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OZNAMENI
o sPoJENÍ ÚznvrxÍHo A sTAvEBNÍrro ŘÍzENi,zlrll'lnNÍ sPoLEčNÉrro ŘÍznNÍ,q.

PoZvÁNÍ K VEŘEJNÉvru ÚsrxÍvru rnoNÁNÍ

Společnost čnz Distribuce a.s. Děčín, Teplická 874/8,405 02 Děčín, kterou zastupuje Richard
Sládeček' Kainarova 1,750 02 Přerov

(dále jen ''stavebník'') dne 10.l0.20l l podal žádost o qzdání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

technická infrastruktura- kabelové vedení NN - Slatinice ,průmyslová zona, sMP NET _ Nové NNk
č.stavby tv-12-8006056 na pozemcích parc.č. 847 a 615130 v k.ú. Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahájeno izemni a stavební řízení.

Popis:
. Pro napojení bude na pozemcích parc.č. 6L5/30 a 847 vybudováno nové kabelové vedení

nízkého napětí v délce cca ]-10 m vč. vybudování 2 ks přípojkových skříní na plastoých
pilíříc. Nové kabelové vedení bude napojeno ze stávajícího kabelového vedení zaústěného
ve stávající přípojkové skříni na plastovém pilíři v rohu parcely č' 6L5/31 . Kabely budou v
celé trase uloženy v plastoých chráničkách ve ýkopu hl. 80 cm.

obecní úřad Lutín' stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č,.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), spojil územní a stavebni řízeni podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s $ 140 odst. l zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením
podle$140odst.4správníhořáduaoznamujepodle$87odst. 1a$112odst. lstavebníhozákona
zahájení společného Íizení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den

22. listopadu 2011 (úterý) v 8.00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu olomoucká 131' Lutíď .

Dotěené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a'námitky, popřípadě dtkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Úěastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17).

Poučení:

Žadate| zajisti, aby informace o jeho záměru a o tom, Že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústníjednání, r1věšena na místě určeném stavebním úřadem
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nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit, a
to do doby veřejného ústníhojednání'

Zíčastni-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo_li by to vést ke zmaření účelu
veřej ného ústního j edn áni, zv olí si společného zmocněnce.

Kzávazným stanoviskům a námitkám kvěcem, okterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží' Účastník Íízeni ve sqých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení,, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízeni m:ůže podle $ 1l4 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci' způsobu provádění a užíváni stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloŽené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídajíci věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. l stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu'
kdo závažným způsobem ztěžuje postup vřizení anebo plnění úkolů podle $ l72 odst. 1 stavebního
zákona tim, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přiz;lané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se někteý z úěastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků dle $ 85 a $ 109 následovně:

CEZ Distribuce a.s. Teplická ě.p.874l8,405 02 Děčín 2 zastoupena Richardem Sládeěkem

Příslušnó obec
Obec Slatinice

a/ Vtastník pozemku , na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Slatinice
Martin Mačák' Slatinice 38

b//osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Obec Slatinice
Zemědělské družstvo Haná, Senice na Hané

Spróvci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a.S. Děěín, Teplická é.p.87418,405 02 Děěin2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc' Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, I40 22
Praha 4
RWE Distribuění služby s r.'o., Plynárenská ě.p. 499lI, Zábrďovice,657 02 Brno

B,Účastníci stavebniho řízení dle S 109 stavebního ztúkona
1. stavebník

ČBZ nistribuce a.s. Teplická ě.p.87418,405 02 Děčín 2 zastoupena Richardem Sládeěkem

2' vlastník pozemku , na kteým mó být stavba prováděna:
Obec Slatinice
Martin Maěák, Slatinice 38

3.

CEZ Distribuce a.s.
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3. Vlastník sousedního pozemku na něm , může-li být vlastnické právo navrhovanou staybou dotčeno:
Obec Slatinice
Zemědělské družstvo Haná, Senice na Hané

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v území 
' 
kde je vydán územni plán ,doručuje se toto

oznámení o zahájení řízení dle $ 87 odst. 1 stavebního zákona
- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územníh o řizení pod písm ,,A" č.1 ,2 a dotěeným orgánům

jednotlivě
_ Účastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A"č. 3 - veřejnou lyhláškou
- Účastníkům řízení dle ustanovení $ 109 stavebního zákona pod písm ,'B" _ jednotlivě

Ing. Drahoslava M aě ákov
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřednÍ
desce Obecního úřadu Slatinice . oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkoqý přístup.
Patnáctym dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené l s 25 zákona č. 500/2004 Sb. o
správním Ťizení ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost ryvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonal

Vyvěšeno dne: 14.10.2A11 Sejmuto dne :

sejmutí oznámení'

31.l_0.2011

v eř ej n é vyhlóš lql z as l aly z de j š ímu

obdrží:
A.účastníci územního řízení
Zástupce žadatele:
Richard Sládeček, Kainarova l,750 02 Přerov

Příslušná obec:
Obec Slatinice, 783 42 Slatinice 50

účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona a stavebního řízení dle $ 109 stav.zákona
- veřejnou vyhláškou
obec Slatinice , Zemědělské družstvo Haná' Senice na Hané, Martin Mačák, Slatinice 38
Správci a majitelé technické infrastruhury: Čnz Distribuce a.s. Děčín, Telefonica 02 Czech Republic
a.s.' RWE Distribuční služby s r.'o.' Brno ,

dotčené orgány / datovou schránkott/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozxo1e,, Hynaisova I0,'/7911 olomouc
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Magistrát města olomouce' odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova |0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce' odbor ŽP,
Obecní úřad Slatinice
MZ ČIL Praha, Palackého 4, 128 0l Praha 2

B.stavebního íízení dle $ 109 stav.zákona
účastníci (dodejky)
Richard Sládeček, Kainarova č.p. 1, 750 02 Přerov 2
Martin Mačák, Slatinice č'p. 38, 783 42 Slatinice
Obec Slatinice, Slatinice,783 42 Slatinice
Zemědělské druŽstvo Haná, Senice na Hané é'p.2I4,783 45 Senice na Hané
RWE Distribuční sluŽby S r''o'' Plynárenská ě.p. 49911', Zábrdovice,657 02 Brno
Telefonica 02 CZECH Republic a's.' DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, I40 22 Praha
4

Dotčené orgóny:
Magistrát města olomouce' odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova I0,7'7911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova l0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
obecní úřad Slatinice
MZ Čn' Praha' Palackého 4, I28 0I Praha2
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