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OZN A MENI
zahíj ení územ níh o Íízení a p ozl ání k veřej ném u ústn ím u j ed n ání

SIGMA GROUP a,s,, tČ2fil5407 se sídlem J. Sigmunda 79, Lutín zastoupena na základě plné moci [ng. Janem
Římským, Dolany 69 (dále jen ,'žadatel") podala dne I4'3.2Oll žádost o rydání územního rozhodnutí o umístění stavby

,'Komunikace do průmyslového areáIu SIGMA"

na pozemcích parc'č. 322ll ( (ostatní plocha), 234ll (ostatni plocha), 23413 (ostatní plocha), 387/34 (omápúda),231116
(ostatní plocha) vše v k.ú. Lutín.

Popis předmětu záměru:
Členění stavby.'
SO 101 - komunikace
so r02 - parkoviště a odstavné plochy
so 103 - vrátnice, oplocení
so 301 - dešt'ová kanalizace

Inženýrské objekty:
SO 101 - komunikace
Komunikace je nayržena nová přístupová komunikace do průmyslového areálu Sigma na pozemcích parc.č. 322/1, 2j4/I,
234/4' 387/34' 23]/16 v k.ú. Lutín, která bude napojena na silnici III/570] 1 olšany-Lutín. Dálka komunikace 277m, šířka
jízdního pruhu 3'0 a 3,5m, povrch asfaltoý' sklon 3%.

So l02 - parkoviště a odstavné plochy
Parkoviště a odstavné ploch jsou navrženy na pozemcích parc.č' 234/3 a j87/34 v k.ú.Lutín, povrch asfultoý. Parkovíště
bude obsahovat 8 stání pro os. automobily, l stání pro imobilní a 7 stání pro náHadní automobily.
So 103 _ vrátnice, oplocení
Vrátnice bude řešena mobilní buňkou s rozměry 3,0 x 5,3 a ýškou 2,6m nad terén., kÍerá bude uložena na ŽB panelech.
Vrátnice bude napojena na přívod NN ze stávajícího el' romaděče umístěného na pozemku parc.č' 231/16 v kú. Lutín.
oplocení bude povedeno z pletiva výšlry) 2'0n a kovových sloupků založených na patkach. na hranici s pozemkem parc'č.
387/] v k.ú. Lutín. Délka oplocení 4lm.
So 301 - dešťová kana|izace
Dešťové vody z parkovací a odstavné plochy budou přes odlučovač ropných lótek svedeny do retenční nádrže na zdržení
dešťotých vod při přívaloých deštích a vypouštěny do vnitrozávodní dešťové kanalizace' Napojení nové kanalizační stolE na
stávající stoku bude v nově nayržené šachtě s monoliticlEm šachtovým dnem.

obecníhouřaduLutín,stavebníúřad, jakostavebníuřadpříslušnýpodle$13odst. 1,písm.g) a$84 zákonač'
183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu ( stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen

',stavební 
zákon), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájeni územního Íízenídotčeným orgánům

a účastníkům řízení.

K projednání záměru zároveřl nařizuje i veřejné ústníjednání' které se bude konat dne

9. 8.2011 ( úterý) v 10:00 hod
v kanceláři stavebního úřadu (budova olomoucká l31' 2. podlaží, dveře č.23)



Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků tizeni a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny
nejpozdějidokonce veřejnéhoústníhojednánídne9.8.2011,jinakknimnebudenepřihlédnuto.

Do podkladů Yízenílze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu
od 8,00 do 1l,30 aod 12,30 do 17,00 hodin (2. podlaži, dveře č. 23).v ostatní dny lze nahlédnout po předešlé
domluvě s úřední osobou.

Nechá-li se někteý z účastrríků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem k tomu, Že záměr IeŽív ,Území, kde je lydán územní plán, je toto oznámení doručováno v souladu s $
87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě a

účastníkum řízení uvedeným v $ 85 odst.2 se doručuje toto oznámení veřejnou lyhláškou.

Při lymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právrrí
postavení přísluší:
A) Učastníci územního řízení dle Q 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - jednotlivě:
]. žadatel

- SIGMA GROUP a.s., J. Sigmunda79,Lutin
2. obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

- obec Lutín
3' dotčené orgány státní spravy:

- Magistrát města olomouce, odbor koncepce arczvoje, Hynaisova 10, olomouc
- Magistrát města olomouce' odb. životního prostředí, Hynaisova l0, olomouc
- Magistrát města olomouce, odb. stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova

10, Olomouc
- KHS olomouckého kraje
- HZS olomouckého kraje
- obecní úřad Lutín

B) Účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou v.vhláškou:
I ' vlastníci pozemků či stqveb, na kteých má být požadovaý záměr uskutečněn' není -li sám žadatelem, nebo

ten, kdo mó jiné věcné právo k Íomuto pozemku nebo stavbě.
- SIGMA GROUP a.s., Jana Sigmunda 79,Lutn
- Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120, oomouc

2. osoby' jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné prhlo k sousedním stqvbám či pozemkům může být územním
r ozhodnutím přímo dotčeno :
- Lutínská Nástrojárna s.r.o', J' Sigmunda 79,Lutín
- Ivo Kubíček, olšany u Prostějova 33

3 . spravci sítí technickeho lybavení, kteří jsou stavbou přímo dotčeni :
- Telefoníca 02 Czech Republic, a.s. , P.o'BoX 84, Praha
- RWE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 499ll, Bmo
- SIGMA ENERGIE spol. s.r.o., J.Sigmunda 119, Lutín
_ ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská l08, Brno

Poučení:

Žadatelzajistí, aby informace o jeho záméru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústníjednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo u pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.
Součástí informace je grafické vyjádření záméru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební
úřad nařídí opakovaně veřejné ústníjednání.

Ing. Drahoslava Ma č á kov á
vedóugdsave$nilíďtrftE ' 

l,

L., llg,jo...g,/ ..;,1-r i Irl/\í'4'ó8'/riÍi 1,
m 3 t/t\*l ílt i '



Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením $ 87 odst. l) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a způsobem
umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřednÍ desce obecního úřadu Lutín ( $25 odst' 2 sprármího
řádu).

L4 .7 .201 L
Vyvěšeno dne ; Sejmuto dne :

Doručí se:
-účastníci dle €85 odst.] stavebního zákona doručuje sejednotlivě :

zastupce žadatel-
1. Ing. Jan Římský, Dolany ó9 _ kontaktní adresa Boženy Němcové 1, Olomouc
příslušná obec:
2. Otrec Lutín, Štrotni 203, Lutín

-účastníci dle ý 85 odst. 2 stavebního zdkona doručuje seveřejnou vvhláškou
3. vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha
(Správa silnic olomouckého kraje' Lipenská l20, oomouc, Lutínská Nástrojárna s.r.o., J. Sigmunda 79, Lutín,
Ivo Kubíček, olšany u Prostějova 33, Telefonica 02 Czech Republic, a.s. , P.o.BoX 84, Praha, RwE
Distribuční služby, s'r.o., Plynárenská 499ll, Bmo, SIGMA ENERGIE spol. s.r.o., J.Sigmunda l 19, Lutín,
ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno)

Dotčené orgón)'l na doručenku:
4. KHs olomouckého kraje
5. HZS olomouckého kraje
6. Magistrát města olomouce' odb. životního prostředí
7. Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje
8. Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
10. obecní úřad Lutín

ostatní :

r1. SIGMA GROUP a.s., J. Sigmunda 79' Lutín
11. spis

příloha: situační ýkres na podkladu katastrální mapy

Pro zústupce žadaíele: v příloze zasíldme poštovní pouktÍzku na uhrazení sprdvního poplatku ve ýši 1.000,-
Kč (po uhrazení poplaÍku zašIete kopii stavebnímu úřadu).
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)Í VEDENÍ SLABoPRoUD TELEFoNlCA 02

ODOVOD

:ANALlZACE olŠŤovÁ
:ANALlZACI spLlŠt<ovÁ
L. KABILY NN, VO

NŽtNÝRslďcH srÍl
(ANALlZACE orŠŤovÁ
:1. KABILY NN, VO

D0 RITINCE 1428 nZ
2255 n2
1453 m2

PROJEKIANT lNG. JAN R|MSKÝ flL(
ZODPOVEDNY PROJEKIANT lNG. PREMÍSL ToMAN

GENEMLNI PROJEIOANT lNG. JAN RlMsKÝ fl4
OBJEDNATEL SIGMA GRoUP 0.s., Jono Siqmundo, LUTIN 7EJ 50
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