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NAVRH
v,fnoru ÚznnnNÍrro RoZHoDNUTÍ

o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. |36149312011 ze dne 12.8.2011
veřejnou lryhláškou

SIGMAGROUP a.s., IČ2fi'7540'7 se sídlem J. Sigmunda 79,Lutín zastoupena nazákladě plné moci
Ing. Janem Římským, Dolany 69

(dále jen ''žadatel'') podal dne 18.1l.201l žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územnimÍízení
o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeto zjednodušené ízemnířízení.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákott) (dále jen ''stavební zákon''), zveřejňuje podle $ 95 odst.2
stavebního zákona návrh ýroku územního rozhodnutí a současně podle $ 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, Že proti němu mohou dotčené orgány
podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se ýkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu
s $ 95 odst.4 stavebního zákonaďo

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (stavební úřad obecního úřadu Lutín, uřední dny Po a St 8 - 17).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu vyroku:

I. Vydává podle $ 79,92 a 95 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavbý

,,Komunikace do průmyslového areálu SIGMA"
na pozemcích parc.č. 32211 ( (ostatní plocha)' 23411 (ostattí plocha), 23413 (ostatní plocha), 387134 (orná půda),
231116 (ostatní plocha) vše v k.ú. Lutín.



Popis původního náwhu:

Inženýrské objekty:
SO 101 - komunikace
Komunikace - je navržena nová přístupová komunikace do průmyslového areálu Sigma na pozemcích parc.č. 322/t,
234/1' 234/4, 387/j4, 231/16 v k.ú. Lutín, kterti bude napojena na silnici III/57011 olšany-Lutín. Délka komunikace
277m, šířka jízdního pruhu 3,0 a 3'5m, povrch asfaltový, sklon 3,%.

So 102 _ parkovíště 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, 1 stání pro imobilní a 7 stání 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 přívod NN ze stávajícího el. romaděče umístěného na pozemku parc.č. 23 ]/] 6
v k.ú' Lutín
oplocení bude povedeno z pletiva výšky 2,0m a kovoých sloupků založených na patkóch. na hranici s pozemkem
parc.č. 387/1 v k.ú' Lutín. Délka oplocení 4]m.
So 30l - dešťovákana|izace
Dešťové vody z parkovací a odstaýné ploclry budou přes odlučovač ropných látek svedeny do retenční nádrže na
zdržení dešťoých vod při přívalových deštích a lypouštěny do vnitrozóvodní dešťové kanalizace. Napojení nové
kanalizační stolE na stóuající stoku bude v nově navržené šachtě s monoliticlEm šachtovým dnem.

Předmět změny oproti původnímu rozhodnutí:

Objekty:
SO - 101 Komunikace
Je navržena novd přístupovtÍ komunikace do průmyslového aredlu Sigma na pozemcích parc.č, 322/1, 234/1,
234/3, 387/34, 231/16 vk.ú. Lutín, kterd bude napojena sjezdem na silnici IIy57011-olšany-Lutín. DéIka
komunikuce 277m, šířka jízdního pruhu 3,0 a 3,5m, povrch asfuttový, sklon 3%. Komunikace je v prostoru
před a za vrútnicí rozšířena o jeden jízdní pruh šířky 3,75 m pro núktadní dopravu zdůvotlu prižraisn,
odbavovtÍní vozidel při ujezdu do areúlu SIGMA. Dešt'ové vody z komuniiace budou zasikovdtry do
oboustranného rigolu poďél komunikace. Na komunikací bude umístěn propustek.
So - 102 Parkoviště a odstavná plocha
odstavnú plocha pro kamiony nebude realizovúna. Parkovací plochy budou omezenJ) pro dva automobily pro
obsluhu vrúÍnice a spróvce ureúl navazující na komunikaci umístěné na pozemku parc.č. 387/34 . Na výjizdu
z areúIu jsou umístěna dvě odstavnó mísÍa pro přístup k parkovacímu automatu umístěnd na pozemku parc.č.
387/j4 v k.ú. Lutín.
so - 103 Vrátnice, oplocení
Vrátnice bude posunuta a bude umísÍěnana pozemku parc.č. 387/34 v k.ú. Lutín ve vzdúlenosti 16,43m od severní
hranice parc.č. 231/16. Jednó se o mobilní buňku s rozměry 3,0 x 6,00 a výškou 2,6m nad Íerén uložena na ŽB
panelech umístěna na pox,etnku parc.č. 387/34. Vrdtnice bude napojena přípojkou NN vedenou po pozemcích
parc.č. 387/34, 23I/16 na přívod NN ze stóvajícího eI. rozvaděče umístěného ia pozemku parc.č. x7tt6. Vrdtnice
bude napojena na vodovod přípojkou vody vedenou po pozemcích parc.č. 387/34, 23I/t6, splaškové vody budou
odvedeny do plastové jímky na vyvúžení umístěné na pozemku parc. č. 387/34 vše v k.ú. ťutín. Z vrótnice bude
ovltÍddno veřejné osvětlení a parkovací a registrační ujezdů a ýjealů z atedlu.
oplocení bude umístěno na hranici s pozemkem parc.č. 387/I, čtÍsti pozemku parc. č. 387/7 a dúle po pozemku
parc.č. 387/34 v k.ú. Lutín směrem k severní straně pozemku parc.č. 231/16 vrdtnici o ceikoié délceí1l0m. oplocení bude provedeno zpletiva výšky 2,0m a kovových iloupkft založených na patkóch. Brdny byly
o p r o ti p ův o dnímu p r oj e ktu n ah r azeny aÍv o r ami.
so - 301 Dešťová kanalizace
Dešt'ovti vody zčdsti komunikace a vrdtnice po napojení budou svedeny přípojkou vdélce cca 71,4 m do
dešťové kanalizace v arcdlu vedené po pozemcích parc.č. 387/34, 231/16 v i.ú. tutín. Nebude realizovún
odluěovač ropných lútek a systém zadržení dešt'ovj,ch vod x, důvodu nerealizace parkovišÍě pro núkladní dopravu.
so - 401 Veřejné osvětlení
Jednd se o umístění 10 ks stofuÍrových svítidel vysokých 8m, kteú bude sloužit pro osvětlen{ příjezdu a prostoru
vráÍnice do aredlu SIGMA a budou napojena z trafostanice v majetku investoia v aredlu. osvěttent tuie
umístěno na pozemcích parc.č. 234/1, 387/34 v k.ú. Lutín.



il. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Podmínky původního územního rozhodnutí. které zůstávaií v původním znění.
1. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována opráwěnou osobou dle zákona č.36011992

Sb. o autorizaci a v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č.49912006 Sb., o dokumentaci stavby.
2, Prostavbuvrátniceaoploceníjetotorozhodnutíkonečné,neboťpodle $ 103odst. lpísm.a)bod1.aodst. l

písm. d) bod 6 stavebního zákona jde o stavby které nelyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
uřadu.

3. Do projekÍové dokumentace pro stavební řízení budou rovněŽ zahrnuta veškerá taková opatření, aby při
r,ykopových pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu, kŤižení či nad stávajícími
inženýrskými sítěmi (podzemními, nadzemními)' včetně přípojek k objekÍům a pro uložení nových rozvodů,
byla dodrŽenaplatná ČsN z: 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení), byla vytyčena všechna
stávající podzemní a nadzemní zaÍízení, při pracích v místě souběhu' křížení či pracemi nad stávajícími
podzemními sítěmi byly vykopy prováděny ručně a byly respektovány podmínky vlastníků a provozovatelů
inž. sítí. Trasa výše uvedených staveb bude vedena v souběhu nebo bude kÍížit zaÍizení ve vlastnictví či
správě:

' Telefonica 02 Czech Republic' a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 (viz jejich q'jádření ze dne 9.8.2010
pod čj.96569/10)

. RwE Distribuční služby .s.r.o, Plynárenská 499/1,Brno (viz jejich stanovisko ze dne 4.|'2011 pod m.
t/11t144)

r obec Lutín, Štotni 203, Lutín a ARKo TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108' 619 00 Brno (viz jejich
vy'jádření ze dne ),4'2.20l l pod ěj. oÚl1'7012011lLa)

4. Projektová dokumentace ke stavebnímutizeni bude zpracována v souladu s ryjádření správce komunikace (tj.
Správa silnic ol. kraje, příspěvková organizace, Středisko íďržby silnic) ze dne 8.12.2010 pod zr'
oL/24723t10-1s/Mi.

6. V rámci dalšího stupně projeldové dokumentace je nutno prokázat po dobu výstavby Zajištění stávajících
přístupů a příjezdů k okolním pozemkum a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním zařízením, mj. i
pro potřeby záchranné služby apožámi ochrany.

7. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovenÍm $ 22 odst.2 zákona č.2011987 Sb., o
státní památkové péči, ve znětí pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník povinen oznámit
v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně, Královopolská 14'7, Brno nebo
oprávněné organizaci - např. NPÚ, územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo
Archeologické centrum olomouc, bří. Wolf,r 1ó - svuj záměr realizovat stavbu a umoŽnit jim provést na
dotčeném ízemí zácbranný archeologic[ý pruzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči
ukládá vlastnfl<ovi (správci, uživateli) nemovitosti a organízaci realizující archeologicloý ýzkum povinnost
uzavŤit dohodu' a to ještě před zahájetím archeologického ýzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak
příslušný krajsky úřad.

Dále se přidávaií nové podmínky:
l. Komunikace bude umístěna na pozemcích parc.č. 32211, 23411, 23413, 387l34, 23|116, parkoviště, odstavná

plocha' wátnice, oplocení bude umístěna na pozemku parc.č. 38'7134, přípojka dešťové kanalizace budou
umístěny na pozemcích parc.č. 38'7134,231116, přípojka vody bude umístěna na pozemcích parc.č. 387l34,
231116, jímka na vyváŽení bude umístěna na pozemku parc.č. 387134 vk.ú. Lutín tak, jak je zakresleno
vgrafické příloze na podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. $ 92
odst. 4 stavebního zákona po nabýí právní moci ověřená zaslánaŽaďateIi a obecnímu úřadu Lutín.

2. Budou dodrženy podmínky q'jádření obce Lutín ze dne 9.ll.2ol1 pod č.j. oÚl2l76l2otllLa a ze dne
23.1I.2O|l pod čj. oÚtzzzanonn-a.

2. Zvyjádteni Magistrátu města olomouce - odb. ŽP, vodoprávní iÍad, ze dne 1.11.20ll vedeném pod čj.
s]MoU ŽP l 55 l 8280 l2ol1lGa,Poš'Ve vyplývá, že:
o chrana zeměděls kéh o p ůdníh o fon du :
- Stavboubudedotčenzemědělskypůdnífond.SouhlasktrvalémuodnětípůdyzeZPFbylvydándne1].4'20]]

pod čj' SMouŽP/55/2751/20tt/Po' Souhlas byl vydán pouze pro plochu komunikace, ytéto výměře není
zahrnuta plocha pro umístění zeleného pásu navrženého v nynější dokumentaci. Doplněk tohoto souhlasuje
nutno tyřídit před vydáním stawbního povolení.



Účastníci řízení podle $ 27 odst. l zákona č' 500l2}o4 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, (dále jen

"sprár'ní řád") je:

SIGMA GRoUP a.s.,lČ25375407 se sídlem J. Sigmunda 79,Lutin

Stavební úřad stanovuje okruh účastníku dle $ 85 stavebního zákonanásledovně:
A) Účastníci územního řízení dle 8 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - jednotlivě:

]. žadatel
- SIGMA GROUP a.s., J. Sigmunda l9,Lutin

2. obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

- obec Lutín
3. dotčené orgány státní správy:

- Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje, Hynaisova l0, 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 Q 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou v}'hláŠkou:
l. vlastníci pozemků či staveb, na kterych má být požadovaný záměr uskutečněn, není -li sóm žadatelem, nebo

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stqýbě'
- SIGMA GROUP a's., Jana Sigmunda 79,Lutín

- SIGMA ENERGIE spol. s.r.o.

- Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská |20, oomouc
2. osoby, jejichž vlastnické pravo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být územním

r oz hodnutím přímo dotč eno :

- Lutínská Nástrojárna s.r.o., J. Sigmunda 79,Lutín
- Ivo Kubíček, olšany u Prostějova 33

3. spravci sítí technického ,vybavení, kteří jsou stavbou přímo dotčeni :
- Telefonica 02 Czech Republic, a.s. , Za Brumlovkou 26612, Praha 4
- RwE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 49911, Brno
- SIGMA ENERGIE spol. s.r.o'' J.Sigmunda 1l9, Lutín
- ARKO TECHNOLOGY' a.s., Vídeňská 108' Brno

Náwh u-fooku rozhodnutí je doručován v souladu s ust. $ 95 odst. 2 stavebního zákona hlavním účastníkům
Íízeni a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Poučení:

bezodkladně wvěšen na vhodném veřeině přístupném místě u stavbv nebo pozemku, na nichž se mú zóměr
uskutečnit, a to po celou dobu 15 dnťr zveřeinění ndvrhu výroku. Souěústí informgce ie graÍické widdření
zdměru, popřípadě iiný oodklad. z něhož' lze usuzovat o archiÍektonické nebo urbanisÍické oodobě zdměru a o
ieho vlivu na okolí.

Výhrad.y dotčených orgánů nebo námitJq účastníků řízení proti zjednodušenému územnímu řízení lze podle
ustanovení $ 95 odst. 4 stavebního zákona podat písemně ve lhůtě ]5 dnů ode dne meřejnění návrhu výroku
rozhodnutí, připomínlql veřeinosti lze podat ve stejné lhůtě oouze za předpokladu, že b! mohla být ohrožena
ochrana veřejného zájmu podle nláštních předpisů a to ke stqýebnímu úřadu obecního úřadu Lutín.



Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu (v:vužite oředevším úředních hodin - pondělí ' středa od
8,00 - 17.00 hod.).

Pokud nebudou ve lhůtě uplatně4y výhrad]l. nátnitlq nebo připomínJql. rozhodnutí se pokládá za Yldané a
nabíryá právní moci.

Ing. Drahoslava M a č á ko v á
vedoucí stavebního riřa{u

,,r. 1/ er . '\.,,,1,bs.; * i l.l{'{,i
--_ ... . ,' . ':. '":,.

t

Náwh výroku roáodnutí je zveřejňován v souladu s ustanovením $ 95 odst' 2) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou a musí tak bý vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín.

Vyvěšeno dne: 23 ' L1- ' 20L 1-

RazíÍ

Sejmutodne 9.L2,20Lx

:u rozhodnutí

Doručí se :

účastníci řízení hlavní - doručuje se do vlastních rukou:
žadatel
1. SIGMA GROUP a.s., J. Sigmunda 79' Lutín
příslušná obec
2. obec Lutín

účastníci řízení vedlejší - doručuje se veřejnou lyhláškou
3. v1věšeno na úřední desce obecního úřadu Lutín + příloha
(Ivo Kubíček, olšany u Prostějova 33' SIGMA ENERGIE spol. s.r.o., J. Sigmunda 1l, Lutín, Lutínská
NástrojiíLr'na s.r.o., J. Sigmunda 79,Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120, oomouc'
Telefonica 02 Czech Republic, a.s. , Za Brumlovkou 26612, Praha 4, RWE Distribuční služby, s.r.o.,

Plynarenská 499/7,Bmo, SIGMA ENERGIE spol. s.r.o., J.Sigmunda 119, Lutín' ARKO TECHNOLOGY,
a.s., Vídeňská l08' Brno)

dotčené orgány:
4. Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje
5. Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí
6. Magistrát města Olomouce, odb. stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikac
7. obecní úřad Lutín

Příloha: situační vykres na podkladu katastrální mapy
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