
obecní úřad Lutín, okres Olomouc
stavební úřad

olomoucká 131' 783 49Lutín' telefon 585944286; fax 585944286

územního rozhodnutí o umístění stavby a Žádost o lydání stavebního povolení na stavbu

Reko NTL MS Hněvotín I. část na parc.č. I028l1,I03zll,213l29,213/I9,2l3ll5,2t3/12,I49,
213 l 6, 213 / 5, 2l3 l 9, 2I3 l 7, 213 12, 2l3 l I, 456 l 2, 39 v k.ú. Hněvotín

obecní úřad Lutín, stavební úřad usnesením ze dne 1'7.2011 pod čj. sÚlt+zg,t+24l2ol1,
rozhodl v souladu s ustanovením $78 odst. 1 zákona č,'18312006 Sb., o územním plárrovárrí a

stavebním řád, ve zněni pozdějších předpisů(dále jen stavební zákorr), podle $ 140 zákona
č.500/2004Sb., správní řád, ve znění zák'ě' 4l312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojení uzemniho a

stavebního Íizeni.

I. výrok:

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

a 84 stavebního zákona posoudil žádost podle $$ 79 odst. 1 a 90 stavebrrího zákona a na záklaďě

tohoto posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o umístění stavby

Reko NTL MS Hněvotín I. část na parc.č. 1028/I'1032ll,213l29,2l3l19'213ll5,21'3/I2,I49,
2I3 l 6, 2I3 l 5, 213 19' 213 /7, 2I3 12, 2I3 l 1, 456 12' 39 v k.ú. Hněvotín

II.výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady
vestavebnímřízenípodle$11lodst.1a2stavebníhozákonaanazák|adějehovýsledkurozhodl,že
stavba

Reko NTL MS Hněvotín I. část na parc.č. 102811,I032/I,213lz9,213/l9,2I3lI5'2l3/I2,I49,
2I3 / 6, 2I3 / 5, 2l3 l 9, 213 l 7, 2|3 /2, 2t3 l I' 45612, 39 v k.ú. Hněvotín

se podle $ 1 15 stavebního zákona

povoluje.

Uspořádání stavby bude následující:

Jedná se o výměnu stávajícího NTL plynovodu DN 225, DN 160 z materiálu Liten 
^

části ocelového plynovodu DN 200, DN 150 a DN 80 za plynovod z materiálu PE 100 SDR 17'6



1.

)

17 ,6 PE 100 v délce 34 m; (část větve A) dn 160 mm SDR 17,6 PE 100 v délce 230 m; (část větve

A) dn 225 mm sDR 17,6 PB 100 v délce 430 m. Pod komunikacemi bude potrubí vedeno

protlakem v chráničce s min. krytím 1,2 m pro niveletou komunikace. Přechod přes zatrubněný
potok bude veden vrchem, potrubí bude uložené do ochranné trubky. Uprava 32 ks domovních
přípojek bude provedena buď ve stávající trase, případně v nové trase a současně se lymístí
I{UP, případně plynoměr na hranici pozemku.

Pro umístění stavby se stanoví následující podmínky :

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v k.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno
v situačním výkresu v měř. 1 : 1000, jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace,
doložené kÝízení.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla ověřena ve stavebním

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

Před zahájením stavby zajistí stavebník lrytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený

vytyčovací ýkres je dokladem ke kolaudačnímu souhlasu).

Pro povoleni a lŽíváni stavby se stanoví následující podmínky:

4. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.. 268/2009 Sb.' o

obecných techniclcých požadavcích na výstavbu.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a

technických zaíízení stanovené zejména v nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

6. Výstavba bude organilzovaná tak, aby okolní plochy byty vystav€ny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zr"ýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště).

7. Při realizaci stavby dojde k dotčení nadzemního vedení NN - výkop pro plynovodní potrubí
bude veden 1 _ 2 * jd okraje základu sloupu, proto bude postupováno v souladu
s podmínkami ryjádření CEZ Distribuce, a.s. Ze dne 24.11.2010 pod zn. |030436784:
- bude provedeno na náklady objednavatele případné zakotvení nebo zavzpérování

sloupu,
- bude proveden ..ykop ryhy v délce 3 m (1,5 m na každou stranu od středu sloupu)o

- do takto vykopané ýhy se uloží ochranná trubka pro plynovodní potrubí (min. 1 m na

každou stranu od středu sloupu), která bude podbetonovaná min. na výšku 15 cm
obetonovaná na celou šířku výkopu a zabetonovaná 15 cm nad horním okrajem trubky'
při těchto pracích nesmí být narušen betonový základ stožáru,

- po zabetonování a před záhozem zeminou bude lyzván technik provozních služeb ke
kontrole, potom může být vykop postupně zahazován a dusán,

- po takto provedených opatřeních bude možno zahájit vykop pro vlastní trasu
plynovoduo

- dále budou dodrženy podmínky, které jsou přílohou tohoto lyjádření

3.
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9.

10.

Stavba bude realizována v souladu s podmínkami obsaženými ve vyjádření RwE
Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 2.5.20II pod zn. 691111355.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
02 Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 10.11.2010 pod č.j. 136127110 a při stavbě

bude postupováno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření.

Při realizaci stavby je třeba dodržet informace a pokyny uvedené v závazném stanovisku
Magistrátu města olomouce, odboru stavebního, odd. státní sprály na úseku pozemních
komunikací ze dne 3.11.2011 pod čj. sMol/oPlí79l450ll20t0/Urb.

Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky závzzného stanoviska Magistrátu
měsia olomouce, odboru životního prostředí ze dne 2.2,2011 pod č.j.

sMoVŽP/s 5 l 553 / 2011 IP í,Lo z
- S odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech

a o změně někteých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o

odpadech) a prováděcími předpisy lydanými na jeho základěo aby bylo zajištěno jejich
odstranění, případně využitív souladu s tímto zákonem.

- Pokud při realizaci vzniknou nebezpečné odpady, upozorňujeme, že nakládat
s nebezpečnými odpady lze pouze na základě ,,souhlasu s nakládáním s nebezpečnými
odpady.. dle výše uvedeného zátkona o odpadecho který rydá věcně a místně příslušný
orgán veřejné správy. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
Nakládání s odpadyo které vzniknou v rámci stavbyo zabezpečuje a zodpovídá za né

zhotovitel stavby.
_ Dále požadujeme, aby odpady byly tříděny a lyužitelné odpady byly přednostně

předány k recyklaci a následnému lyužití. odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat

nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
- Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby.
- Kzásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná

výkopová zemina.
- Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané ke

kolaudačnímu souhlasu.
- Dle sdělení vodoprávního úřadu nesmí během stavby dojít k poškození břehů, znečištění

toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Břehy ani koryto
nesmí být stavební činností narušeny nebo znečištěny. Při výstavbě a následném
provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení
jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Případné ohrožení
jatosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města olomouce, oŽP.

_ Při stavebních pracích musí být stavební materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho

eroznímu sm}ryu do koryta řeky.
- Při výkopových pacích je nutné respektovat příslušná ustanovení cSN 73 6005 při

křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před jejich zahájením
bude provedeno zaměření všech stávajících inž. sítí.

- ochrana stávajících rozvodů kanalizace musí být dodržena v souladu s $ 23 zátkona č..

27412001 Sb., o vodovodech a kana|izacích pro veřejnou potřebu ve znění pozd.
předpisů.

12. Po dokončení stavby budou pozemky srovnány a uvedeny do původního stavu po dohodě

s obcí Hněvotín.

13. Při přípravě a provádění stavby bude postupováno s dle podmínek vyjádření Správy silnic
olomouckého kraje ze dne 15.11.2010 pod zn. oLl2138l10-15/Mi:
- Nejpozději před lydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předložit zaměření

skutečného provedení stavbyo případně geometric\ý plán.

11.
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16.

V případě, že by v průběhu stavby mělo dojít ke změně způsobu provedení kříženÍ
přípojek s komunikací ve správě naší organizacelrozkopávka i částečná)' musí být
každátato zména předem s naší organizací projednána.
V případě, žeby v souvislosti s prováděním stavebních prací bylo nutno omezit
dopravní provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou silnice č. IIV5709 musí investor tuto

uzavírku předem projednat s naší organizací.
V případě, že by mělo dojít při vlastní realizaci stavby plynovodu k dotčení silnice
IIv5709 ve správě naší organizace(rozkopávka), musí být toto předem projednáno
s naší organizací.
Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na silnice IIa5709, aby nedošlo ke

zhoršení bezpečnosti silničního provozu.
Na náklady investora musí být uvedeny do původního stavu veškeré dotčené plochy.
Jakékoli poškození silnice ve správě naší organizace a silničního příslušenství
následkem provádění stavby musí být ohlášeno správci komunikace tj, SSOK, stř,
údržby olomouc.

14. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového Íízení, který při
jejím provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavb1vedoucím. Při provádění
stavby bude veden stavební deník.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zaháiení stavby, název a

sídlo stavebního podnikatete, který bude stavbu provádět; případné změny v těchto

skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

Stavba bude dokončena do 31.92012.

17. Stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podat
žádost o rydání kolaudačního souhlasu $ 122 stavebního zákona na předepsaném formuláři.
Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví $ 12 vyhl.č.52612006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Stavebník zajistí' aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a lyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
předpisy.

18. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto Íázích výstavby :

- závérečná kontrolní prohlídka kvydání kolaudačního souhlasu

19. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek

,'STAyBA PovoLENA". který obdrží stavebník, jakmite toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se

staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uvedennázev stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

20. IJzemí' na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými ná|ezy Před zahájením
stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.2011987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších novelizacío podle kterého je stavebník povinen písemně

ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu
Akademie věd čR v Brně, Královopolská l47, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci - např. Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, o|omouc, provést na

doičeném ízemí záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o

památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující



archeologický výzkum povinnost uzavíít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. nedojde_li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.
Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

o námitkách účastníků Íízenise rozhoduje takto : nebyly vzneseny

Odůvodnění:

Stavebník SMP Net s.r.o. Plynárni 42Ol3 ostrava-Moravská Poruba IČ 21768961 zastoupené IGEA
s.r.o., Na Valše 3 ostrava l-Přivoz IC 46580514 podal dne 28.6'20ll žádost o r,ydání územního

rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Reko NTL MS
Hněvotín I. část na parc.ě. |02811', l032lI,213l29, 2l3l19,213l15,213llz, l49, 2l3l6, 213l5,
21319, 21317, 2l3lz, 2l3l l, 45612, 39 v k.ú' Hněvotín

Vzlrledem ktomu, že podmínky vúzemí jsou jednoznaěné, rozhodl stavební úřad vsouladu
s ustanovení $ 78 odst' 1 stavebního zákona a podle $ 140 správního řádu usnesením ze dne 7.'l .2011

pod čj' sÚlt+zs,t+24l20l1 o spojení územního Íízení a stavebního řízeni'

obecní úřad Lutín' stavební úřad opatřením ze dne 8.7.2011 oznámil zahájeni společnélro

územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řizení a dotčeným orgánům a nařídil veřejné

ústní jednání na 1 1 '8.20l 1.

V průběhu Íizeni dále přezkoumal předloženou Žádost o umístění stavby a stavební povolení

zhledisekuvedenýchv $$ 79 odst. l,90a111 odst. 1 a2 stavebníhozákona aposoudil shromážděná

závazná stanoviska a lyjádření. Připomínky a námitky nebyly vzneseny.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,

především obecným požadavkům stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích rra
využiváníuzemí, protože se jedná ýměnu stávajícího ntl plynovodu vobci Hněvotín. Posouzením
projektové dokumentace podle $ 111 odst.l písm. a)' b) stavebního zákona stavební lúÍad zjisttl, Že

projektová dokumentace je úplná, přehledná a odpovídá technickým požadavkům na stavby

obsaženým ve vyhl. ě. 26812009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je

zpracovaná oprávněnou osobou Ing' Jindřichem Sišákem, autorizovaným inženýrern pro

techno 1o gická zaÍ ízení staveb.
Stavební úřad se v řízeni zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna

ochrana veřejných zájmů vymezená v $ 1ó0 odst. stavebního zákona a stanovil, že stavba může být
prováděna stavebním podnikatelem, kteý přijejí realizaci zabezpeěí odborné vedení provádění stavby

stavbyvedoucím.
Stavebník prokáza| právo na dotčených pozemcích stavět' a to smlouvami s vlastrríky

dotčených pozemků v k.ú. Hněvotín. Tuto skutečnost stavební úřad ověřilv průběhu Íízeni.
Stavební úřad se v rámci probíhaj ícíh o Íízeni zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků

Íizení ve smyslu $$ 85 a 109 stavebniho zákona. Přitom dospěl kzávěru, že v daném případě toto

právní postavení přísluší :

Úěastníci územního Íizení d|e $ 85 odst. 1 stavebního zákona :

a) žadate|- SMP Net s.r.o. Pýnární 42013 ostrava-Moravská Poruba IČ 27768961 zastoupené IGEA
s.r.o., Na Valše 3 ostrava l-Přívoz IČ 46580514

b) obec, na jejímžuzemímábýtpožadovaný záměr uskutečněn - obec Hrrěvotín ,Hnévotín 47

Úěastníci územního Íízeni d|e $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlastníci pozemků ěi staveb, na kteých mábýt záměr uskutečněn:

obec Hněvotín, Hněvotín 47; olomoucký kraj, Jeremenkova ll91l40a, olomouc - Správa silnic
olomouckého kraje, Lipenská 753l|20, olomouc; Michal Kaláb, olomouc;



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

bý územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Bi' Michaela Dubová' Hněvotín; PhDr. Jana Marešová, Hněvotín; Pavel MareŠ, Hněvotín; Alena Zitková,

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, t{něvotín; Alois Skácel, Hněvotín; Eva Skácelová, Hněvotín; Svatopluk Král,

Hněvotín; Zbyněk Dadiík, Hněvotín; Miloš Kalabza, Hněvotín; Břetislava Březinová, Hněvotín; Zdeňka

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; Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha; RWE Distribuční s|užby,

s.r.o. , Brno; ČBz oistribuce' a.s. Děčín; ,

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník (Žadatel) SMP Net s.r.o. Plynární 42Ol3 ostrava-Moravská Poruba IČ 27768961

zastoupené IGEA S.r'o., Na Va1še 3 ostrava 1 -Přívoz rČ +os sos t +

b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém mábýt stavba prováděna:

obec Hněvotín, Hněvotín 47; olomoucký kraj, Jeremenkova 119ll40a, olomouc - Správa silnic

olomouckého kraje, Lipenská 753ll20, olomouc; Michal Kaláb, olomouc;

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

stavbou přímo dotčeno:
Bc. Micháela Dubová, Hněvotín; PhDr. Jana Marešová, Hněvotín; Pavel Mareš, Hněvotín; Alena Zitková,

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

Hněvotín; Bronislava Crhová, Hněvotín; Petr Bernát, Hněvotín; Jaroslava Bernátová, 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 Březittová, Hněvotín; Zdeíka
Slehová, Hněvotín; Iveta Vyroubalová, Hněvotín; Zdeněk Juráš, olomouc; Marie Jurášová, olomouc;

Dušan Juráš, olomouc; Petra Jurášová, olomouc; Rostislav Urbášek, Hněvotín; Marie Boumová' Hněvotín;

Michae|a Boumová, Hněvotín; Josef Vysloužil' Hněvotín; Marie Vysloužilová' Hněvotín; Michal Kaláb,

o|omouc; YěraZemanová' Hněvotín; Telefónica 02 Czech Republic, a's.' Praha; RWE Distribuční sluŽby,

s.r.o. ' Brno; ČBz nistribuce' a.S. Děčín; Povodí Moraly s.p. Brno.

Stavební úřad dále dospělkzávěru,že dalšími účastníky tohoto spojeného řízení, (mimo ty, se kterými

bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé okolních pozemků a staveb V SouSedStVí.

Navrhovaná a tímto rozhodnutím povolená stavba se jich svým charakterem a umístěrrím nedotkne'

Z pÍedložených stanovisek :

_ vyjádření 5wE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 2.5.20II pod zn.691111355,

- vyjádřeni ČBz Distribuce' a's' Děčín ze dne 24.II'20ll pod zn. 10304367184 - dojde

k dotčení,
- závazného stanoviskaHZS olomouckého kraje ze dne 2.|1'2010 pod čj. HSOL-5736-212010,
- závazného stanoviska Magistrátu města olomouce' odb. stavebního, odd. státní správy na

úseku pozemních komunikací ze dne 3.l l.2010 pod čj. SMol/oPKl'/9l450I1201O/Urb,
- stanoviska Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí ze dne 19.l1.2010 pod

ěj. SMoVŽPl5šll5406l20I0Pr aze dne2.2.2011 pod čj' SMoVŽP/55l553l20IllYá,Lo,
- stanoviska Policie Čn rŘ Policie olomouckého kraje ze dne 2.11.2010 pod čj. KRPM-

4858I l ČJ -20 1 0- 1 405 06,
- stanoviska PoVoDÍ uonavy Brno ze dne 23.11.2010 pod zn. PM0462I0l2010-203lLe,
- vyjádření Sprály silnic olomouckého kraje ze dne 15.11.2010 pod zn. oLl2l387l10-15lMi,
- uyjaar"ni tilefónicaClZ Czech Republic a's. Ze dne 10'1l.2010 pod čj. 136227ll0 - dojde

k dotčení,



- závazné stanovisko ČR-Ministerstvo obrany, VUSS' Brno ze dne 4.11.2010 ěj.3992'
8 I02 l I87 86 l20 l O -|3 83 - Úp-oL,

- vyjádření ZVHS prac. Prostěj ov ze dne 12.11.2010 pod zn. PV/518-2010,
- vyjádření Telefonica 02 Czech Republic' ze dne 20.4.2011 pod č,j. 45528110- nedojde

k dotčení,
_ vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno ze dne 2 l . 10.201 0 pod zn. 4227 lI0,
- vyjádření oU Hněvotín ze dne 10.1.201I aze dne 1I.2.20|I

a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné

zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohroŽenaptáva a oprávněné zájmy účastníků Íízení'
Jelikož v průběhu spojeného územního a stavebního řízení stavební úřad neshledal důvody,

které by bránily povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem ktomu, že vpředmětnémúzemíje lydán izemni plán, doručuje se vúzemním
řízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $

85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního

zákona se doruěuje veřejnou vyhláškou.
Jelikož se dle ustanovení $ 144 správního řádu jedná o Íízení s velkým počtem účastníků,

úěastníkům stavebního řízení se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou; žadateli se doručuje
jednotlivě'

Vzhledem k tomu' že rozdélovník pro obě řízení je jeden, stavební úřad tímto specifikuje

okruh jednotliých Íízení takto :

Účastníci územního řízení j sou uvedeni po pořad.číslem _ I , 2, 3 .

Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. Císlem _ 7, 2, 3.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu

olomouckého kraje se sídlem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje, podáním u zdejšílro

stavebního úřadu ve lhůtě l5 dnů ode dne doručení rozhodnutí; prvním dnem lhůtyje den následující

po dni doručení rozhodnutí' odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účiriek proti

stavebnímu povolení'
Doruěení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí qruěšeno

způsobem v místě oblyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvolání se podává s potřebným poětem stejnopisů tak, abyjeden stejnopis

orgánu a kaŽdý úěastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný

vyhotovíje správní orgán na náklady úěastníka.
Věas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí bý zahájena. dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbyvá 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 nabyí právní moci tohoto rozhodnutí.

t

Ing'Drahoslava Mapáko

po dobu 15 dnů

zůstal správnímu
počet stejnopisů,

vedoucí stavebn



Doručí se :

úěastníci řízení na doručenku :
zóstupce žadatele -
1. lGEAs.r.o.' Na VaIše 3 Ostrava 7-PřÍvoz
příslušná obec -

2. Obec Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47

3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou _ vywěšeno na úřední desce Obecního úřadu

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha

dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova I0,779II olomouc (DS)

tvtagistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10,77911olomouc (DS)

tuagistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní sprálry na úseku pozemních komunikací
(DS)
HZS olomouckého kraje (DS)

na yědomí :
Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216,o|omolc

Správní poplatek byl zaplacenpodle zákonač:.63412004 Sb., položky 17 odst' l písm. i) ve výši

3000,- Kč dne I4.'l.20II '

Toto rozltodnutí je doručovtÍno v soulada S ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zrikona veřejnou

vyhltÍškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskdch obecníIto úřadu Lutín
a obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15-ti denní lltůty, po kterou je rozhodnutí vyvěšeno na

úřední clesce, je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více ítředníclt deskdclt,

považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšenu nejpozději (s 20 stavebnílto

zókona).

Vyvěšeno dne: . ]?.".9."'?..0'!.! Sejmuto dne : . ..?.?.:.?.: ?.q.1 1........

;^..t 1. ". . .-r.-..j:L.. ,l
'i i.

li';:.':.J!t:,,\1, '

Žádáme obecní úřady, aby
stavebnímu úřadu.

potvrzenou kopii o vyvěšení a seimutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu


