
OBECN I UR AD LUTÍN,okres olomouc
stavební úřad

olomoucká l3l . 783 49 Lutín

SPIS. ZN.:

Č.l':
vyŘtzuip:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:

DATUM:

5Ú/610/2011
sÚl610l20II
Eva Hofírková
s85 944 286,
ehofi rkova. o u@lutin. cz
s8s 944 286
30.6.201r

,//

ť/

OZNAMBNI
ZAHÁJENÍ ÚznrvrNÍHo ŘÍZENL n'pozvLNÍ r vnŘuNÉMU ÚsrxÍnnu JEDNÁNÍ

I

VALENTA PRovA s.r'o.,IČ 26817289, Tř. Míru 886/128, 779 00 Olomouc,
kterého zastupuje Jan Andrés, Fugnerova 12, 779 00 Olomouc

(dáleien ''žadatel'') podal dne 25.3.2011 Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

technické infrastruktury

_ veřejného osvětlení a vedení pro místní rozhlas na pozemcích parc.č. 606/1 
' 
848

- stl plynovodu na pozemcích parc.č. 847 ,60611

- vodovodu na pozemcích parc.č. 847,606/l a 85l

- splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 606/1' 851 a 64813

_ vedení NN na pozemku parc.č. 606/1,606/2,60613,606/4,606/5

včetně přípojek plynu , vody a kanalizace na pozemcích parc.č. 60611,60612,60613,60614 
' 

60615, ó0618 a

60619 to vše v k.ú.Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahájeno uzemní řízeni.

Popis:

Záměr řeší ýstavbu technické inÍřashuktury pro novou výstavbu rodinných domů.

Veřejné osvětlení a vedení pro místní roálas: Pro osvětlení bude použito 9 ks noých parkoých osvětlovacích

stožárů propojených zemním kabelem. Napojení bude provedeno na stávající vrchní rozvod Vo přes pojistkovou

skříň osazenou na stávající sloup NN na rohu pozemku parc.č. 848 a povede po pozemku parc.č. 606/1 a bude

ukončeno před pozemkem parc.č. 60612 .

Stl plynovod o celkové délce 218 m a o dimensi LPE 63 bude napojen na stávající stl plynovod umístěný na

pozemku parc.č' 847 povede po pozemku parc'č. 60611 a bude ukončen před pozemkem parc.č' parc.č' 60619 '

Součástí stl plynovodu bude kpozemku parc.č. 60612,60613,60614,60615 ,60618,606/9 umístěna plynovodní
přípojka o délce 2 m a ukončena na hranici pozemku ve skřínce pro HUP. Jedná se o 8 plynovodních přípojek .

Vodovodní řad o celkové délce 232 m o dimensi PE DN 80 bude napojen na stávající vodovodní řad umístěný na

pozemku parc.č.847 a bude propojen svodovodním řadem umístěným na pozemku parc.č.851. Součástí
vodovodního řadu bude k pozemku parc.č. 60612,60613,60614,60615,60618 a 606/9 umístěna vodovodní přípojka

o délce 3,2 m. Jedná se o 8 vodovodních přípojek .

Splašková kanalizace o celkové délce 2I4 m zmateríálu PVC 250 bude napojena na stávající umístěnou na

pozemku parc.č' 64816 a povede přes místní komunikaci parc.č. 851 a dále po pozemku parc.č. 606/1 a bude

ukončena před pozemkem parc.č' 60612. Sotlčástí kanalizačního řadu bude k pozemku parc.č.606l9,60618 ,60615,
60614, 60613 a 60612 umístěna kanaIizační přípojka o délce 2,9 m včetně šachty WAVIN D 60. Jedná se o 8

přípojek a 7 šacht.

Kabeloý rozvod NN bude proveden jako pokračujici najiŽ umístěnou a povolenou technickou infrastrukturu

veřejnoprávní smlouvou dne ll.5.2011 čj.84312011. Kabel bude vyveden ze skříně SS 200/PKE lP 6x160 A
umístěné na pozemku parc.č. 60618 a povede po pozemku parc.č. 60611 a bude ukončen ve stávající skříni SR 602

umístěné v horní části pozemku parc.č. 606i 1 před pozemkem parc.č. 606/2.Součástí rozvodu budou domovní

skříně SS200 umístěné vŽdy na hranici dvou parcel.



Č1' sÚrotolzot t str. 2

obecní úřad Lutín, stavební úřad,jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm' g) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánovríní a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''),
oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájeni územního řízenia současně nařizuje kprojednání Žádosti
veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na místě na den

5. srpna 201l (pátek) v 10.30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby'

Závamá stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íizeni a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se knim nepřihlíží. Účastníci Ťízeni,mohou nahlížet do podkladů
roáodnutí (obecní uřad Lutín, stavební uřad, úřední dny: Po a St 8 - l7).

Poučení:

Žadatel zajistÍ, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté' co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do
doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmďení účelu veřejného
ústního jednáni, zvoli si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního
plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka Íízeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního uřadu je podle $ l72 odst. l stavebního zákona opráwěn při plrrění úkolů
vstupovat na cízí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku
nebo opatřovríní dukazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební uřad můŽe podle $ 173 odst. 1 stavebního zákola uloŽit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závažným způsobem rtěžuje postup yŤizeni anebo plnění ukolů podle $ 172 odst. l stavebního zákona tim, Že
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobějí přízvarÉ vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloŽí jeho zástupce písemnou plnou moc.

A/ Účastníci územního řízenÍ dle $ 85 stavebního zákona

1. Žadatel:
Valenta Prova s.r.o' lČ 26817289, tř. Míru 886/128,779 olomouc

2. obec , na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Slatinice

3. vlastníci pozemků či staveb , na kteých má být požadovaný zóměr uskutečněn , není-lí sám žadatelem ,

nebo ten , kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
obec Slatinice, Slatinice č.p. 50, 783 42 Slatinice
Mgr. Ladislav Blažek, Dvořákova č.p.2142,251 01 Rieany u Prahy
Jiří Valoušek ,783 42 Slatinice 5l
Ludmila Valoušková , 783 42 Slatinice 51
Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice 371
Ing. Hana Valentová ,783 42 Slatinice 37l

4. osoby , jejíchž vlastnické práuo nebo jiné věcné pravo k sousedním stovbám či pozemkům může být
r oz ho dnut ím př ím o dot č eno :

Jří Valoušek' Slatinice 51
Ludmila Valoušková, Slatinice 5l
Ing. Břetislav Valenta, Slatinice 37l
Ing. Hana Valentová, Slatinice 371
Obec Slatinice

Spravci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce, Teplická 814l8,405 02 Děčín
RWE Distribuční sluŽby s r.,o., Plynarenská 499/l, 657 02 Bmo
Telefonica 02 CZECH Republic a.s', l máje 3,709 05 ostrava



Č1. sÚlotolzot t str. 3

ARKO Technology a.s. Brno
Obec Slatinice

Váledem k tomu , že předmětný záměr se umísťuje 
' 
kde je vydán územní plán , doručuje se toto omámeni

v souladu s ustanovením $ 87 odst. l stavebního zákonatalďo:
- žaďateli a příslušné obci/ územní řízeni/ pod č.l,2 a dotčeným orgánům jednotlivě
- účastníkům územního řízení uvedeným pod č. 3,4 - veřejnou vyhláškou

*BEil\l
s iá t/'a]/

n

/83 lt

vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15
Obecního úřadu Slatinice . Patnáctným dnem
50012004 Sb. o správním ří
uředních deskách, povaŽuje
stav.zákonď

se l&fficrufřýŘÁ#n byla písemnost vyvěšena nejpozději / s 20

šnolxí aol
783 49 ÉurÍN

4 v. 2-ot7
TEL 5s5ó527ťs

Vyvěšeno dne:

Razítko, podpis orgánu, kteý je vyvěšení a sejmutí oznámení.

Žadame obecní uřady o nawácení zpět s vyznačenými údaji .

obdrží:
Účastníci řízení dle ustanovení $ 85 odst. 1 stavebního zákona / do vlastních rukou/

l. Žadatelz
Jan Andrés, Fugnerova č.p.12, 7'79 00 olomouc zastupující společnost VALENTA PRoVA s.r.o.,
Tř. Míru 886/128,779 00 olomouc

2. Příslušná obec:

.' obec Slatinice, Slatinice č.p. 50,'783 42 Slatinice

Účastníci řízení dle ustanovení $ 85 odst.2 kterým je doručováno veřejnou vyhláškou :

Mgr. Ladislav Blažek, Dvořákova č.p.2|42,251 Ol Rirany u Prahy
Jiří Valoušek ,783 42 Slatinice 5l
Ludmila Valoušková , 783 42 Slatinice 51

Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice 371
Ing. Hana Valentová ,783 42 Slatinice 371

správci a majitelé technické infrastruktury
ČBz oistribuce a s. Děčín
RWE Distribuce a.s.Brno
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612,Michle,140 22 Praha4
ARKO Technology a.s., Vídeňská č.p. l08, 619 00 Bmo l9
obec Slatinice, Slatinice č.p. 50, 783 42 Slatinice

s. Úřeani deska obecního úřadu Lutín
l. Úřeoni deska Obecního úřadu Slatinice

Dotčené orgány:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje,, H1maisova I0,7'71 00 olomouc

dnů na úřední desce obecnÍho úřadu Lutín a úřední desce



Čj. sÚlotolzott str.4

Magistrát města olomouce odbor ŽP,
M'ZČIL,Palackého nám. č.p. 4,l28 01 Praha2, H1maisova l0,77100 olomouc
obecní uřad Slatinice, č.p' 50' 783 42 Slatinice
Hasičslsý zácltranný sborolomouckéhokraje, Schweitzerovaě'p.9l,772 ll olomouc
KHS olomouc, Wolkerova č.p. 6,779 1l olomouc 9



Hr@H

ss=8
ařótá9::z6ŇP

É

o
C.l

eo
É
Ó

toz
z

t
p

6

uÉoz
z

řo
fo
o
o

z

2

E

4

s

Š

I

5

z

s

L=

áó

ž

9b

uF
o
uYať
zuNz

E

l
L

zo
!

Ó

t

3

5

ř
E
I

\*$":l

,t *:-'5
.ifu,u:l

o
Éz
U

f-
EA
uC
YOuý

AE
>aPI
UI?<
ťÚtz

\

\*

!*{

E

a

ts

!

i só

9 - 'É

: r Ě ř!
d : E É;
šE: Ě : ii:i i Et
.š'í É i! !
Eti: EĚ ě
sr8 i :: a3 Bě B

:,. B

:1 ř "!

33 ? -.":; g.ÉE ;
EÉ :jE;;
EÚ:] E:EÉ;
:-* H9žq
5EE:šÉ!

-Hx:šF3

..* š


