
obecní úřad Lutíno okres Olomouc
stavební úřad

49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286olomoucká I3I,783

SMP Net s.r.o. Plynární 42013 Ostrava-Moravská Poruba lČ zllatgsl zastoupené IGEA s.r.o.,

Na Valše 3 ostrava L-Píívoz rč +ossosr4 podala dne 28.6.20II žádost o vydání územního

rozhodnutí o umístění stavby a žádost o lydání stavebního povolení na stavbu

Reko NTL MS Hněvotín I. část na parc.č. 102811,l032lI,213/29,2I3lI9'213ll5'2I3lI2'I49,
2I3 / 6, zI3 l 5' 2l3 l 9, 2l3 17, 2|3 12, 2l3 l I, 456/2, 39 v k.ú. Hněvotín

Jednoduchý popis stavby:
Jeclnú se o výměnu stdvajícího NTL plynovodu DN 225, DN 160 z muteriálu Liten a čústi

ocelovélto plynovodu DN 200, DN I50 a DN 80 za plynovod z materirÍlu PE 100 SDR 17'6 DN 225'

DN 160 s ochranným plóštěm" Budou provedeny úseky: (větev A1) _ dn 90 mm SDR 17'6 PE 100

v déIce 34 m; (čóst věne A) dn 160 mm sDR 17,6 PE I00 v délce 230 m; (část větve A) dn 225 mm

sDR I7,6 PE 100 v délce 430 m. Pod komunikacemi bude potrubí vedeno protlakem v cltróničce
s min, krytím 1,2 m pro niveletou komunikace. Přecltod přes zatrubněný potok bude veden vrchem,
potrubí bude uložené do ochranné trublE. Uprava 32 ks domovníclt přípojek bude provedena buď
ve stdvající trase, případně v nové trase a současně se vymístí HUP, případně plynoměr na ltranici
pozemku.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písrn. g) a $

84 ó' 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebni zákon) usnesením ze
dne 7.7.zo|l podčj. sÚlt423,l424l20ll rozhodl v souladu sustanovením $ 78 odst. l stavebnílro

zákona a podle $ l40 zákona č,.50012004 Sb., správní řád, ve znění zák.ě. 41312005 Sb., (dále jen

správní řád) o spojení územního a stavebního řízeni.

obecní úřad Lutín, stavební iÍad, oznamuje v souladu s ustanovením $ $ 87 odst. 1 a 112

odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního Íízeni dotěeným orgánům

státní sprály a všem známým účastníkům řízeni.

K projednání předložené žádosti nařizuje stavební úřad veřejné ústní jednání, které se bude

konat
ve čtvrtek dne 11.8.2011 v 8,30 hod

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětem územního Íízení,je povirien strpět olrledání

namístěpodle$ 54odst.1 zákonač,' 50012004 Sb.,osprávním řádu,vezněnípozdějšíchpředpisů,a
k tomuto účelu je zpřístupnit.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íízení a připomínky veřejnosti musí

být uplatněny nejpozději při veřejnémjednání'jinak se k nim nepřihlíží.



Do podkladů rozhodnuti lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu

(využijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 17 hod) a při ústním jednání.

Nechá-li se někteý z úěastníků Íizení zastupovat, předloŽí jeho zástupce plnou moc.

tečnit a ústního
Pokud innost nesnl

1 písm.e) stavebního zákona.
nařídi ní a žadatel se dle

Podle $ 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíŽí kzávazným
k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu.

Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním

stanoviskům a nárnitkám

Íízeni námitky k ochraně

zájmů obce a zájmi oběanů obce'
Podle $ 114 odst. l stavebního zákona účastrrík stavebního Íizení mŮŽe uplatnit námitky proti

projektové dokumentaci' způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotěených orgánů' pokud je
ji11i pri-o dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření

nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Vzhledem k tomu, že záměr leži v uzemi, kde je vydán 'hzemni plárr' je toto oznámení

doruěováno v souladu s $ 87 odst' l stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1)

stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řizení uvedeným v $ 85 odst. 2)

stavebního zákona se doruěuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Účastníci územního řízenid|e $ 85 odst.1 stavebního zákona
a) žadatel - SMP Net s.r.o' Pýnární 42013 ostrava-Moravská Poruba IČ 27768961 zastoupené IGEA

s.r'o., Na Valše 3 ostrava l-Přívoz rČ +ossos t +

b) obec, na jejímž,6zemimábýpožadovaný záměr uskutečněn _ obec Hněvotín , Hněvotín 47

Účastníci územního Íizeni d\e $ 85 odst' 2 stavebního zákona''

a) vlastníci pozemků či staveb' na kteých mábý záměr uskutečněn:
obec Hněvotín, Hněvotín 47; olomoucký kraj, Jeremenkova 1l9ll40a, olomouc - Správa silnic
olomouckého kraje, Lipenská '753l120, olomouc; Michal Kaláb, olomouc;

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může

bý územním rozhodnutím přímo dotěeno:
Bc. Michaela Dubová, Hněvotín; PhDr. Jana Marešová, Hněvotín; Pavel Mareš, Hněvotín; A|ena Zítková,

Hněvotín; PRoDoS spol. s.r.o', olomouc; obec Hněvotín; Marie Vetešníková, Hněvotín; Zdeněk Šustr,

Hněvotín] Bronislava Crhová' Hněvotín; Petr Bernát, Hněvotín; Jaroslava Bernátová, Jaromír Bernát,

Hněvotín; Hněvotín; Marcela Horáčková, Hněvotín; František Sklenář' Hněvotín; Miroslava Veselská,

Hněvotín; Martin Skácel' Hněvotín; Alois Skácel' Hněvotín; Eva Skácelová, Hněvotín; Svatopluk Král,
Hněvotín; Zbyněk Dadák' Hněvotín; Miloš Kalabza, Hněvotín; Břetislava Březinová, Hněvotín; Zdeřka
Slehová, Hněvotín; Iveta Vyroubalová' Hněvotín; Zdeněk Juráš, olomouc; Marie Jurášová, olomouc;
Dušan Juráš' olomouc; Petra Jurášová, olomouc; Rostislav Urbášek, Hněvotín; Marie Boumová' Hněvotín;

Michaela Boumová, Hněvotín; Josef Vysloužil, Hněvotín; Marie VyslouŽilová, Hněvotín; Michal Kaláb,
olomouc; Yěra Zemanová, Hněvotín; Telefónica 02 Czech Republic' a's.' Praha; RWE Distribuční služby'

s.r'o. , Brno; ČEZ Distribuce' a.s. Děčín; ,

Jelikož se dle ustanovení $ l44 správního řádu jedná o Íizeni s velkým počtern účastníků,

účastníkům stavebního řízení se oznámení doručuje veřejnou lyhláškou; žadateli se doručuje

.iednotlivě.



Účastníci stavebního řízení podle $ l09 stavebního zákona:

a) stavebník (žadatel) SMP Net s.r.o. Plynární 42013 ostrava-Moravská Poruba tČ zlleagat
zastoupené IGEA s.r.o', Na Valše 3 ostrava 1-Přívoz IČ 46580514

b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém mábýt stavba prováděna:
obec Hněvotín, Hněvotín 47; olomoucký kraj, Jeremenkova 1191l40a, olomouc - Správa silnic
olomouckého kraje, Lipenská 7531120, olomouc; Michal Kaláb, olomouc;

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou

stavbou přímo dotěeno:
Bc. Michaela Dubová, Hněvotín; PhDr. Jana Marešová, Hněvotín; Pavel Mareš, Hněvotín; Alena Zítková,

Hněvotín; PRoDoS spol. s.r.o., olomouc; obec Hněvotín; Marie Vetešníková' Hněvotín; Zdeněk Šustr,

Hněvotín; Bronislava Crhová, Hněvotín; Petr Bernát, Hněvotín; Jaroslava Bemátová, Hněvotín; Jaromír

Bernát' Hněvotín; Marcela Horáčková, Hněvotín; František Sklenář, Hněvotín; Miroslava Veselská,

Hněvotín] Martin Skácel, Hněvotín; Alois Skácel, Hněvotín; Eva Skácelová' Hněvotín; Svatopluk Král,
Hněvotín; Zbyněk Dadák' Hněvotín; Miloš Kalabza, Hněvotín; Břetislava Březinová, Hněvotín; Zdeřtka

Slehová, Hněvotín; Iveta Vyroubalová, Hněvotín; Zdeněk Juráš, olomouc; Marie Jurášová, olomouc;
Dušan Juráš, olomouc; Petra Jurášová, olomouc; Rostislav Urbášek, Hněvotín; Marie Boumová' Hněvotín;
Michaela Boumová, Hněvotín; Josef VyslouŽil, Hněvotín; Marie Vysloužilová, Hněvotín; Michal Kaláb,
olomouc; YěraZemanová, Hněvotín; Telefonica 02 Czech Republic' a.s., Praha; RWE Distribuční služby,

s.r.o. ' Brno; Čnz oistribuce' a.S. Děčín; Povodí Moravy s.p. Brno.

okruh účastníků územního Íizení je stanoven dle $ 85 stavebnílro zákona a stavebnílro řízení
podle $ 109 stavebního zákona. Vzhledem ktomu, že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební

úřad tímto specifikuje okruh jednotliých Íizenítakto:
Úěastníci územního řízení jsou uvedeni po pořad.číS\em* 1,2' 3.

Úěastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad' Císlem - I, 2, 3'

lng. Drahos
vedoucí

účastníci Íizení nadoručenku :

zástupce žadatele -
1. IGEA s.r.o., Na Valše 3 ostrava l-Přívoz
příslušná obec -

2. Obec Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47

3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - lyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgány na doruěenku:
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova I0,77III olomouc (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova I0,7791l olomouc (DS)

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní sprály na úseku pozemních komunikací
(DS)
HZS olomouckého kraje (DS)

va Mačáková



Toto oznámení je lyhlašováno v souladu s ustanovením $ 87 odst. 1 stavebního zákona a $ 25

správního řádu veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce

obecního úřadu Lutín a obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15ti denní lhůty' po kterou je
oznámeni vywěšeno na úřední desce je dnem doručeni oznámení' ZveÍejňuje-li se písemnost

vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost
vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).
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Žadáme obecní uŤady, aby potvrzenou kopii o lyvěšení a sejmutí této veřejné lyhlášky zaslaIy
zdejšímu stavebnímu úřadu.

Příloha : situaění ýkres na podkladu katastrální mapy

Pro žadatele: v příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení spravního poplatku ve ýši 3000'- Kč (po

uhrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu).
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