oŽení stanovisek : závazné stanovisko Magistrátu města olomouce odb.ŽP, odd. odpadové hospodářsni
z 4.4.2011pod č.j. SMol/ŽP/s5/2287/20] 1/Ga, závazné stanovisko Magistrátu města olomouce odb.ŽP
z 2..6.2011 pod č.j. SMouŽP/55/3713/201]/Vá, Poš, Rozhodnutí o povolení sjezdu z 6.6.20] ] pod čj.
0Ú/623/2011/Sh/La a souhlas ze dne 3'5.20]] pod čj. 0Ú623/201], vyjádřeno oÚ Lutín zhlediska ochrany
ovzduší ze dne 27'4'2011 pod čj. 0Ú/622/2011/La, smlouva č' 330030163024 uzavřená sSMP Net, s.r.o. o
připojení k distribuční soustavě, smlouva č. 4]20672642 uzavřená s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení odběrného
zařízení k distribuční soustayě a dalšího posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby
nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezerLa či ohroŽena práva a oprávněné zájmy účastnků
Íízení.

Jelikož stavební uřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a proto
roáodl způsobem uvedeným ve výroku.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v uzemí, kde je vydán územní plán' doručuje se v územním
řizeni toto rozhodnutívsouladus $ 92 odst.3 stavebního zákona účastníkůmřízeníuvedenýmv $ 85 odst. 1a
dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje
veřejnou vyhláškou. Ve stavebním řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v $ l09 stavebniho zákona
toto rozhodnutí j ednotlivě.



Poučení:
Proti územnímu roáodnutí a proti stavebnímu povolení může účastník podat odvolání, a to ke Krajskému
uřadu olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podaním u zdejšího
stavebního uřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne omámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni
oznámetí rozhodnutí. odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek proti stavebnímu povolení.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí lyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
oblyklým. Poslední den této lhůý je dnem doručení'

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu akaždý
účastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na
náklady účastníka.
odvoliíním lze napadnout qhokovou část rozhodnutí, jednotliqý výok nebo vedlejší ustanovení. odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné'
Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavební povolení nenabude prármí moci.
Rozhodnutí pozbývá platnosti,jestliže do dvou let ode dne' kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,'Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí
prámí moci tohoto roáodnutí.

Ing. Dra ačáková

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín.

Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : .



Doručí se::
Účas tníci úz emního řízení :
-účastníci í dle $ 85 odst. ] stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
žadatel:
l. Milan Mlčoch' Na Záhumení 56' Lutín
2. Anna Hajnováo Urxova 1, olomouc
3. obec Lutín
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje seveřejnou vyhláškou-
4. obecní úřad Lutín + příloha - úřední deska

(Lubomír ošťádal' RůŽová l77, Lutin, Blanka ošťádalová, Růžová 777, Lutín, Ing. Pavel Steiner, Na
Sídlišti 282, Lutín, Eva Moravcová, Ryneček l48, Příbram, ČEZ Distribuce' a.S., Teplická 87418, 4O5 02
Děčín, RWE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ARKo TECHNOLOGY, a.s.'
Vídeňská 108, Brno)

Účastníci stavebního řízení - dodejkv
5 . Milan Mlčoch' Na Záhumení 56' Lutín
6. Anna Hajnová, Urxova 1, olomouc
7. obec Lutín
8. Lubomír Ošt'áda|, Růžová l77,Lutín
9. Blanka Ošt'ádalová, Růžová t77,Lutín
10. Ing. Pavel Steiner' Na Sídlišti 282,Lutín
11. Eva Moravcová, Ryneček 148' Příbram
Í2. ČEzDistribuce, a.s., IDDS qihdk9n
13. RwE Distribuční služby' s.r.o., IDDS jnnyjs6
14. ARKO TECHNOLOGY, a.s.,IDDS 83acv2h

Dotčené orgány státní spravy:
l5. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje' IDDS kazbzri
16. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí' IDDS kazbzri
17. otlecní úřad Lutín, Štotni 203' Lutín

Sprwní poplatekpodle zákona č' 634/2004 Sb. byl zaplacen.


