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Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č.
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), vúzemním řízení posoudil podle $ 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby technické infrastruktury - veřejné osvětlení a místní rozhlas
na pozemcích parc.č. 606lt ,848 , prodloužení stl plynovodu na pozemcích parc.č. 847 ,60611 ,
prodloužení veřejného vodovodu na pozemcích parc.č. 847,60611 a 851, prodloužení splaškové
kanalizace na pozemcích parc.č.6a6/1,851 a 64816 , prodlouženívedeníI\N na pozemku parc.č.
606lI, 60612, 60613, 60614' 606/5 dále přípojek plynu , vody a kanalizace na pozemcích parc.č.
606ll' 606/2' 60613,60614' 60615 

' 
60618 a 60619 to vše v k.ú.Slatinice na Hané (dále jen ''rozhodnutí

o umístění stavby'')' kterou dne 25.3.201 1 podal

VALENTA PRovA s.r.o.,Ič 268Í7289,Tř. Míru 886/128, 779 00 olomouc,
kterého zastupuje Jan Andrés, Fugnerova 12,783 51 olomouc

(dále jen ''žadatel''), anazákladě tohoto posouzení:

Vydává podle $'l9 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
úzernního Íízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

technické infrastruktury - veřejné osvětlení a místní rozhlas na pozemcích parc.č. 60611 ,848 'prodloužení stl plynovodu na pozemcích parc.č. 847 ,606lI , prodloužení veřejného vodovodu na
pozemcích parc.č. 847 ' 606/I a 851, prodloužení splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 606lt,
851 a 64816 , prodloužení vedení NN na pozemku parc.č. 606/l, 60612, 606/3, 606/4,606/5 dále
přípojek plynu , vody a kana|izace na pozemcích parc.č. 606/I, 60612, 60613, 60614, 60615 , 606/8 a
60619 to vše v k.ú.Slatinice na Hané

(dále jen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavby:

Záměr řeší výstallbu technické infrastruktury pro noyou výstavbu rodinných domů.

Veřejné osvětlení a vedení pro místní rozhlas: Pro osvětlení bude použito 9 ks nových parkových
osvětloyacích 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. B4B a povede
po pozemku parc.č. 606/1 a bude ukončeno před pozemkem parc.č' 606/2 . Kabelové vedení'bude
uloženovhloubce ] m.

Stl plynovod o celkové délce 218 m a o dimensi LPE 63 bude napojen na stávající stl plynovod umístěý
na pozemku parc'č. B47 povede po pozemku parc.č. 606/] a bude ukončen před pozemkem parc.č' parc.č.
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606/9 . Bude uložen v hloubce ] m . Součdstí stl plynovodu bude kpozemku parc.č. 606/2, 606/3,
606/4,606/5 , 606/8, 606/9 umístěna plynovodní přípojka o délce 2 m a ukončena na hranici pozemku ve

skrínce pro HUP. Jedná se o B plynovodních přípojek .

Vodovodní řad o celkové délce 232 m o dimensi PE DN B0 bude napojen na stávající vodovodní řad
umístěný na pozemku parc.č. B47 a bude propojen s vodovodním řadem umístěným na pozemku parc.č.
B5].Bude uložen v hloubce ],40 m. Součástí vodovodního řadu bude kpozemku parc'č' 606/2' 606/3'

606/4, 606/5, 606/8 a 606/9 umístěna vodovodní přípojka o délce 3,2 m. Jedná se o B vodovodních
přípojek 

"

Splašková kanalizace o celkové délce 2]4 m z materiálu PVC 250 bude napojenana stávající umístěnou
na pozemku parc.č. 648/6 a povede přes místní komunikaci parc.č. 85 ] a dále po pozemku parc.č. 606/I
a bude ukončena před pozemkem parc.č. 606/2. Bude uložena v hloubce ],60 m . Součóstí kanalizačního
řadu bude kpozemku parc.č.606/9, 606/8 , 606/5, 606/4' 606/3 a 606/2 umístěna kanalizační přípojka o
délce 2,9 m včetně šachty WAI/IN D 60. Jedná se o B přípojek a 7 šacht.

Kabeloý rozvod NN bude proveden jako pokračující na již umístěnou a povolenou technickou
infrastrukturu veřejnopróvní smlouvou dne ]1.5.201] č.j. 843/20]]. Kabel bude vyl,eden ze skříně SS
200/PKE lP 6x160 A umístěné na pozemku parc.č. 606/8 a povede po pozemku parc.č. 606/] a bude
ukončen ve stalající skříni SR 602 umístěné v horní části pozemku parc'č. 606/l před pozemkem parc.č'
606/2.Součástí romodu budou domovní skříně SS200 umístěné vždy na hranici dvou parcel.

Umístění stavby na pozemku:

- veřejné osvětlení a místní rozhlas na pozemcích parc.č. 606/1 , B4B

- stl plynovodu na pozemcích parc.č. B47 , 606/1

- vodovodunapozemcíchparc.č. 847,606/1 a 85]
- splaškové kanalizace napozemcíchparc.č. 606/1' 85l a 648/6

- vedení NN na pozemku parc.č. , 606/1, 606/2' 606/3, 606/4' 606/5

- přípojky plynu , vody a kanalizace na pozemcích parc.č. 606/1, 606/2' 606/3, 606/4, 606/5, 606/8 a
606/9 to vše v k.ú"Slatinice na Hané

Vymezení'6zemí dotčeného vlivy stavby.

- Stavbami budou dotčeny pouze pozemlry B47 ' B4B , 606/] ' 606/2, 606/3, 606/4. 606/5'

606/8 '606/9, 85 ] a 648/6 to vše v k.ú'Slatinice na Hané

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro územní Íízeni která
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s lyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Projektová dokumentace stavby veřejného osvětlení a místní rozhlas ' prodloužení plynovodu,
prodloužení vedení NN ke stavebnímu řízení bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo

fuzickou osobou, ve smyslu $ 158 a $ 159 zákonač' I83l200ó Sb., tj. autorizovanou osobou dle
zákon č,. 36011992 Sb. o ýkonu povolání autorizovaných architektů a o qýkonu povolání
autorizovaných ínženýrů a techniků činných ve výstavbě tj. v oboru technická zaÍizeni a dle
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 49912006 sb a bude předloženp ke stavebnímu povolení ve třech
vyhotoveních.

K žádosti o stavební povolení bude doloženo

- plán kontrolních prohlídek stavby s uvedením fání rozestavěnosti vhodných pro provedení
kontrolnÍ prohlídky.

- ryjádření RwE Distribuční služby a.s. Brno k projektové dokumentaci _ viz vyjádření ze
dne 3.2.2011 zn.č. 44311I/153,,

_ lyjádření společnosti čnz N"t Distribuce a.s. Ostrava k existenci energ.zařízeni "

II.

1.

2.

3.
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- zásazné stanovisko Obecního úřadu Slatinice z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č.
86i2002Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů

4. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována tak, aby z ni vyplynulo a bylo zřejmé , že

- Při ýkopoých pracích, terenních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu ' křížení či
nad stávajícími inženýrskými sítěmi /podzemními i nadzemními/ pro uložení nových rozvodů, bude
dodržena platná ČsN r:ooo5/prostorové uspořádání sítí technického lybavenil avyýčena všechna
stávající podzemní a nadzemni zařízení. Při pracích v místě souběhu kÍíŽení či nad stávajícími
podzemními sítěmi budou vykopy prováděny ručně.
_ Po celou dobu realizace stavby budou ze strany investora ldodavatelel zajištěny stávající přístupy
k okolním nemovitostem /pozemkům a stavbáml , k sítím technického lybavení a k požárním
zaÍizením. mj. i pro potřeby záchranné služby apožární techniky.

5. Dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku
Magistrátu města olomouce - odboru ŽP, odd. péěe o krajinu a zemědělstvi ze dne 24.2.2011 čj.'
smoll Žp l 5 5 l 1 090 l201l /Vá,Poš, Př,oš

- požadujeme,aby s odpadem , kteý vznikne během stavby , bylo nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně někteých dalších zákonů ,ve znění pozdějších
předpisů l dáIe jen zákon o odpadech/ a prováděcími předpisy vydanými na jeho zákIadě ' aby bylo
zajištěno jeho odstranění , případně vylžití v souladu s tímto zákonem

- pokud při realizaci stavby vzniknou nebezpečné odpady l např. odpady znečištěné nátěroými
hmotami /, upozorňuj eme , že nakládat s nebezpečnými odpady |ze pouze na záklaďě ,, souhlasu
k nakládání s nebezpečnými odpady" dle výše uvedeného zákona , kteý na základě písemné žádosti
vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správyl $ 16 odst. 3 zákona o odpadech. / . Souhlas
musí by,t vyÍízen před vznikem nebezpečného odpadu. Nakládání s odpady , které vzniknou v rámci
stavby, zabezpečuje a zodpovídá zaně zhotovitel stavby

- dále poŽadujeme ,aby odpady byly tříděny a lyuŽitelné odpady l např. cihly, beton, koly/ byly
přednostně předány k recyklaci a následnému využití. odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat
nebezpečné složky a nesmí bý znečištěné nebezpečnými látkami

- nevy-ržitelné SloŽky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby l např. na
odpovídající skládce odpadů nebo vjiném zaÍízení k tomu určeném podle zákona o odpadech/

- k zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze znečištěná qýkopová
zemtna

- doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu , kter1ý vznikne v rámci stavby , budou součástí
dokumentace předkládané k žádosti o užív áni stavby.

6. Prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanaIizacejsou podle ust. $ 55 odst'l písm.c vodního
zákona vodní díla. K r,ydání stavebního povolení je věcně a místně příslušný MMol , odb.ŽP
K žádosti o stavební povolení budou do|oženy doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.
43312001 Sb. ve znění pozdějších předpisů , dále podle zákona č,. 18312006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu l stavební zákonl a lyhlášky č. 52612006 SAb. , kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu' Projektová dokumentace pro stavební
povolení musí bý zpracována oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářslqých staveb a
v souladu s lyhláškou ě. 49912006 Sb. o dokumentaci staveb / včetně PoV/. Upozorňujeme , že
povinnou přílohou žádosti o stavební povolení je i plán kontrolních prohlídek stavby s uvedením
fází rozestavěnosti vhodných pro provedení kontrolní prohlídky. Napojení na vodovodní a
kanalizační řad je nutno projednat s vlastníkem a provozovatelem těchto sítí zejména z hlediska
kapacitního .

Viz sdělení Magistrátu města olomouce, odboru ŽP , vodoprávní úřad ze dne 24.2. 2011 čj.
SMoVŽP/55 l t09ol2o11lVá,Poš, Př' oš
Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu Íízeni bude předloŽená obecnému stavebnímu úřadu
k ověření, zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, kteý na základě žádosti vydá dle $15
zákona č. 18312006 Sb. příslušný souhlas. Tento bude s|oužit jako doklad pro lydání stavebního
povolení speciálním úřadem / MMol-odbor ŽP,vodoprávní úřad/

Přípojky vody, plynu, kanaIizace splňují ustanovení $ 103 stavebního zákona a rozhodnutí je pro

$4o stavby konečné a žádné další rozhodnutí pro ně ve smyslu ustanovení 103 stavebního zilkona
nenásledu_ie.

Příprava ýše uvedených staveb a projektová dokumentace bude provedena v souladu
s vyj ádřením,záv azným stanoviskem

7.

9.
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- Telefonica 02 Czech Republic a.s. ostrava ze dne 22.6.2012 č j' 76900110
_ČEZ oist.ibuce a.s. Děčín ze dne 7.2.2oII zn.č. 001032233638 a ze dne 22.6.201l zn.č.
r034977501

- ARKO Technology a.s. Brno ze dne 14.3.2011
- Obce Slatinice ze dne 1 1.5.201 1

-}JZs olomouckého kraje, územni odbor olomouc ze dne 16.2.20l1 čj. HSOL--zlzul
_ RWE Distribuění služby a.s. Brno ze dne 3.2.20II zn.ě. 443lllll53 ' ze dne 28.2.20II zn.č.
148362 a ze ďne 10'3.201 1 zn.č. 584lIIl153
- Magistrát města olomouce _ odbor ŽY r'1. SMoyŽPs5l109012011/Vá, Poš,Př, oš
Proto je nutné ,aby investor v souladu sjejich stanovisky , zahrnul do projektové dokumentace pro
stavební řízení všechny dotěené inženýrské sítě a veškerá opatření ,aby nedošlo k poškození jejich
vedení a zaÍízení jak stavebními pracemi 

' 
tak samotným provozem stavby.

10' Při přípravě stavby bude stavebník postupovat vsouladu s ustanovením $ 22 odst,2 zákona
ě.20l1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně,
Královopolská 147, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ, uzem. odb. pracoviště
v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfů 16 -
svůj záměr realízovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném izemí záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péěi ukládávlastníkovi (správci, uživateli)
nemovitosti a organizaci realizujici archeologic\ý výzkum povinnost uzavřít dohodu, a to ještě před
zahájenim archeologického výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

11" o povolení zvláštního uživáni při záboru a překopu veřejného prostranství /komunikace l poŽádá
žaďatel /stavebnílď před zahájením příslušných praci obecní úřad Slatinice

12. Y rámci stavby nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro nebude nutné postupovat
v souladu se zák.ě. II4|I992 Sb. o ochraně přírody.

Učastrríci tízeni na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: /ustanovení $ 27 odst' 1 zákona ě.
50012004 Sb., správní řád

VALENTA PROVA s.r.o., Tř. Míru8861128,'779 00 olomouc

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízenÍ: nebyly vzneseny

odůvodnění:

Dne 25.3.2011 podal žadate| Žádost o r,ydání rozhodnutí o umístění stavby technické infrastruktury _

technické infrastruktury - veřejné osvětlení a místní rozhlas na pozemcích parc.č. 606ll , 848 )

prodloužení stl plynovodu na pozemcích parc.č. 847 , 60611 , prodloužení veřejného vodovodu na
pozemcích parc.č. 847 , 606lI a 85l, prodloužení splaškové kanalizace na pozemcích parc'ě. 60611, 85I
a 64816 , prodloužení vedení NN na pozemku parc'ě. 60611, 60612, 60613, 60614, 60615 dále přípojek
plynu , vody a kanalizace na pozemcích parc.č. 606lI. 60612,60613,60614,60615 , 60618 a 60619 to vše
v k.ú.Slatinice na Hané

Stavební úřad opatřením ze dne 30.6.201 1 oznámil zahájení územního řizeni známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídi] veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na
místě na den 5.8.20l l, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Žadatel splnil povinnost danou ustanovení $ 87 odst. 2 stavebního zákona. Po nařízení veřejného ústního
jednání zajistil na veřejně přístupném místě na pozemku parc.ě.607l2 v5ruěšení informace podle $ 8

vyhlášky č,. 50312006 Sb. o jeho záměru ' Stavební úřad si tuto skutečnost ověřil na místě samém.

Stavební úřad posoudil záměr žadateIe dle ustanovení $ 90 stavebního zákona'.

zl záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Její umístění stavby je v souladu se

schválenou územně plánovací dokumentaci - tnemním plánem obce po změně ó. I (zpracovatel
Urbanistické středisko ostrava ' S r.o. ; schválen Zastupitelstvem obce Slatinice dne 24.10.2001, obecně
závazná vyhláška obce Slatinice ě.112001, kterou se vyhlašují závazné části ÚP obce Slatinice ' nabyla
úěinnosti 9.11.2001 ' soubor změně.1 ÚP obce Slatinice byl vydán Zastupitelstvem obce Slatinice dne
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30'4.2008, opatření obecné povahy, kteým byl soubor změn vydán nabylo účinnosti dne 20.5.2008 ) l
dále jen Úpr., kde je zámér umísťován v uzemí určeném především pro bydlení _ oznaóené B2 U
Hřiště . Stavba technické infrastruktury bude sloužit pro napojení nových rodinných domů.
bl zámér je v souladu s cíli a úkoly územního plánováni , zejména s charakterem území . Záměr Íeší
pouze umístění technické infrastruktury, která vůěi stávajícíml rázu zástavby ničím nevybočuje . Pro
izemí není zpracována studie.
cl záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů , zejména
s obecnými požadavky na využíváni územi stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb. o obecných požadavcích
navylŽiti inemí ve znění lyhl.č. 26912009 sb'
dlzáměr jev souladu se stanovisky dotčených orgánů, účastníků řizení - správců a majitelů technické
infrastruktury

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí , zdraví osob a zdraých
životních podmínek .

Stanoviska sdělili:

Telefonica 02 Czech Republic a.s. ostrava ze dne 22.6.2012 č j.76900110
-ČBz oistribuce a.s' Děčín ze dne 7.2.2OII zn'ě. 001032233638 a ze dne 22.6.2011 zn.ě.

1034977507

- ARKO Technology a.s. Brno ze dne 14.3.20L1

- Obce Slatinice ze dne I 1.5.201 I

- HZS olomouckého kraje, izemní odbor olomouc ze dne |6'2.2011 čj. HSOL--2l20l1
- Čn _lao -Vojenská ubýovací a stavební správa , Bmo ze dne 15.2'2011 čj. 4l8-87gl1990012011-
r383-UP-OL

-RwE Distribuční služby a.s. Brno ze dne 3.2.2011zn.č,' 443llIlI53 ,ze dne28.2'2011zn'č.148362
aze dne 10.3.201I zn.č.58411IlI53

Magistrát města olomouce _ odbor Žr ei' SMoyŽPs5l109ol20l1A/á 
' 
Poš,Př, oš

KHS olonrouckého l<raje ze dne 14'2.2011 čj. M2oL445sl20II

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí

Požadavky vlastníků sítí technické infrastruktury , vztahující se k územnímu řizeni , byly žadateli uloženy
k plnění .

V souladu s ustanovením $ 86 odst.3 stavebního zákona doložil žadaÍel smlouvu o právu provést stavbu
s obcí Slatinice a s Mgr. Ladislavem Blažkem.

Úěastníci řizení :

Stavební úřad v tomto případě r,ymezil okruh úěastníků na vlastníky / správce / stavbou dotěené dopravní
a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kteých bude stavba umístěna a na osoby jejichž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může bý rozhodnutím přímo dotčeno .
Vzdálenější vlastníci sousedních nemovitostí nemohou bý žádným způsobem tj. umístěním, charakterem'
polohou přímo dotčeni na sých vlastnických či jiných věcných právech.

Účastníci územního Íizeni dle $ 85 stavebn iho zákona

1. Zadatel:
Valenta Prova s.r.o. IČ 26817289 , tř' Míru 886l|28,779 olomouc

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

3. vlastníci pozemků či staveb , na kteých md být požadovaný záměr uskutečněn , není-li sám
žadatelem , nebo ten , kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
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obec Slatinice, Slatinice č'p. 50' 183 42 Slatinice
Mgr' Ladislav B|ažek, Dvořákova ó'p.2t42,251 0l Říčany u Prahy
Jiří Valoušek ' 783 42 Slatinice 5l
LudmilaValoušková , 783 42 Slatinice 51

Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice 371
Ing. HanaValentová ,783 42 Slatinice 371

4. osoby , jejíchž vlastnické próvo nebo jiné věcné próvo k sousedním stavbám či pozemkům může
být rozhodnutím přímo dotčeno:
Jiří Valoušek, Slatinice 51

Ludmila Valoušková, Slatinice 51
Ing' Břetislav Valenta, Slatinice 371
Ing. Hana Valentová, Slatinice 371
Obec Slatinice

Správci a majitelé technické infrastruhury'.
CEZ Distribuce, Teplická874l8,405 02 Děěín
RWE Distribuění služby S r.'o.' Plynárenská 499ll,657 02 Brno
Telefonica 02 CZECH Republic a.s., 1 máje 3,709 05 ostrava
ARKO Technology a.s. Brno
Obec Slatinice

Stavební úřad rozhodl,jakje uvedeno ve qýroku rozhodnutí, zapoužiti ustanovení právních předpisů ve
qýroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
_ Úěastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny

Vypořádání s q'jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí ner,1,'jádřili

Poučení účastníků:

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

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úěastník potřebný poěet stejnopisů' vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

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

Stavební úřad po právni moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadatel| případně obecnímu
úřadu, jehož uzemního obvodu se umístění stavby qýká, není-li sám stavebním úřadem' popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěi zaÍizení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
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Vzhledem k tomu , že předmětný záměr se umíst'uje , kde je vydán '6zemni plán , doručuje se toto
rozhodnutí v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního zákona takto:
- - žadateli a příslušné obci/ územnířizenil pod č.1, 2 a dotčeným orgánům jednotlivě
- _ účastníkům územního řízeni uvedeným pod č. 3,4 aveřejnosti _ veřejnou r,yhláškou

)t"/r ,-/t tt \r y_=
lng' Drahpslava M ač ákov

vedoúcí stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákon a č,' 63412004 Sb., o správních poplatcích ve vyši l000,_ byl zaplacen
6.8.2011

Toto rozhodnutí musí být ryvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Slatinice . Patnáctným dnem po lyvěšení se rozhodnutí považuje za
doručené/$ 25 zákona č,. 50012004 Sb. o správním Íizení , ve znění pozdějších předpisů/. Zveřejňuje _li
se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla
písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20 stav.zákonď

Vyvěšeno dne:
25.8 .2A71_

Sejmuto dne:

rzuje lyvěšení a sejmutí oznámeni.

ízpěts vyznačenými údaji '

L0.9.20L1

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

1. Žadatelz
Jan Andrés, Fugnerova ě.p. 12, 779 00 olomouc zastupující společnost VALENTA PROVA
s.r.o.' Tř. Míru 886l|28'779 00 olomouc

2. Příslušná obec:
obec Slatinice, Slatinice č.p. 50, 783 42 Slatinice

Účastníci Íízení dle ustanovení $ 85 odst.2 včetěn veřejnosti - je doručováno veřejnou lyhláškou
Mgr. Ladislav BIažek, Dvořákova ě.p.2142,25r u Říčany u Prahy
Jiří Valoušek 

' 
783 42 Slatinice 51

LudmilaValoušková , ]83 42 Slatinice 5l
Ing. Břetislav Valenta, 783 42 Slatinice 371
Irrg. Hana Valentová ,783 42 Slatinice 371

#l;i**i6.

tÉ::::i,1-"ď'
:ffi
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správci a majitelé technické infrastruktury
CEZ Distribuce a s. Děčín
RWE Distribuce a.s.Brno
TelefonicaoZ Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, l40 22
Praha
ARKO Technology a.s,, Vídeňská ě.p. 108, 619 00 Bmo 19
obec Slatinice' Slatinice č.p. 50, 783 42 Slatinice

s. Úreoni deska obecního úřadu Lutín
+. Úřeani deska Obecního úřadu Slatinice

Dotčené orgány:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozstoje,, Hynaisova l0,'I71 00 olomouc
Magistrát města olomouce odbor ŽP,
MZČIL,Palackého nám. č.p. 4,128 01 Praha 2, Hynaisova70,77l00 olomouc
obecní úřad Slatinice, č.p. 50,783 42 Slatinice
Hasičs\ý záchranný sbor olomouckého kraje, Schweitzerova č.p.91, 77211 olomouc
KHS olomouc, Wolkerova ě.p. 6,779 1 1 olomouc 9


