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i

č.j. sÚltz2ll700l20l1 v Lutíně dne 20;10.2oI l :

Vyřizuje: Ing. Drahoslava Mačáková 
V lJ_u'rug \lr_rg'' 

' ""'"-""_*.*----J

e-mail : dmacakova. o u@hÍin. cz

ROZHODNUTI

Stavebník čEz nist.ibuce, a.s. se sídlem Tepliclcí 87418, Děčín, IC 24729035 zastoupená SB
projektem, s.r.o. se sídlem Kasárenská 406314, Hodonín IC 27767442 poda|a dne 1L.8.2011 podal

žádost o lydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na

stavbu

Těšetice, p. č. 137 /2 obec _ úprava NNv' NNk

parc.č. 114/4,37ll2,137/2,st.125lI,st.126,st.127lI,st.I29, st. 130, st.13212' st. 133' st. 136o st.

140, st.148, st. 153, st.1ó3, 420l4r 112 v k.ú. Těšetice u Olomouce

obecní úřad Lutín, stavební úřad na žádost stavebníka usnesením ze dne 1.9.2011 pod čj.
sÚlI7OOlz0ll, 170ll20l1, rozhodl v souladu s ustanovením $78 odst. I zákona ě.18312006 Sb., o

územním plánování a stavebním řád, ve znění pozdějšíclr předpisů(dále jen stavební zákon), podle $

!40 zákona ě.500/2004Sb'' správní řád, ve znění zák.ě. 4I312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojerrí

územního a stavebního Íizení.

I. výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad' jako stavební úřad příslušný podle $ $ l3 odst. 1, písm' g)

a 84 stavebniho zákona posoudil žádost podle $$ 79 odst. 1 a 90 stavebního zákonaanazákladě
tohoto posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o umístění stavby

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

parc.ě. II4/4,37Il2'13712,st.l25l1, st. 126, st.127ll, st. 129, st. 130, st.13212, st. L33' st. 136' st.

140, st.148, st. 153o st.163, 42014,112 v k.ú. Těšetice u Olomouce

II.výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebním řízení podle $ l11 odst. l a 2 stavebního zákona anazákladějeho výsledku rozlrodl, že

stavba
Těšetice, p. č.13712 obec _ úprava NNv' NNk

parc.č' 1l4l4,37Il2,I37 /2, st. I25l1, st. 126, st. I27lI' st. I29, st. 130o st. l32l2' st. 133, st. 136, st.

140, st.148, st. 153, st.163, 42014' 112 v k.ú. Těšetice u Olomouce

se podle $ 1 15 stavebního zákona

povoluje.



Uspořádání stavby bude následující:

Umístěny a provedeny budou nové kabelové skříně, kabelové vedení a Íízené protlak na
pozemcích parc.č. Il4l4,371l2,13712,st.l25l|'st.|26,st.|27lI,st.I29,st. 130o st.t32l2' st. 133'

st. 136, st. 140, st.148, st. 153, st.163, 42014,112 v k.ú. Těšetice u Olomouce. Nová kabelová skříň
sR622/NKw2 vedle sloupu u komunikace 37112 v k. ú. Těšetice u Olomouce. Nová kabelová
skříň SR622A[KW2 před parc. č. t37l29 v k. ú. Těšetice u Olomouce. Nové kabelové vedení
AYKY 3x120+70mm2 v délce cca 160 m ze SR622 u komunikaceo smyčkující v jednotlivých
přípojkových jistících skříních ss100 (14 ks) a SS200 (1 ks) a ukončeno v nové SR622 před

parc.č. 137/29 v k.ú. Těšetice u Olomouce. Křížení komunikace bude provedeno íízeným
protlakem. Nové kabelové vedení AYKY 3x120+70mm2 v délce cca 250 m e SR622 u před
parc.č. 137/29, smyčkující vjednotlivých přípojkových jistících skříních ss100 (la ks) a
ukončeno ve stejné kabelové skříni SR622. Křížení komunikace a vodoteče bude provedeno
řízeným protlakem. Do nové sR622 před parc.č.. I37l29 se zaústí stávající kabel AYKY
3x120+70mm', ktery byl původně napojen z narlzemního vedení. Stávající zďéná kabelová skříň
sR501 před domem č.p. 196 se nahradí novou SR622NKW2. Stávající kabely se přepojí do této

nové skříně. Bude provedená výměna sloupu JB 9m/10 kN a úprava výstroje na tomto sloupu.

Pro umístění stavby se stanoví následující podmínky :

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v k.ú. Těšetice u Olomouce tak, jak je
zakresleno v situačním qýkresu v měř. 1 : 250, jenž je nedílnou součástí projektové
dokumentaceo doložené k řízení.

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 rytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky rryfyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený

rytyčovací qýkres je dokladem ke kolaudačnímu souhlasu).

Pro povoleni auŽíváni stavby se stanoví následující podmírrky:

4. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb.' o

obecných technických požadavcích na qýstavbu.

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

technických zařízení 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 organizovaní tak, aby okolní plochy byly lystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený 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 kdotčení energetického zaÍízení nebo jeho ochranného pásma

v majetku čnz oist.ibuce a.s. Před započetím zemních prací je povinností stavebníka
předem požádat o vytyčení zařízení, dáte bude postupováno v souladu s podmínkami
vyjádření CEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.4.20lt pod zn. 001033677023.

)
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8.

9.

10.

Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí, bude proto
realizována v souladu s podmínkami obsaženými ve ryjádření RwE Distribuční služby s.r.o.

Brno ze dne 20.4.2011 pod zn.1453/1'11153.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
02 Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 5.4.2011pod č.j. 50664lII a při stavbě bude
postupováno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření.

Při realizaci stavby dojde kdotčená vodovodního zařízení. Před zahájením prací dodavatel
stavby musí písemně požádat provozovatele vodovoduo jímž je INSTA CZ s.r.o. o o vytyčení
vodovodu a vodovodních přípojek v místě realizace stavby. Bude dodržena CSN 73 6005'
poklopy vodních armatur musí být zabezpečeny proti poškození a zasypání stavebním
materiálem, na vodovod nebude ukládán materiál a výkopeko po dobu výstavby musí být
vodovodní zaÍízení v provozuschopném stavu.

Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu
města olomouceo odboru životního prostředí ze dne 3.8.2011 pod č.j.

sMoVŽP/s 5 l 586I l 20t1/P ř,Ga,Lo :

- S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech a o

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

odpadech) a prováděcími předpisy lydanými na jeho základě, bude zajištěno jejich
odstranění, případně lyužití v souladu s tímto zákonem.

_ Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovírJá 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.
_ K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná

výkopová zemina.
- Ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy doklady o způsobu a lyužití nebo

odstranění odpadůo které vznikly během stavby.

L2, Po dokončení stavby budou pozemky srovnány a uvedeny do původního stavu po dohodě
s obcí Hněvotín.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení, kteý při
jejím provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění
stavby bude veden stavební deník.

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

sídlo stavebního podnikateleo který bude stavbu provádět; případné změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

15. Stavba bude dokončena do 3l.12.2013.

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

11.

13.
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17. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřaduo kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohtídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- závěrečná kontrolní prohlídka kvydání kolaudačního souhlasu

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

,,sTAvBA PovoLENA". který obdrží stavebník, jakmile 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 uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

19. Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zálkona

č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je
stavebník povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů
Archeologi"ké-u ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská l47, Brno, a umožnit
jemu nebo oprávněné organizaci - např. Archeologické centrum Olomouc, U Hradiska 4216'

Olomouco provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22

odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správcio 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 řízení se rozhoduje takto :

nebyly vzneseny

odůvodnění:

Stavebník Čpz oistribuce, a.S. se sídlem Tep|ická 87418, Děěín, IČ 24'729035 zastoupená SB
projektem, S.r.o. Se sídlem Kasárenská 406314, Hodonín IC 27'76'7442 podala drre 11'8'2011 podal

Žádosto vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a Žádost o vydání stavebního povolení na

stavbu Těšetice, p. č. 13712 obec _ úprava NNv' NNk, na parc.č. |'4l4, 31112, |3712, st. 125l1, st.

126, st. I2711, st. I29, st. 130, st. 13212, st. 133, st. 136, st. 140, st.148, st. 153, st.163, 42014, I12
v k.ú. Těšetice u olomouce.

Vzhledem ktomu, že podmínky v inemijsou jedrroznačné, rozhodl stavební úřad v souladu

s ustanovení $ 78 odst. l stavebního zákona a podle $ l40 správního řádu na Žádost stavebníka

usnesením ze dne 7.g.20|1 pod ěj. suttlootzolt,1'l0112011 spojení územního Íízeni a stavebnílro

Íízeni.

obecní úřad Lutín, stavební úřad opatřením ze dne 14.9.20111 oznámil zahájení spoleěného

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

ústní jednání na I7 'I0.2011.
V průběhu řízeni dále přezkoumal předložeriou žádost o umístění stavby a stavební povolení

z hledisek uvedených v $$ 79 odst. l, 90 a 111 odst. 1 a 2 stavebního zákorra a posoudil slrromážděrrá

závazná stanoviska a vyjádření. V průběhu řízeníby\a vznesen požadavek paní Lenky Molnárové rra
provedení protlaků v místě zpevněného vjezdu. Vzhledem k umístění a průběhu technických sítí
v daném místě, není prostor pro technologii nutnou k provádění protlaků.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebnílro zákona a jeho prováděcícli předpisů,

především obecným požadavkům stanoveným vyhl.č. 50112006 Sb.' o obecných požadavcích na

využívání uzemí, protože se jedná úpravu distribuční sítě NN v obci Těšetice. Posouzením

piojektové dokumóntace podle $ l11 odit.1 písm. a), b) stavebního zákona stavební úřad zjistil. Že

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



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

zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Petrem Szabo, autorizovaným inženýrem pro teclrnologická
zaÍizeni staveb'

Stavební úřad se vÍízení zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna

ochrana veřejných zájmivymezená v $ l60 odst. stavebního zákona a stanovil, že stavba rnůže být

prováděna stavebním podnikatelem, kteý přijejí reaIizacizabezpeěí odborné vedení provádění stavby

stavbyvedoucím.
Stavebník prokázal právo na dotčenýclr

dotěených pozemků v k.ú' Těšetice u olomouce.
řízení.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího Íízení zabýxal téŽ otázkou r,ymezení okruhu účastníků

Íízení ve smyslu $$ 85 a 109 stavebního zákona. Přitom dospěl k závěru, že v daném případě toto

právní postavení přísluší :

Účastníci územního Íízeni d|e $ 85 odst.1 stavebrrího zákona :

a) Žadatel - ČBz Distribucó, a.s. se sídlem Teplická 87418, Děčín, tČ z+lzgoz5 zastoupená SB
projektem, S.r.o. se sídlem Kasárenská 4063l4,Hodonín tČzllel++z

b) obec, na jejímžúzemímábý požadovaný zámět uskutečněn _ obec Těšetice , Těšetice 75

Účastníci územního Íizení d|e $ 85 odst. 2 stavebnílro zákona:

a) vlastníci pozemků ěi staveb, na kteých 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; Marek Schulmeister, Těšetice; RNDr.
Mi1an Pastirčák, olomouc; Miroslav Moravec, Těšetice; Jaroslav Vyroubal, Těšetice; Jarmila Vyroubalová,

Těšetice; Miroslav Kulísek, Těšetice; Pavel Mojžíš, Těšetice; Michaela Mojžíšová, Emilie Moravcová,

Těšetice; Těšetice; Čpz oistribuce' a.S. Děčín;

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

bý územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Jitka Loutocká, Těšetice; Josef Antoljak, Těšetice; Pavel Brokeš, Lutín; Petr Brokeš, olomouc; Stanislava

Brokešová, olomouc' JanaLátalová, 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; olďiška Dohnalová, Těšetice; Anna Rotterová, Těšetice; Anna Uhýrková, olomouc;
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha; RWE Distribuční služby' s'r.o', Bmo; ČBz oistribuce, a.s'

Děčín; INSTA CZ s.r.o. olomouc; obec Těšetice.

Jelikož se dle ustanovení $ l44 správního řádu jedná o Íízení s velkým počtern účastníků,

účastníkům stavebního řízení se oznámení doručuje veřejnou lyhláškou; žadateli se doručuje
jednotlivě.

Účastníci stavebního řízení podle $ l09 stavebního zákorra:

a) stavebník (žadatel) ČBz oistribuce' a.s. se sídlem Teplická 8'14l8, Děčín' IČ 24729035 zastoupená

SB projektem, s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063l4,Hodonín IČ27'767442

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; Mar1a DoleŽelová, Těšetice; Vlasta Vlachová, Těšetice; René Vilímec,
Těšetice] Jindra Vilímcová, Těšetice; Věra Ševčíková, olomouc; Marek 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; ČEz oistribuce' a.s. Děčín;

pozemcích stavět, a to smlouvami s vlastníky
Tuto skutečnost stavební úřad ověři| v průbělru



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

navrhovanou stavbou přímo dotěeno:
Jitka Loutocká, Těšetice; Josef Antoljak, Těšetice; Pavel Brokeš, Lutín; Petr Brokeš' olomouc; Stanislava

Brokešová, olomouc; Jana Látalová, 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 Roťterová' Těšetice; Anna Uhýrková' olomouc;
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha; RWE Distribuční služby, s.r.o', Bmo; Čpz oistribuce, a.S.

Děčín; INSTA CZ s.r.o. olomouc; obec Těšetice.

Stavební úřad dále dospěl kzávěru,že dalšími účastrríky tohoto spojeného Íízeni, (mimo ty' se kterýrni

bylo v tomto Íizeni jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé okolních pozemků a staveb v sousedství.

Navrhovaná a tímto rozhodnutím povolená stavba se jiclr svým charakterem a umístěním rredotkne.

Z předložených stanovisek :

- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 20.4.20II pod zn.1453l11l153,
_ vyjádřeni ČBz Distribuce, a's' Děčín ze dne 7.4.2011 pod zn. 0010336'77023 - dojde

k dotěení'
- stanoviska INSTA CZ s.r.o. olomouc ze dne 15.4.20l l - dojde k dotčení vodovodu
_ stanoviska PoVoDÍ Iraonavy Brno ze dne 4.8.2011 pod zn. PM036256l201l'203lLe,
_ vyjádření Sprály silnic olomouckého krajeze dne 15.11.2010 pod zn. oLl2I38]l10-15iMi,
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 5.4.2011 pod čj. 50664111 - dojde

k dotěení,
- závazného stanoviska Magistrátu města olomouce' odboru životního prostředí ze dne

3.8.2011 pod čj. SMoVŽP/55 l586t l2}IOlPř,Ga'Lo
- rozhodnutí Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí ze dne 17.10'2011 pod

č j. SMoyŽP l 55 17 8l4l20 1 1/Lo
_ vyjádření oU Těšetice ze dne 2.8.2011 ěj.4621201l

a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, že uskuteěněním stavby nebudou ohrožerry veřejné

zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastrríků Íízeni.
Jelikož v průbělru spojeného územnílro a stavebního řízení stavební úřad neshledal důvody,

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

Vzhledem k tomu' že v předmětném úzerní je vydán územni plán, doručuje se v územním

řízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebnílro zákona úěastníkům řízení uvederrýn v $

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

zákona se doručuje veřejnou vyhláškou.
JelikoŽ se dle ustanovení $ l44 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků,

účastníkům stavebního řízení se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou; žadateli se doručuje
jednotlivě.

Vzhledem k tomu, že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební úřad tímto specifikuje
okruh jednotliých řízení takto :

Účastníci územního řízení jsou uvedenipo pořad.ěís|em- 7,2,3.
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad' Císlem - 7, 2, 3'

Poučení:

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

o|omouckého kraje se sídlem v olomouci' odboru strategického rozvoje kraje, podáním u zdejšího

stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den rrásledující

po dni doručení rozhodnutí. odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek proti

stavebnímu povolení.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak,Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů

způsobem v místě oblyklým' Poslední den této lhůý je dnem doručení.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.



Stavba nesmí býzahájena. dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo

nebude stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou

předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

pravnl mocl,

stavebníkovi

Ing. Drahoslava
vedoucí

Doručí se :

účastníci řízení na doruěenku :

zástupce žadatele
1. SB projekt' s.r.o. Kasárenská 406314,Hodonín (adr. doručení Skodova70Il3rPřerov)
příslušná obec -
2. obec Těšetice, Těšetice 75

3. ostatní účastníci řízení veřejnou lyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a obecního úřadu Těšetice + příloha

dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 779ll olomouc (DS)

Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova l0,779ll olomouc (DS)

HZS olomouckého kraje (DS)

na yědomí :
Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216,Olomouc

Správní poplatek byl zap|acen podle zákonač' 63412004 Sb., položky 17 odst. 1 písm' i) ve výši
3000'- Kč dne 16'9.z01I.

Toto rozhodnutí je doručovdno v souladu S ustanovením $ 92 odst, 3 stavebnílto zdkona veřejnou
vyhlúškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředníclt deskdclt obecního ílřadu LuÍín
a obecního úřadu Těšetice. Poslední den 15./i denní lhů4l, po kterou je rozhodnutí vyvěšeno na
úřední desce, je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředníclt deskdclt,
považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebnílto

zúkona).
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