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UZEMNI ROZHODNUTI
veřejnou lyhláškou

Výroková část:

Stavební uřad obecního uřadu v Lutíně' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) a $ 84 zákona
č. l83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ''stavební zákon''), v územním řízení posoudil
podle $ 19 a 90 stavebního zákota žádost o vydání roáodnutí o umístění stavby nebo zařízerlí (dále jen
''roáodnutí o umístění stavby'')' kterou dne l4.3.2011 podala

SIGMA GROUP a.s.,|Čzfi'75407 se sídlem J. Sigmunda 79,Lutínzastoupena na zák|adě plné moci
[ng. Janem Římským, Dolany 69

a ta základě tohoto posouzení :

I. Vydává podle $ '79 a 92 stavebního zákona a $ 9 lyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

,,Komunikace do průmyslového areálu SIGMA"

na pozemcích parc.č. 322ll ( (ostatní plocha), 234ll (ostatní plocha), 23413 (ostatní plocha), 387l34 (omápůda),231116
(ostatní plocha) vše v k.ú. Lutín.

(dálejen stavba), na pozemku

Druh a účel umisťované stavby:
Popis předmětu záměru:
Členění stavby:
SO 101 - komunikace
so 102 _ parkoviště a odstavné plochy
so 103 - vrátnice, oplocení
so 30l - dešťová kanalizace

Inženýrské objekty:
SO 101 - komunikace
Komunikace je navržena novó přístupová komunikace do průmyslového areálu Sigma na pozemcích parc.č. 322/l, 234/l'
234/4, 387/34, 23]/16 v kú. Lutín, která bude napojena na silnici III/57011 olšany-Lutín. Dólka komunikace 277m, šířka
jízdního pruhu 3,0 a 3,5m, povrch asfaltoý, sklon 3%.

So 102 - parkoviště a odstavné plochy
Parkoviště a odstavné ploch jsou navrženy na pozemcích parc.č. 234/3 a 387/34 v k'ú.Lutín, povrch asfaltový. Parkoviště
bude obsahovat 8 stání pro os. automobily, l stání pro imobilní a 7 stóní pro nákladní automobily.
so l03 - vrátnice, oplocení
Vrátnice bude řešena mobilní buňkou s rozměry 3,0 x 5,3 a ýškou 2,6m nad terén., která bude uložena na ŽB panelech.

Vrátnice bude napojena na přh,od NN ze stávajícího el. romaděče umístěného na pozemku parc.č. 23]/]6 v k.ú. Lutín



oplocení bude povedeno z pletiva ýšlq 2'0m a kovoých sloupků založených na patkóch. na hranici s pozemkem parc.č.
387/] v kú. Lutin. Délka oplocení 4lm.
so 30l _ dešťová kana|izace
Dešťové vody z parkovací a odstavné plochy budou přes odlučovač ropných látek svedeny do retenční nódrže na zdržení
dešťových vod při přívaloých deštích a vypouštěny do ynitrozávodní dešťové kanalizace. Napojení nové kanalizační stolE na
stávající stoku bude v noyě navržené šachtě s monoliticlg;m šachtoým dnem.

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky :
1. Komunikace, parkoviště a odstavné plochy, wátnice, oplocení, dešťová kanalizace budou umístěny na

pozemcích paÍc.č. 322ll, 234/1, 23413, 387/34, 231116 v k.ú. Lutín, jak je zakresleno v grafické přiloze na
podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního
zákonapo nabytí právní moci ověřená zaslánažadate|i a obecnímu úřadu Lutín.

2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována oprávněnou osobou dle zákona č.
36011992 Sb' o autorizaci a v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č' 49912006 Sb., o dokumentaci stavby.

3. K vydání stavebního povolení na komunikaci, parkoviště a odstavné plochyje příslušný speciální stavební
uřad Magistrát města olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací.

4. K vydání stavebního povolení na retenční nádrŽ na dešťové (povrchové) vody a odlučovač ropných látek j e
věcně a místně příslušný Magistrát města olomouce, odb. Životního prostředí.

5. Pro stavbu wátnice a oplocení je toto rozhodnutí konečné, neboť podle $ l03 odst. 1 písm. a) bod 1. a
odst' l písm. d) bod 6 stavebního zákona jde o stavby I<Ieré nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu.

6. Do projektové dokumentace pro stavební řízení budou rovněŽ zahrnuta veškerá taková opatření, aby při
výkopoých pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu, kŤížerrí či nad
stávajícími inŽen;ýrslcými sítěmi (podzemními, nadzemními), včetně přípojek k objektum a pro uložení
noqých rozvodů' byla dodržena platná ČsN z: 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení),
byla vytyčena všechna stávající podzemní a nadzemní zaÍízeni, při pracích v místě souběhu, křížení či
pracemi nad stávajícími podzemními sítěmi byly výkopy prováděny ručně a byly respektovríny podmínky
vlastníků a provozovatelů inž. sítí. Trasa ýše uvedených staveb bude vedena v souběhu nebo bude kříŽit
zatizení ve vlastnictví či správě:
r Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 (viz jejich vyjáďení ze dne

9.8.20 l0 pod čj.96569/l 0)

' RWE Distribuční služby .s.r.o, Plynárenská 499/1,Brno (viz jejich stanovisko ze dne 4.1'2011 pod m.
1/1U144)

. obec Lutín, Št<otni 203, LutÍn a ARKo TECHNoLoGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno (viz jejich
vyjádření ze ďne 14'2.2011 pod čj. oÚ/170l20l1lLa)

7. Zvyjádš.eni Magishátu města olomouce - odb. ŽP, vodoprármí úřadze ďne 16'2.2011 vedeném pod čj.
sMoVŽP/55 /620/2011lVá, Poš, Kol vyplývá, Že:
r Retenční nádrŽna dešťové (powchové) vody a odlučovač ropných látek (odlučovač ropných látek musí

mít kaloqý prostor velikosti l00 násobku jmenovitého v'ýkonu odlučovače) podle ust. $ 55 odst. l písm.
c) vodního zákona jsou vodní díIa. K vydání Stavebního povolení pro tato díla je věcně a místně
příslušný MMol., odb. Žp. K Žádosti budou doloŽeny doklady podle lyh1. Mze č. 42J20O1Sb., ve mění
pozdějších předpisů a doklady podle zákona č. 18312006 Sb. ' o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů a vyhlášky č' 52612006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zžkona ve věcech stavebního řádu. Projektovó dokumentace pro stavební povolení
musí byt zpracována oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářslqlch staveb a v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci stavby.

' Stavebník poŽádá současně s žádostí o stavební povolení ýše uvedeného vodního díla o povolení
knakládání svodami _ povolení knakládání sdešťovými vodami podle $ 8 odst. l písm. a)bod2.
Vodního zákona -kjejich akumulaci. KŽádosti budou doloŽeny doklady podle vyhl. Mze č. 4321200l
sb., ve znění pozdějších předpisů.

' odvodňovací příkop podél komunikace musí být zatravněn a řádně udrŽován, aby byla zachovánajeho
funkčnost.

. Vodoprávní úřad požaduje, aby v projektu pro stavební povolení byl náwh upraven pro odtok dešťovych
vod s odtokoqým součinitelem z komunikce a parkoviště min. 0'8' váledem k navrženému asfaltovému
povrchu (pouŽiý odtok souč. 0,7 odpovídá spíŠe powchu ze zánkové dlažby)



9.

. V dokumentaci pro stavební řízení bude řešen i způsob naloŽení s odpady, s přebytečnou či
nepouŽitelnou zeminou ze stavebních ýkopů, jakoŽto i případným stavebním odpadem ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některych dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích vyhlášek vŽp Čn k tomuto zákonu.

Projektová dokumentace ke stavebnímuŤízeni bude zpracována v souladu s vy'jádření správce komunikace
(tj' Správa silnic ol. kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby silnic) ze dne 8'12.2010 pod zn. .

oL124723110-1s/Mi.
V souladu s $9 odst.6 zákona č.33411992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších
předpisů, je souhlas lydaný odborem životního prostředí Magistrátu města olomouce dne 11.4.20l l pod
čj. SmoVŽPl55l2't5ll20l7lPo, závaznou součástí tohoto rozhodnutí. Jako takový je uložen ve spisové
dokumentaci stavebního uřadu Lutín.
Vrámci dalšího stupně projekÍové dokumentace je nutno prokázat po dobu qýstavby zajištění stávajících

přístupů a příjezdů k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním zaÍízenim,
mj. i pro potřeby záchranné sluŽby apožámí ochrany'
Při přípravě stavby bude stavebník posfupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.20ll987 Sb.'
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník povinen oznámit
vdesetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR vBrně' Královopolská 747,Bmo
nebo oprávněné organizaci - např. NPU, územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.
25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfit 16 - sluj záměr realizovat stavbu a umoŽnit jim
provést na dotčeném uzemi záchranný archeologický pruzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci' uŽivateli) nemovitosti a organtzaci realizující archeologický

ýzkum povinnost uzavÍít dohodu, a to jeŠtě pÍed zahájením archeologického ýzkumu. Pokud k dohodě
nedojde rozhodne tak příslušný krajslaý úřad.

Učastník řízení podle ustanovení $ 27 odst. 7 zákona č. 50012004 Sb., správní řád' ve zněni zákona č. 4|312005
Sb' (dále správní řád') je :

SIGMA GROUP a's.,ÍC25375407 se sídlem J. Sigmunda 79,Lutin

odůvodnění:
Žadatel SIGMA GROUP a.s.,IČ2fi75+07 se sídlem J. Sigmunda 79,Lutin Ing. Janem Římským, Dolany 69 podala dne
14.3.201l Žádost o lydání územního rozhodnutí o umístění stavby ,,Komunikace do prumyslového areálu SIGMA'
na pozemcích parc.é. 322lI,234ll, 23413,387l34'23l116 v k'ú' Lutín.

ProtoŽe žádosti o vydání územního rozhodnutí nebyly úplné a nebyly doloženy všemi podklady a stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení' byl stavebník dne 4.4.2011 vyzván k doplnění žádosti o vydání rozhodnutí
o umístění stavby aŤizení bylo přerušeno' Po doplněnížádostí stavební úřad spojil podle $ 78 odst. l stavebního
zákona v souladu s $ 140 správního řádu usnesením podle $ 140 odst. 4 správního řádu územní a stavební řízení.

Žádostbyla doložena dokumentací pro izemníŤizetizpracovanou Ing. Přemyslem Tomanem autorizovaným
inženýrem pro dopravní stavby a těmito roáodnutími, stanovisky, q'jádřeními a souhlasy: vy'jádření správy
silnic olomouckého kraje ze dne 8.12.20ll pod zn. oLl24723ll0-15lMi, závazným stanoviskem Mmol' odb.
ŽP ze djne 16.2.2011 pod čj' smo1JŽPl55l62ol20l1lVá,Poš, Kol' souhlasem Mmol, odb. Žp ze dne l|.4.2Ol1
pod čj. sMovŽPl55l2751l2ol1lPo, q'jádření Čez Distribuce,a.s., Teplická 78418, Děčín ze dne 4.l.201l pod
m. 001031417018, ry'jádření Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612, Praha 4 ze dte
9.8.20l0 pod čj. 9656911'0, vy'jádření RWE Distribuční služby.s.r.o, Plyráretská499l|,Brno ze dne 4.1.20l1
pod m. lllll144, lyjádření obce Lutín, Štoni 203,Lutin a ARKo TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská l08, 619
00 Brno ze dne 14.2.2011 pod čj' oÚl17Ol20|llLa,*ryjádření SIGMA GROUP a's., J. Sigmunda 79, olomouc
ze dne 10.5.2011,

Po doplnění stavební úřad oznámil dne 27.6.2011 zahájettí územního Íizeú dIe $ 87 stavebntho zákota hlavním
účastníkům Íízetí a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou'
K projednání záměru zžtroyeřt nařídil veřejné ústní jednání na den 9.8.201l.v kancelaři stavebního uřadu dv.č. 23

a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek, námitek a připomínek nejpozději při ústním jednání tj. do

9'8.20l l' o ýsledku jednání byl sepsán protokol.

ŽadateI po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního
zákona. Záměr byl zveřejněn na veřejně přístupném místě, tato skutečnost byla ověřena.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inŽenýrských sítí byly
zkoordinoviíny azahrnuý do podmínek tohoto rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu s přípustnými regulatily uspořádání :územi Územního plánu obce Lutín schváleným
zastupitelstvem obce Lutín.
Umístění stavby vyholuje obecným poŽadavkům stanoveným vyhláškou č.50112006 Sb., ve znění vyhlášky č.

39812009 Sb., o obecných požadavcích na vyrrŽití uzemí a ryhl.26812009 sb., o technických požadavcích na
stavby.

Stavebník k pozemkum přímo dotčeným stavbou prokázal vlastnické právo. Tuto skutečnost stavební uřad ověřil
v pruběhu řízení.

Stavební uřad rozhodl, jakje uvedeno ve v'ýroku rozhodnutí, zapouŽití ustanovení právních předpisů ve vyroku
uvedených.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího Íízeni zabýva\téŽ otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu $

85 stavebního zákona. Přitom dospěl kzávěru, Že v daném případě toto právní postavení přísluší:
A) Účastníci územního řízení dle d 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - jednotlivě:
I. žadatel

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

- obec Lutín
3. dotčené orgóny státní spróvy:

- Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje, Hynaisova 10, olomouc
_ Magistrát města olomouce, odb. Životního prostředí' Hynaisova 10, olomouc
- Magistrát města olomouce, odb. stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova

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

B) Účastníci územního řízení dle 8 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou v.vhláškou:
l. vlastníci pozemků či staveb, na kteých má byt požadovarý záměr uskutečněn, není -li sóm žadatelem, nebo

ten, kdo mó jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo staýbě.
- SIGMA GROUP a.s., Jana Sigmunda 19,Luttn
- Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská l20, oomouc

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

3 . správci sítí technického vybavení, kteří jsou stavbou přímo dotčeni :
- Telefonica 02 Czech Republic, a.s. , Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
- RWE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 499ll, Brno
- SIGMA ENERGIE spol. s.r.o., J.Sigmunda 119, Lutín
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská l08, Brno

Vzhledem k tomu, Že záměr Ieži v území, kde je lydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s $
92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1 a dotčeným orgánům
jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. ke Krajskému uřadu olomouckého
kaje odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává s poťebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastnfl< potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout qÍrokovou část rozhodnutí' jednotliý ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení. odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Stavební úřad po práwrí moci roňodnutí předá ověřenou dokumentaci žaďateli, případně obecnímu uřadu' jehož
územního obvodu se umístění stavby ýká, nenili sám stavebním úřadem' popřípadě téŽ speciálnímu stavebnímu
uřadu.

Roáodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby
platí po dobu trvání stavby či zařízeni, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.
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Toto rozhodnutí musÍ být vyvěšeno po dobu l5 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a způsobem
umožňujícím dálkový přístup ($25 odst. 2 správního řádu).

17.8.2011 2.9.2011.
Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :
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Doručí se:
-účastníci dle ý85 odst.] stavebního zákona doručuje se iednotlivě :

zástupce žadatel-
1. Ing. Jan Římský, Dolany 69 - kontaktní adresa Boženy Němcové 1' olomouc
příslušná obec:

2. obec Lutín, školní 203, Lutín
-účastníci dle f 85 odst. 2 stavebního zókona doručuje se veřejnou Y)hláškou
3. vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha
(Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120, 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, Brno, SIGMA ENERGIE spol. s.r.o', J'Sigmunda 119' Lutín,
ARKO TECHNOLOGY, a.s', Vídeňská 108' Brno)
Dotčené orgán)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
l0. obecní úřad Lutín

ostatní :

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

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 63412004 Sb., položky 18, odst. a) ve lyši 1.000,-Kč byl
zaplacen.


