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ROZHODNUTI

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 znéní pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), ve společném územním a stavebním řizeni přezkoumal podle $ 84 aŽ 9l a
$ 109 až 114 stavebního zákona Žádost ovydání rozhodnutí oumístění a provedení stavby technická
infrastruktura- kabelové vedení NN - Slatinice ,průmyslová zona, SMP NET - Nové NNk č. stavby IV-
12-8006056 na pozemcích parc.č' 841 a 615130 vk.ú. Slatinice na Hané 

' 
kterou dne 10.i0'2011 podala

spo1ečnost

čEz oi'tribuce a.s. Děčín, Teplická 874l8,405 02 Děčín,
kterého zastupuje Richard Sládeček' Kainarova 1,750 02 Přerov

(dále jen ''stavebník'') , a na zák|adě tohoto přezkoumání:

Výrok I.
Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9lyhlášlq č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

technická infrastruktura_ kabelové vedení NN _ Slatinice,průmyslovázona, sMP NET _ Nové NN
č.stavby tv-12-8006056 na pozemcích parc.č. 847 a 615/30 v k.ú. Slatinice na Hané

Popis stavby:

Pronapojeníbudenapozemcíchparc.č.615l30 a847vybudovánonovékabelovévedení nizkéhonapětív
délce cca 110 m vč. vybudování2ks přípojkoqých skříní na plastoých pilířích . Nové kabelové vedení
bude napojeno ze stávajícího kabelového vedení zaústěného ve stávající přípojkové skříni na plastovém
pilíři v rohu parcely ě. 615131 . Kabely budou v celé trase uloženy v plastoqých chrániěkách ve ýkopu
hl. 80 cm.

Stanoví podmínky pro umístění stavby :

l.Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č' 847 _ ostatní plocha a 615130 - orná půda v k.ú.
Slatinice na Hané v souladu s grafickou přílohou dokumentace , ktěrá obsahuje ýkres současného stavu
území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku' poŽadovaným umístěním stavby,
s lyznačenímvazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly vzneseny
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Účastníci íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst.
zákona č.500/2004Sb. , správníÍíd 

've 
znění pozdějších předpisů / dá|ejen ,, správní řád"/

ČBz nistribuce a.s. Děčín, Teplická 874l8,405 02 Děčín

Výrok II.

III. Vydává podle $ 115 stavebního zákona a $ 5 a 6 vyhlášky č,.52612006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu:

technická infrastruktura- kabelové vedení NN _ Slatinice,průmyslovázona, sMP NET - Nové NNk
č.stavby Iv-12-8006056 na pozemcích parc.č. 847 a 615/30 v k.ú. Slatinice na Hané

(dále jen ''stavba'')

Stavba obsahuje:

- Pro napojení bude na pozemcích parc.č. 615130 a 847 vybudováno nové kabelové vedení nizkého
napětí v délce cca 110 m vč. vybudování 2 ks přípojkoých sKíní na plastoqfch pilířích. Nové
kabelové vedení bude napojeno ze stávajícího kabelového vedení zaústěného ve stávající přípojkové
sKíni na plastovém pilíři v rohu parcely č,. 615131 . Kabely budou v celé trase uloženy v plastoých
chráničkách ve výkopu hl. 80 cm.

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou r,ypracoval Richard Sládeček, Čxan
1201638 ; případné změny nesmí bý provedenybez předchozího povolení stavebního úřadu.

2, Stavebník oznátmí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu $4o fáze ýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

al záv ěr eěnou kontro lní prohlídku

Stavba bude dokončena do 3 1.8.20 l 3.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou lybranou ve výběrovém řízení, po
jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikatele / viz $ 2
odst.2 písm b./ stavebního zákonal, který bude stavbu provádět . Stavební podnikatel je
povinen zabezpečitjejí odborné vedení stavtl1vedoucím a vést přehledně stavební deník.
Staveniště bude organizováno v souladu s ust. 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na v1uživání izemí ve znění vyhlášky ě. 26912009 Sb. Bude ěiněno opatření na
omezení dopadů na okolí především proti prašnosti a šíření materiálu či prachu v okolí' V případě
znečištění komunikací tyto neprodleně vyčistit. Používat stroje a zařízení v takovém stavu , aby
nedocházelo k úkapům či úniku ropných látek do okolí. Provádět případně očistu veřejné
komunikace slouŽící jako přístup na staveniště.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchoqých vod závadnými látkami
ve smyslu $ 39 zákona ě. 25412001 /vodní zákon a jeho zményl , zejména ropnými produkty ze
stavebních a dopravních prostředků

8. Při prováděnístavby budou dodrženy podmínky uvedené

ď ve vyjádření společnosti Telefonica 02 Czech Republic , Praha ze dne 7.3.2013 čj. 32980/11

b/ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., Brno ze dne Í4.3.2011zn.č.46lt1/144
ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od jeho půdorysu' Předpokládáná
hloubka uložení plynárenského zaÍizení cca 0,8 _ 1,5 m. V případě staveb inženýrských sítí

4.

5.

6.

7.
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požadujeme po dokončení stavby zaslatzaměÍení skutečného provedení akce v místě křiženi s VTL
plynovodem , zařízenim PKo , v rozsahu pásma 50 m na každou stranu. Skutečné provedení

označtev situaci 1:5000/1:2880,1:l000/ a dodejte geodetického souřadnice v JTSK.
V případě souběhu NN kabelu se stávajícím VTL plynovodem bude nutné dodržení min.

vzdálenosti od okrajů vedení 4 m. V případě křížení 
' 
je tato min. vzdálenost 0,3 m a kabel bude

nutné uložit do tvárnicové chrániěkv nebo koýka v délce 2 m od VTL potrubí na obě strany .

- -Za stavební činnosti Se pro účely tohoto stanoviska považljí všechny činnosti prováděné v

ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. l bezvýkopové technologie ).

- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení je možné rea|izovaÍ pouze při

dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li t1rto podmínky dodrženy, budou

stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení
považovány dle $ 68 odst.6 zákona č,. 6'1012004 Sb. a zákona č.45812000 Sb. za činnost bez

našeho předchozího souhlasu.
- Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí ) je nutné

poŽádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zaÍízenibude provedeno

vytyčení plynárenského zařízeni. Vytyčení provede příslušné regionální centrum ( viz kontaktní
list ). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Pří žádosti
uvede žadatel naši značku (ěíslo jednací/ uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bezvyýéení a
přesného určení uložení plynárenského zaÍízeni nesmí bý stavební činnosti zahájeny. Vyýčení
plynárenského zaÍízeni považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zaÍízení. o provedeném výyčení bude sepsán protokol.

- Bude dodržena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8' zákon č.45812000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební ěinnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízeni, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍizenije investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenskébo zařizení nebo ovlivnění jeho

bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadi, zemina bude těžena
pouze ručně bez použiti pneumatic\ých, elektrických, baterioých a motorových nářadí.

- odkryté plynárenské zaÍizení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpeóeno proti jeho poškození.

- V případě použití bezv'ýkoporych technologií ( např. protlaku ) bude pÍed zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízeni v místě kÍižení neprodleně oznámitkaždé i
sebemenší poškození plynárenského zařizeni (vč. izolace, signalizačního vodiče' ýstražné fólie
atd.) na telefon 1239,

- Před provedením zásypl výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízeni bude provedena
kontrola dodrŽení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařizení a kontrole plynárenského zaÍízení. Kontrolu provede příslušné regionální
centrum (viz kontaktní list ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zaÍizení která nebyla odhalena. o
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí bý plynovodni zařizení
zasypáno.

_ Plynárenského zařizeni bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem' zhutněno a bude osurénaýstražnáfólie žluté barvy, vše v souladu s ČsN EN 12007-1-
4, TPG',702 01,TPG 702 04.

- Neprodleně po skoněení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a

nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zaÍizení vč. hlavnichuzávěrů plynu ( HIIP
na odběrném plynovém zaÍizení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti.
Případné zÍizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařizení (není-live stanovisku uvedeno jinak).

BudezachovánahloubkauloženiplynárenskéhozaÍizeni(není-livestanovisku uvedenojinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes

plynárenské zaÍizeni uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízeni.
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Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně
zodpovídá j ej í zpr acov ateI.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem
stavby.
Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zaÍizeni včetně ockanných pásem' je
nutno si ryžádat nové stanovisko'
Informace o uložení podzemních plynárens[ých zařízeních, případně další získané informace o
těchto zaÍizeních smí bý použity pouze pro uvedený účel a nesmí bý poskytnuý třetí osobě ani
dále jakymkoliv způsobem šířeny avyuživány.
Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zaÍizení požadována podle$ 68 odst. 5 a 6
zákona ě. 45812006 Sb., v platném znění jako činnost bez našeho předchozího písemného
souhlasu
Podmínky jednotlivými správci musí bý respektovány' Pokud by při provádění prací byl zjištěn

Úský neznámého podzemního vedení , musí bý o tom neprodleně uvědoměn majitel tohoto
vedení , kteý stanoví další podmínky pro provádění prací.
V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČsN z: 6005 při kříženi a
souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi' Před zahájením výkopových prací bude
provedeno zaměření stávaj ících inženýrs!ých sítí.
Pro realizaci stavby budou splněny podmínk7 Správy železnlční dopraví cesý, Správa dopravní
cesty olomouc uvedené ve stanovisku ze dne 8'9.-20l I zn.ě. 424012011-SDC oLC-oPS/PsP

- ýden před zapoěetím stavebních prací je nutno kontaktovat traťmistra To Prostějov ' 
p. Jindřich

Procházka telefon 972'731133 a 606'7 6068'7
- v rámci akce nesmí dojít k ohrožení nebo omezení že\ezničního provozv a nesmí dojít
k poškození drážnich zařizeni .Realizací stavby nesmí dojít ke ztiženi tldržby a rekonstrukce
dr ážních staveb a zař izeni.

ochrana případných stávajících rozvodů vodovodu akana|izace musí bý dodržena v souladu s $
23 zákona č. 2741200I Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
někteých zákonů 

' 
ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební prácejen se souhlasem vlastníka
vodovodu akana|izace, popř'provozovatele / $ 23 odst. 5 zákona o vodovodechakanalizacich.
PÍirealizaci stavby budou zajištěny stávající přístupy apřijezďy k okolním pozemkům / pro pěší i

pro vozidla l a stavbám , sítím technického rybavení a k poŽárním zaÍizenim mj i pro potřeby
záchranné služby a požárni techniky. Jako přístupová cesta pro požárni techniku bude sloužit
stávající místní komunikace

Provádění překopů, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a
komunikacích bez předchozího povolení obecního úřadu Slatinice není dovoleno .

Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájeni zemních prací s předstihem 30 dnů
Archeologickému ústavu AV CR Brno, Královopolská l47, 612 00 Brno , lzavÍit před zahájením
vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického qýzkumu
s institucí oprávněnou k provádění archeologických průzkumů , umožnit provedení
archeologického ýzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.
S odpadem, ktery vznikne během stavby 

' 
bylo nakládáno v souladu se zákonem č' 185/200l Sb.

o odpadech a o změně někteých dalších zákonů , ve zněni pozdějších předpisů / dále jen zákon o
odpadech/ a prováděcími předpisy vydanými najeho základé, aby bylo zajištěno jeho odstranění ,
případně vylžití v souladu s tímto zákonem
- doklady o způsobu odstranění nebo lyužití odpadu , ktery vznikne v rámci stavby , budou
součástí dokumentace předkládané při kolaudaci'
Stavbou nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

' 
proto není nutné postupovat v souladu se

zák.ě. I14lI992 Sb. o ochraně přírody .

Podle ustanovení $ l 19 stavebního zákona dokončenou stavbu , popř. její ěást schopnou
samostatného užíváni , pokud vyžadovala stavební povolení \ze užívat na zák|adě kolaudačního
souhlasu . Po ukončení prací v termínu stanoveném ve stavebním povolení bude ve smyslu $
I22 stavebního zákona včas požádáno o lydání kolaudačního souhlasu.Žádost o kolautlační
souhlas bude podána na předepsaném formuláři dle přílohy č. 5 lyhlášky č. 52612006 sb. 

'kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, bude
obsahovat i předepsané přílohy' zejména pak
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-dokumentaci skuteěného provedení stavby 3x / dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení
nebo ověřené proj ektové dokumentace/
-popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o v}týčení stavby
-geometrické zaměření
-r ev ize předepsaných zkoušek
-doklad o způsobu naloženi s odpady ze stavby

- stavební deník
- prohlášení o použiých ýrobcích / $ 156 stavebního zákonal
-oznámeni Archeologickému ústavu Brno

- protokol o předání apřevzeti pozemků dotčených realizaci stavby

Účastníci Íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst. 1

zákona č.500/2004Sb. , správníÍíd,ve znění pozdějších předpisů / dálejen ,, správní řád"/

Čnz oistribuce a.S. Děčín, Teplická 874l8,4O5 0z Děčín

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly vzreseny

odůvodnění:

Dne 12'5.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí oumístění a provedení stavby - vobci
Slatinice - technická infrastruktura_ kabelové vedení NN - Slatinice ,průmyslová zona, SMP NET - Nové
NNk č.stavby IV-12-8006056 na pozemcích parc.č. 847 a 615l30 v k.ú. Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahájeno inemní, a stavební řizeni, které stavební úřad na základě žádosti spojil
podle $ 78 odst- 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaném
do spisu čj. SU/ 205312011 ze dne 14.I0.z0I1 podle $ 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad opatřením ze dne 14.10.2011 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení
účastníkům Íizení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání
vkanceláři stavebního úřadu na den22.IL.2011 , ojehož ýsledku byl sepsán protokol. Do stanovené
lhůty nebyly uplatněny námitky účastníků řízeni ani připomínky veřejnosti.

ŽadateI po naÍizeni veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona. ?áměr s grafickou částí byl lyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku uskutečňované
stavby. Zadatel doložilfotodokumentaci, která je přílohou protokolu .

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním Íízení přezkoumal předloženou žádost
zhledisek uvedených v$86 a1l1 stavebního zákona, projednal ji s účastnil<y řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo lživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy"

Záměr žadatele byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona

- Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obcí Slatinice
Stavbou dotčené pozemky se nachází v v návrhové ploše Y - zona ýroby ' Pozemek parc.č. 847 je
součástí návrhu účelové komunikace

- Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům navylživáiiiuemi tj. lyhl.ě. 50112006 Sb. ve
zněni pozdějších předpisů. . Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
stavby - vyhl.č. 26812009 Sb. Stavební iřad v průběhu řízení neshledal důvody' které by bránily
povolení stavby.

V souladu sustanovením $ 86 ost.2a $ 110 odst.1 stavebního zákona doložil žadatel právo založenou
smlouvou a to:

- Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zÍizenívěcného břemene mezi společnosti ČEZ Distribuce
a.s. Děčín
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- s obcí Slatinice a Martinem Mačákem

Stavebním úřadem byly dálkolym přístupem opatřeny Úpi.y z katastru nemovitostí a informace o
parcelách.

Stanoviska sdělili:
- RWE Distribuční služby s r.o., Brno _ vy'jádření ze dne 14.3.2011 zn.ó.46llll144
- ČBz Distribuce a.s. Děčín _ r,yjádřeni ze dne 4.10.2011
- TelefonicaC2 Czech Republic a.s. ostrava- vyjádření o existenci sítí ze dne 14.6.2010 ě j.72561110
- Magistrát města olomouce _ odbor ZP ,koordinované závazné stanovisko ze dne 13.I2.20l0 čj.

sMoL l ZP l 5 5 l I 69 12 l20 I0/Př, Vá
- Magistrát města olomouce _ odbor Žp oaa. péče o krajinu a zemědělství - souhlas s trasou

kabelového vedení ze dne 26.5'201i ě j. SMoyŽp n el epon pr
- Drážní úřad , Nerudova l, olomouc ze dne 29.3.2017 zn'č,. Mo_Soo28lll1-2lTm DUCR-

l4290l1IlTm
- Správa železniční dopravní cesty , státní organizace , správa dopravní cesty olomouc Nerudova 1'

olomouc ze dne 8.9.201I zn.ó. 424012011-SDC oLC_oPS/PsP
- Obec Slatinice ze dne 13.5.2011
- ARKO Technology a.s. Brno ze dne 14.3.20II
- Čo _Telematika 

' Servis kabelov,ých sítí, olomouc ze 19.8.2OII zn. Č'soc olzl8slll-oPs
- Vojenskáubytovacíastavebníspráva,Brno zedne25.3.20IIč,j.942-2063120407l2o11-1383_ÚP-ol

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotěených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahmu| je do podmínek rozhodnutí.

Podmínky správců inženýrských sítí l zaÍízení pro rozvod energií a vodyl, majetkoých správců či
uživatelů pozemků nebo staveb , dotěených předmětnou stavbou, které se ýkaji ťtnančních poplatků či
jiných finaněních požadavků , nejsou souěástí podmínek předepsaných tímto uzemnim rozhodnutím .
Týo požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení , správci inž. sítí či
majetkoými správci uzavřením / sepsáním / smluv či dohod dle příslušných právních předpisů

Stavební úřad rozhodl,jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí, zapolŽiti ustanovení právních předpisů ve
ýroku uvedených.

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

ČBz oistrlbuce a.s. Teplická č.p. 874l8,405 02 Děčín 2 zastoupena Richardem Sládeěkem

2. Příslušná obec
Obec Slatinice

3. a/ Vlastník pozemku , na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Slatinice
Martin Maěák' Slatinice 38

b//osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno včetně správqů a majitelů technické a dopravní
infrastruktury
Obec Slatinice
Zemědělské družstvo Haná, Senice na Hané
Správa že|ezniini dopravní cesty, státní organizace , Správa dopravní cesty olomouc

Správci a majitelé technické infrastruhury:
ČBz oist.lbuce a.s. Děčín, Teplická č.p.874l8,405 02 Děčín 2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č'p. 26612, Michle, I40 22

A.Účastníci
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RWE Distribuční
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služby s r.'o.' Plynárenská ě.p' 49911, Zábrďovice,657 02 Bmo

B.Účastníci stavebního řízení dle S 109 stavebního zdkona
1. stalebník

ČBz oist.ibuce a.S. Teptická č.p.874l8,405 02 Děčín 2 zastoupena Richardem Sládečkem

2. vlastník pozemku , na heým má být stavba prováděna:
Obec Slatinice
Martin Mačák, Slatinice 38

3. Wastník sousedního pozemku na něm ' může-li být vlastnické právo navrhovanou stavbou dotčen a
správci a majitelé technické infrastruktury a další
Obec Slatinice
Zemědělské družstvo Haná' Senice na Hané
Správa železniění dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty olomouc

Spravci a majitelé technické infrastruktury:
CEZ Distribuce a.S. Děčín' Teplická ě.p.874l8,405 02 Děčín2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS Olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, I40 22
Praha 4
RWE Distribuční služby s r.'o. Plynárenská č,.p. 499lI, Zábrdovice, 657 02 Brno

Účastníci řízení jsou vtomto případě shodní. Stavební úřad dále dospěl kzávěru, že dalšími účastníky
tohoto řizení l mimo ty , se kterymi bylo v tomto Íizení jednáno/ , nejsou vlastníci či uživatelé dalších
okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a povolená stavba s'qým charakterem , polohou a
umístěním na pozemku , svojí vzdáleností od hranici pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby, se
jich nedotkne.

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 tj.

obecního úřadu Lutín _ stavebního úřadu, olomoucká I31 , 7 83 49 Lutín

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů' vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí' jednotlirý vy.ok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné'

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují 
'

stavební úřad ve smyslu $ 74 odst.l správního řádu stanov í , že ýroková část vztahljici se k provedení
stavby / výrok IV nabude vykonatelnosti nejdříve dnem , kdy se stane pravomocnou výroková ěást
rozhodnutí o umístění stavby l ýrokll.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu' jehož uzemního obvodu se umístění stavby t'ýká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno lyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další lyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
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Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechatjej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou oznaěit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2rol<y. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěi zaÍízeni, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
bý zabájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povoleni pozbývá platnosti' jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci'

Stavebník je povinen dle ustanovení $ 152 odst. písm ď stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a

provádění stavby . Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu Života a zdravi osob nebo zxířat , ochranu
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
Vzhledem k tomu' že předmětný záměr se umísťuje v'(nemi, kde je q'dán izemni plán ,doruěuje se toto
rozhodnutí o umístění a provedení stavby dle ustanovení $ 92 odst. 3 stavebního zákona takto:

A. Účastníků územníh o Íizení
-Žadatelí a příslušné obci/ účastníci územníh o řizení pod č.l ,2 a dotóeným orgánům jednotlivě
-Učastníkům řízení uvedeným pod ě. 3 * veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního úřadu
Slatinice a obecního úřadu Lutín

B. účastníkům stavebníhořízení a dotčeným orgánům _ jednotlivě

Ing. Drahoslav M aě ova
vedoucí

,t"...,{i
,qi*,i::t

Poplatek: trn 
-, 

tt_,,rt)t' 
. , ,'

Správní poplatek podle pol. č. l7 odst. l písm il zákona ě. $ťEaÉ.;sb',lo'.sP-tffiích
3 000,- Kč'byl zaplacendne 3.l l.201l '.l;' ' _' 'l

poplatcích ve výši

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Slatinice . Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkový
přístup. Patnácým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doruěené l s 25 zákona ě. 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
stavebního zákonal

{}í:i !it":l'; j

ii t'

'. 

''{.{í.:

?}&..ť
Vyvěšenodne: 30.11.2 Sejmutodne: L6. 1-2.2011-

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje ryvěšení a sejmutí oznámení.

Žádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlóšlcy zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu
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obdrží:
A.účastníci územního řízení
Zástupce žadatele:
Richard Sládeček, Kainarova I, ]50 02 Přerov

Příslušná obec:
Obec Slatinice, '783 42 Slatinice 50

účastníci územního Íízení 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 Správa
dopravní cesty olomouc
Správci a majitelé technické infrastruhury: ČEZ Distribuce a.s. Děčín, Telefonica 02 Czech Republic

a.s., RWE Distribuční sluŽby S r.'o.' Brno, Správa žeIezniční dopravní cesty, státní organizace Správa
dopravní cesty olomouc,

dotčené orgány / datovou schránkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje,, Hynaisova 10,779l l olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd' památkové péče' Hynaisova |0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
Drážní úřad , Nerudova 1' olomouc - sekce stavební _ oblast olomouc
obecní úřad Slatinice
MZČIL Praha' Palackého 4,1z8 01 Praha 2

B.Účastníci stavebního Íízení dle $ 109 stav.zákona
účastníci (dodejky)
Richard Sládeěek, Kainarova č.p. 1' 150 02 Přerov 2
Martin Mačák, Slatinice ě.p' 38, 783 42 Slatinice
Obec Slatinice, Slatinice,783 42 Slatinice
Zemědělské družstvo Haná, Senice na Hané č.p.214,783 45 Senice na Hané
Správa Železniční dopravní cesty , státní organizace , Správa dopravní cesty olomouc, Nerudova 1,

Olomouc
Spravci a majitelé technické infastruhury:
CEZ Distribuce a.S. Děčín, Teplická 874l8,405 02 Děčín 4
RWE Distribuční služby S r.'o.' Plynárenská ě.p. 499l|, Zábrdovice,657 02 Brno
Telefonica 02 CZECH Republic a.s.' DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, I40 22 Praha
4

Dotčené orgány:
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoje,, Hynaisova l0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova 10,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
Drážni úřad , Nerudova l, olomouc _ sekce stavební - oblast olomouc
obecní úřad Slatinice
MZ ČIL Praha, Palackého 4, 128 0I Praha2

Úrední deska obecního úřadu Lutín
Úřed''í deska obecního úřadu Slatinice


