
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 I, ] 83 49 Lutin, telefon 5859 44286; fax 5859 44286
c.j. su/l700t2011
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-m ail : dmacakova. o u@lutin. cz

V Lutíně dne 14.9.2011

Čnz list.ibuce, a.s. se sídlem Tepliclcí 87418, Děčín, lČz+lzgosS zastoupená ŠB p;ój;ki"-;
s.r.o. se sídlem Kasárenská 406314, Hodonín lČ znel++2 podala dne rr.s.žorr žádďst o lydání
územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o lydání stavebního povolení na stavbu

Těšetice, p.č.I3712 Obec - úprava NNv' NNk

parc.č. I14/4,37l/2' l3712, st. l25/l, st. 126, st. I27 /t, st. I29, st. 130' st. 132/2, st. 133, st. 136o st.
140, st.148, st. 153, st.163o 420/4,112 v k.ú. Těšetice u Olomouce

Jednoduchý popis stavby:

Umístěny a provedeny budou nové kabelové skříně, kabelové vedení a řízené protlak na
pozemcíclt parc.ě. 114/4' 371/2, 137/2, st. 125/1' st. 126, st. 127/l' st. 129, st. I30, st. 132/2, st. 133,
st. 136, st. 140, st.148, st, 153, st.163,420/4, 112 v k.ú. Těšetice u olomouce. Novd kabelovó skříň
SR622/NKW2 vedle sloupu u komunikace 37]/2 v k.ú. Těšetice u olomouce. Novú kabelová skříň
SR622/NKW2 před parc.č. 137/29 v k.ú. Těšetice u olomouce. Nové kabelové vedení AYKY
3x120+70mm2 v rlélce cca 160 m ze SR622 u komunikace, smyčkující v jerlnotlivých přípojkových

jistících skříních Ss100 (14 k9 a SS200 (l ký a ukončeno v nové SR622 před parc.č. 137/29 v k.ú.
Těšetice u olomouce. Křížení komunikace bude provedeno řízeným protlakem. Nové kabelové
vedení AYKY 3x120+70mm2 v délce cca 250 m ze SR622 u přetl parc.č, 137/29, smyčkující
v jednotlivýclt přípojkových jktícíclt skříních SS100 (14 kS) a ukončeno ve stejné kabelové skříni
SR622, Křížení komunikace a vodoteče bude provedeno řízeným protlakem" Do nové SR622 před
parc.č. 137/29 se zaústí stdvající kabel AYKY 3x120+70mm', kte4 byl půvoctně nupojen z
nadzemního vedení. Stdvající zděná kabelovd skříň SR501 před domem č.p. 196 se naltrudí noyot
SR622/NKW2. StrÍvající kabely se přepojí do této nové skříně. Bude proveena výměna sloupu JB
9m/10 kN a úprava výstroje na tomto sloupu.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. g) a $
84 č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebnírn řádu (dále jen stavební zákon) usnesenínr ze
dne 1.7.2011 pod čj. sUll42l,I422l20l1 rozhodl v souladu s ustanovením $ 78 odst. l stavebního
zákona a podle $ l40 zákona ě'50012004 Sb., správní řád, ve znění zák.č. 41312005 Sb., (dále jen
správní řád) o spojení územního a stavebního řizení.

obecní úřad Lutín, stavební uřad, oznamuje v souladu s ustanovením $ s 87 odst. ], a 112
odst. 1 stavebního zákona zahájeni spoleěného územního a stavebnílro Íizení dotčeným orgánům
státní sprály a všem známým úěastníkům řízení.
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K projednání předložené Žádosti nařizuje stavební úřad veřejné ústrrí jednání, které se bude
konat

v pondělí dne I7.l0.20ll v€ 14,00 hod

se schůzkou v kanceláři Obecního úřadu v Těšeticích.

Vlastník pozemků a staveb, které jsou předmětem územního Íízení,je povinen strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst' l zákona č,. 50012004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
k tomuto úěelu je zpřístupnit.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízeni a připomínky veřejrrosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnuti lze nahlédnout přede drrem ústního jedrrání u stavebního úřadrr
(využijte především návštěvní dny pondělí, středa 8 - 17 hod) a při ústním jednání.

Nechá_li se někteý z účastníků řizení zastupovat, předloži jeho zástupce plnou moc.

Žadatel dle ustanovení 8 87 odst.2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že podal žádost o wdání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bvlo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístunném místě u stavby nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do dobv veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické wiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesrrlní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští rrřestupku dle 8 178. odst.
1 písm.e) stavebního zákona.

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

Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním Íizeni námitky k ochrarrě
zájmů obce a zájmů oběanů obce.

Podle $ 114 odst' 1 stavebního zákona účastník stavebního řízeni může uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo 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 \eží v izemí, kde je vydán územní plán, je toto oznámení
doručováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 1)

stavebnílro zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedenýrn v $ 85 odst' 2)
stavebního zákona se doruěuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Účastníci územního Íízenídle $ 85 odst.1 stavebního zákona''
a) žadatel - ČBz Distribuce, a.S. Se sídlem Teplická 87418, Děčín, IČ 24]29035 zastoupená SB

projektem, s.r.o. Se sídlem Kasárenská 4063l4, Hodonín IČ 27767442
b) obec, najejímžizemi má bý požadovaný záměr uskutečněn - obec Těšetice , Těšetice 75

Účastníci územního řízenidle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozemků či staveb, na kteqých mábýt záměr uskutečněn:

obec Těšetice' Josef Dušek, Těšetice; Hana Dušková, Těšetice, Milan Brhel' Těšetice; Miroslava Brhelová,
Těšetice; Jaroslav Doležel, Těšetice; Marta Doleželová, Těšetice; Vlasta Vlachová, Těšetice; René Vilímec,
Těšetice; Jindra Vilímcová, Těšetice; Věra Ševčíková, olomouc; N,larek Schulmeister, Těšetice; RNDr.
Milan Pastirčák, olomouc; Miroslav Moravec, Těšetice; Jaroslav Vyroubal, Těšetice; Jarmila Vyroubalová'
Těšetice; Miroslav Kulísek, Těšetice; Pavel MojŽíš, Těšetice; Michaela Mojžíšová' Emilie Moravcová,
Těšetice; Těšetice; ČBz oistribuce, a.s. Děčín;

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Jitka Loutocká, Těšetice; Josef Antoljak, Těšetice; Pavel Brokeš, Lutín; Petr Brokeš, olomouc; Stanislava
Brokešová, olomouc; JanaLátaIová, Těšetice; Věra Ševčíková, olomouc; Marie Krumlová, Těšetice; Emil



Mo|nár' Těšetice; Lenka Molnárová, Těšetice; Dalibor Dudík' Těšetice; Hana Dudíková, Těšetice; Irena
Čecháková, Těšetice; Martín Ambrož, Těšetice; Ivo Novák, Těšetice; Jaroslava Nováková, Těšetice; Ivo
Dohnal, Těšetice; oldřiška Dohnalová, Těšetice; Anna Rotterová, Těšetice; Anna Uhýrková, olomouc;
Te]efónica 02 Czech Republic, a.s.' Praha; RWE Distribuční s|užby, s.r'o.' Brno; ČBz pistribuce' a.S.
Děčín; INSTA CZ s.r'o. olomouc; obec Těšetice.

JelikoŽ se dle ustanovení $ 144 správního řádu jedná o Íízení s velkým počtem účastníků,
účastníkům stavebního řízení se oznámeni doručuje veřejnou vyhláškou; žadateli se doručuje
jednotlivě.

Úěastníci stavebního řízení podle $ l09 stavebního zákona:
a) stavebník (žadate|) Čpz oistribuce, a.s. se sídlem Teplická 8'/418, Děčín, IČ 24129035

zastoupená SB projektem' S'r'o. se sídlem Kasárenská 4063l4, Hodonín IČ 2]767442

b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém mábýt stavba prováděna:
obec Těšetice, Josef Dušek, Těšetice; Hana Dušková, Těšetice; Milan Brhel' Těšetice; Miroslava Brhelová,
Těšetice; Jaroslav DoleŽel, Těšetice; Marta DoleŽelová, Těšetice; Vlasta Vlachová, Těšetice; René Vilímec,
Těšetice; Jindra Vilímcová, Těšetice; Věra Ševčíková, olomouc; Marek Schu|meister, Těšetice; RNDr.
Milan Pastirčák, olomouc; Miroslav Moravec, Těšetice; Jaroslav Vyroubal, Těšetice; Jarmila Vyroubalová'
Těšetice; Miroslav Kulísek, Těšetice; Pavel Mojžíš' Těšetice; Michaela Mojžíšová' Emilie Moravcová,
Těšetice; Těšetice; ČBz oistribuce' a.s. Děčín;

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich' může-li být jejiclr vlastnické právo
navrlrovanou stavbou přímo dotčeno:
Jitka Loutocká, Těšetice; Josef Antoljak, Těšetice; Pavel Brokeš, Lutín; Petr Brokeš, olomouc, Stanislava
Brokešová, olomouc; JanaLátaIová, Těšetice; Věra Ševčíková, olomouc; Marie Krumlová, Těšetice; Emil
Molnár, Těšetice; Lenka Molnárová, Těšetice; Dalibor Dudík, Těšetice; Hana Dudíková, Těšetice, Irena
Čecháková' Těšetice; Martin AmbroŽ, Těšetice; Ivo Novák, Těšetice; Jaroslava Nováková, Těšetice; Ivo
Dohnal, Těšetice; oldřiška Dohnalová, Těšetice; Anna Rotterová, Těšetice; Anna Uhýrková' olomouc;
Telefoníca 02 Czech Republic' a.s., Praha; RWE Distribuční služby, s.r'o., Brno; ČBz listribuce, a.S.
Děčín; INSTA CZ s.r.o' olomouc; obec Těšetice.

okruh účastníků územního řizení je stanoven dle $ 85 stavebního zákona a stavebnílro řízení
podle $ 109 stavebniho zákona. Vzhledem ktomu, že rozdělovník pro obě Íízeníje jeden, stavebrrí
úřad tímto specifikuje okruh jednotliých řizenítakto:
Učastníci územního řízení jsou uvedeni po pořad.číslem _ 1,2, 3.
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. Čí.le* _ I, 2, 3.

Irrg. DralroslauaIM a č á k o v á
vedouc í stav{bn íh7iradu
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účastníci řízení na doručenku :
zóstupce žadatele -
1. SB projekt' s.r.o. Kasárenská 406314,Hodonín (adr. doručení Škodova70|/3,Přerov)
příslušná obec -
2. obec Těšetice, Těšetice 75

3. ostatní účastníci řízení veřejnou lyhláškou _ vywěšeno na úřední desce obecního úřadu
Lutín a obecního úřadu Těšetice + příloha

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 77gllolomouc (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvojeo Hynaisova l0,7791l olomouc (DS)
HZS olomouckého kraje (DS)

Toto oznámení je vyhlašováno 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 Těšetice. Poslední den 15ti denrrí lhůty, po kterou je
oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doruč,ení oznámeni. ZveÍejňuje-li se písemnost
lyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den' ve kterém byla písemnost
vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona)'

1.L0.201-1
)e.lmuto one : .
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Zádáme obecní úřady, aby potvruenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zasla|y
zdejšímu stavebnímu úřadu.

Příloha : situaění qýkres na podkladu katastrální mapy

Pro žadatele: v příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení spravního poplatku ve výši 3000,- Kč (po
uhrazení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu).
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