
Obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13I,783 49 Lutín, telefon 585944286;ťax 585944286
c.j. su/87t2012 V Lutíně dne 1l.1.20|2
Vyřizuje : lng. Drahoslava MaČáková
e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz 

lr,/, ,/ ,

. '/A/// /L'ozNÁrupxÍ / ''/'
zahájeni společného územního Ťizenía stavebníh o Íízeni 
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veřejnou vyhláškou

čnz Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874ll,Děčíno lČ z+lzgoss zastoupená MP projekt s.r.o.'
Sokolská 762,,Tlumačov IC 27734609 podala drre 9.1.2012 žádost o vydárrí úzernního rozhodnutí
o umístění stavby a žádost o q'dání stavebrríIro povolení na stavbu

Hněvotín, BIOTAL CZ, s.r.o, - nové NNk
parc.č. 444/I, 4441 40, 1 155/1' 447 ll3, 447 /8, 447 19, 117 l l0 v k.ú. Hněvotín

Jednoduchý popis stavby:
Kabel NN bude napojen do stóvajícího rozvcclěče NN trafostanice oC_4831 Hněvotín _ ZD

na parc.č. 444/1 v k.ú. Hněvotín, Kabel bucle veden kolmo přes asfaltovou komunikaci parc.č.
444/40 a ddle podéI komunikace směrem k silnici č. il/570 po pozemcíclt parc.č. t155/1, 447/8,
447/9' 447/10 vše v k.ú. Hněvotín u ukončena na parc.č. 447/11 v k.ú. Hněvotín v rozpojovací
skříni. Délka trasy l38 m

Vedení NNk bude provedeno z kabelu 2 x AYKY 3x240+I20 uloženého v ochrannýclt
kabelovýclt trubkrich. Vtrase přes komunikaci bude kabel veden v chrdničce KORIIHARD Dl10'
uložené na vrstvě písku, hloubka ] m nad vrcholem chrúničky. V trase vetlení bude osazenu
př ípoj kovd s kříň S S 2 0 0.

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písrn. g) a $
84 č' 18312006 Sb., o územním plárrování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) usnesením ze
dne 11.l'2OI2 pod čj. SÚ18618718812012 rozhodl v souladu s ustanovením $ 78 odst. 1 stavebního
zákona a podle $ 140 zákona č.50012004 Sb., správní řád, ve znění zák.č' 41312005 Sb., (dále jerr
správní řád) o spojení územního a stavebního Íízení.

obecrrí úřad Lutín, stavební úřad, oznamuje v souladu s ustanovením $ $ 87 odst' 1 a 112
odst' 1 stavebního zákona zahájení spoleěného územnílro a stavebrrího Íízení dotčenýrn orgánůrn
státní sprály a všem známým úěastrríkům Íízení'

K projednání předložené žádosti nařizuje stavební úřad veřejné ústrrí.jednání, které se bude
konat

v pondělí dne 13.2.2012 ve 14,30 
. 

hod

se schůzkou v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hněvotíně.

Vlastník pozernků a staveb, které jsou předrnětern územního Íízení,je povinen strpět ohledání
na rnístě pod|e $ 54 odst' 1 zákona č. 50012004 Sb', o správrrím řádu, ve znění pozdějšíc|i předpisů, a
k tomuto účelu je zpřístupnit.



Závazná stanoviska dotčenýclr orgánů, riámitky účastníků tízení a připomínky veřejrrosti musí
b;ýt uplatněny nejpozdějipři veřejném jednání, jinak se k rrim nepřihlíží.

Do podkladů rozlrodnutí lze nahlédrrout přede dnem ústního jednání u stavebnílro Úrřadu
(využijte především návštěvní dny pondě|í, středa 8 - 11 hod) a při ústnírn jednání.

Nechá-li se někteý z účastníků Ťízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Žadatel dle ustanovení 8 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom. že rrodal žádost o wdání územního rozhodnutí bvla bezodkladně poté. co bvl,o
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavbv nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické wiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou Dovinnost nesnlní. stavební
úřad nařídí onakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští přestunku d|e s 178. odst.
1 písm.e) stavebního zákona.

Podle $ 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřilrlíží kzávazným
k věcem, o kteýclr bylo rozhodnuto při vydání územnílro plánu.

Podle $ 89 odst. 4 stavebnílro zákona obec uplatňuje v územním

stanoviskům a nárnitkám

řízení námitky k ochraně
zájmi obce a zájmi občanů obce.

Podle $ 114 odst. 1 stavebnílro zákona účastník stavebního Íízení můŽe uplatnit nárnitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jelio 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 uzemí, kde je vydán územní plárr, 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 účastrríkům Íízení uvederrým v $ 85 odst. 2)
stavebního zákona se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Účastníciúzemního Íízenidle $ 85 odst.1 stavebrrího zákona:
a) žadatel - Čpz Distribuce' a.S. Se sídlem Teplická 87418, Děčín, IČ 24729035 zastoupená MP

projekt s'r'o., Sokolská762, Tlumačov IČ 21134609
b) obec, na j ej í mž uzemí má být požaďovaný záměr uskutečněn _ obec Hněvotín

Účastníci územního řízenídle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozemků či staveb, na kteých má být záměr uskutečněn:

obec Hněvotín, Římskokatolická farnost Hrrěvotín; Zemědělské družstvo Hněvotín; Romart
Múller, Hněvotín; Vítězslav Filip' olomouc; Věra Jurníková, olomouc; Anna Schusková, Újezd u
Uničova; Karel Sušila, olomouc; Ing' Bedřich Šiška' olomouc; Clean4zou s.r.o., olomouc;
BIOTAL CZ s.r'o', Křelov; CEZ Distribuce' a'S. Děčín;

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbárn či pozemkům můŽe
b1y't územním rozhodnutím přímo dotčeno:
obec Hněvotín; Zemědělské družstvo Hněvotín; Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Pralra; RWE
Distribuční služby, s.r.o', Brno; ČEz oistribuce' a.S. Děčín;

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:
a) stavebník (žadatel) Čpz Distribuce, a.S. se sídlem Teplická 8'74l8, Děčírr, IČ 24729035 zastoupená

MP projekt s.r.o., Sokolská762, Tlumačov IČ27734609

b) vlastníci pozemku nebo staveb' na kterém mábýtstavba prováděna:
obec Hněvotín, Řírnskokatolická farnost Hněvotín; Zemědělské družstvo Hněvotírr; Roman
Múller' Hněvotín; Vítězslav Filip, otomouc; Věra Jurníková, olornouc; Anna Sclrusková, Újezd u

Uničova; Karel Sušila, olomouc; Ing. Bedřich Šiška, olomouc; Cleart4zou s.r'o., olomouc,
BIOTAL CZ s.r.o., Křelov; CEZ Distribuce' a.s. Děčín;



c) vlastníci sousedních pozernků nebo staveb na trich, může-li být jejich vlastnické právo
navrlrovanou stavbou přímo dotčerro:
obec Hněvotín; Zemědělské druŽstvo Hrrěvotín; Telefónica 02 Czecll Republic, a.s', Praha; RWE
Distribuční služby, S.r.o., Brno; ČBz DistribLlce' a.s. Děčín;

okrulr účastníků územnílro ťízení je statroven dle $ 85 stavebnílro zákona a stavebníl-ro řízení
podle $ l09 stavebního zákorra' Vzhledem ktomu, že rozdělovník pro obě řízerrí je jeden, stavební
úŤad tímto specifikuje okruh jednotlilycli Yízenítakto:
Učastníci územnílro řízerrí jsou uvedeni po pořad.číslem _ 1, 2, 3.
Úěastníci stavebnílro řízení jsou uvedenipod pořad. Čísle,o _ 1, 2, 4-16.

[rrg. Dralroslava M a č á k o v á
vedoucí stavebnílro úřadu
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, 
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účastníci řízerrí na doručenku :
zástupce žadatele -
1. MP projekt s.r.o., Sokolslcí 762, Tlumačov (adr. pro doručení Nerudoval58,Zlín)

příslušnd obec -
z. Obec Hněvotín (DS)

3. ostatní účastníci řízení veřejnou lyhláškou _ vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha (situační výkres na podkladu katastrální mapy)

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb -
4. Římskokatolická farnost Hněvotín, Hněvotín l02
5. Zemědělské družstvo Hněvotín, Hněvotín 90(DS)
6. Roman Múller, Hněvotín 375
7. Vítězslav Filip' U Potoka 10017,Olomouc
8. Věra Jurníková, U Potoka 250147, Olomouc
9. Anna Schusková, Újezd 44
10. Karel Sušila, Rubešova 15/16, Olomouc
11. Ing. Bedřictr Šiška, Dělnická ll47l25,olomouc
12. Clean4zou s.r.o., Chválkovická 10tl4, olomouc(DS)
13. BIOTAL CZ s.r.o., ZáÍaří 399/6, Křelov(DS)
14. čEZ listribuce, a.s. Teplická 874ll,Děčín(DS)
15. RwE Distribuční služba, s.r.o., Plynárenská499/1, Brno(DS)
16. Telefónica Czech Republic a.s., ZaBrumlovkou 266/2,Praha(DS)



dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10o 77gllolomouc (DS)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10,7791t otomouc (DS)
HZS olomouckého kraje (DS)

Toto oznámení je vyhlašováno v souladu s ustanovením $ 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou, a proto rnusí být vyvěšeno po dobu 15 dnů lta úřední desce obecníl-ro úřadu Lutín a
obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15ti derrní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno rra úřední
desce je dnem doručení oznámení' Zveřejriuje-li se písemnost vyvěšerrírn na více úředrrích deskáclr,
považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebnílro
zákona).

Vyvěšeno dne L2. L.201_2 Sejmuto dne :
28. L .2012

Zádáme obecní úřady, aby poÍvrzenou kopii o vyvěšerrí a sejmutí
zdejšímu stavebnímu úřadu.

této veřejné ryhlášky zaslaly

Pro žadatele: v příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení správního poplatku ve ýši 3000,- Kč (po
uhrazen'í poplatku zašJete kopii stwebnímu úřadu)'




