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Stavebník čnz ni.t.ibuce, a.s. se sídlem Teptická 874l8, Děčín, tČ z+lzgosS zastoúpóňí_Tm
projekt s.r.o., Sokolská 762, Tlumačov IČ 27734609 podal dne 9.I.z0I2 žádost o vydání

územního rozhodrrutí o umístění stavby a žádost o vydárrí stavebního povolení na stavbu

Hněvotín, BIOTAL CZrs.r.o. _ nové NNk

parc.č. 444lI,444140,1l'55/1, 447l13,447l1l,44718,44719,447Il0 v k.ú. Hněvotín

obecní úřad Lutín, stavební úřad usnesením ze dne 11'l.2012 pod čj. 5Ú/86/87/8812012,

rozhodl v souladu s ustanovením $78 odst. 1 zákona č'18312006 Sb., o územním plárrování a

stavebním řád, ve zrňní pozdějších předpisů(dále jen stavební zákon), podle $ 140 zákona

č.500/2004Sb', správní řád, ve znění zák'ě. 4|312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojení územního a

stavebního Íízení.

I. výrok:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ $ 13 odst. 1, písm. g)

a 84 stavebního zákona posoudil žádost podle $$ 79 odst. l a 90 stavebního zákona a na zák|adě

tohoto posouzení rozlrodl podle $ 79 stavebního zákona o umístění stavby

Hněvotín, BIOTAL CZ,s,r.o. - nové NNk

parc.č. 444lI,444140,1155/1, 447lI3,447lII'44718,44719,441lI0 v k.ú. Hněvotín

II.výrok:

obecní úřad Lutín' stavebrrí úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady

ve stavebním řízerrí podle $ 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona anazákladějeho výsledku rozhodl, že

stavba

Hněvotíno BIOTAL CZ,s.r.o.- nové NNk

parc.č. 444lI'444140,l155/1, 447ll3,447ltl,44718,44719,447ll0 v k.ú. Hněvotín

se podle $ 1 15 stavebnílro zákona

povoluje.



1.

1

Uspořádání stavby bude následuj ící:

Kabel NN bude napojen do stávajícího rozvaděče NN trafostanice oc_4831 Hněvotín -
ZD na parc.č. 444rL v t<.ú. Hněvotín. Kabel bude veden kolmo přes asfaltovou komunikaci

parc.č. i++tlo a dále podél komunikace směrem ksilnici č.IV570 po pozemcích parc.č. 1155/1'

7+lB, 44719, 447lt0 vše v k.ú. Hněvotín a ukončena na parc.č. 447l1J v k.ú. Hněvotín

v rozpojovací skříni. Délka trasy 138 m.

Vedení NNk bude provedeno z kabelu 2 x AYKY 3x240+|20 uloženého v ochranných

kabelových trubkách. V trase přes komunikaci bude kabel veden v chráničce KORUHARD
D110, uložené na vrstvě písku, hloubka 1 m nad vrcholem chráničky. V trase vedení bude

osaz€na přípojková skříň SS200.

Pro umístěrrí stavby se stanoví následující podmínky :

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích parc.č. 444lI,444140,1l55ll, 447lI3,,

447l1L,44718,447lg,447l10, vk.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno vsituačním výkresu

v měř. 1:500o jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace, doložené kÍízení.

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 lytyčené prostorové polohy odborně způsobilou

osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený

lytyčovací výkres je dokladem ke kolaudačnímu souhlasu).

Pro povolení aužívání stavby se stanoví následující podmírrky:

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

obecných technických požadavcích na výstavbu.

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

technickýctr zaÍízení stanovené zejména v nařízení vlády č. 591/2006 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 organizovanátak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém

,iunu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště).

7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající zryjádření ČEZ a.s. ze dne

31.10.2011 pod zn. 1037682702.

8. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu
města olomouce, odboru životního prostředí ze dne 24.10,20I't pod č.j.

sMoVŽP/5 5 18026 l 2011 Aio,Pří, Lo,oš :
- S odpady ze stavby budou tikvidovány 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 vydanými na jeho zá|<|adě, aby bylo zajištěno jejich

odstraněnío případně lyužití v souladu s tímto zákonem.

3.



- Doklady o odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané ke

kolaudačnímu souhlasu.
- vodoprávní úřad:
- Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vodo k ohrožení

jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- v rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČsN zs 6005 při

křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před jejich zahájením

bude provedeno zaměření všech stávajících inženýrských sítí.

- ochrana stávajících rozvodů kanalizace musí být dodržena v souladu s $ 23 zákona č.

274l200t Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozd.

předpisů.
- v ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se

souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popř. provozovatele.

g. Při přípravě a provádění stavtry budou splněny podmínky souhlasu dle ust. $ 7 odst. 3 zákč.
334lg2 sb. vydaného Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí dne

3.1|.20tI poá t.;. SMoVŽP/55l8025l20ll/Př pro parc.č. 447lI3,44718,44719,447ll0,447ll1
v k.ú. Hněvotín:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích bude probíhat v maximální možné míře

v době vegetačního klidu
- Stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
- Doba záboru nepřekročí L rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu, termín

zahájení prací bude upřesněn ve stavebním řízení
- Při vlastní práci je investor povinen respektovat zásady ochrany ZPF' vyplývající

z ustanovení $ 8 zákona o ochraně ZPF
- Šire manipulačního pruhu bude cca 4 m včetně výkopu, délka a hloubka uložení kabelu

nepřekročí parametry uvedené v technické zprávě
- Práce na pozemcích a vstup na ně bude v dostatečném předstihu projednán s vlastníkyo

případně uživateli pozemků a k řízení dle stavebního zákona budou doložena stanoviska
všech vlastníků dotčených pozemků.

10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového íízení, který při
jejím provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavb1vedoucím. Při provádění

stavby bude veden stavební deník.

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

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; případné změny v těchto

skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

12. Stavba bude dokončena do 31.9.2012.

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

14. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možňe na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídeko který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- závérečná kontrolní prohlídka k lydání kolaudačního souhlasu



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

,,STAVBAP6y9LENA". který obdrží stavebníko jakmile toto rozhodnutí nabude právní

íoci. Štitet< 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 bznačí přiměřenou tabulío na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,

povolení a ukončení stavby.

16. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými náůezy Před zahájením

stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.2011987 Sb., o státní
památĚové péč| ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen písemně

ónu.it termín zahíjení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu

Akademie věa čR v Brně, Královopolská 147, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné

organizaci - např. Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, olomouc, provést na

doičeném íruemí záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. L zátkona o

památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. nedojdeJi k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.
Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

o námitkách účastníků Íízení se rozhoduje takto : nebyly vznes€ny

odůvodnění :

Stavebník ČBz oistribuce' a.s. se sídlem Teplická 874l8, Děčín' IČ 24'729035 zastoupená

MP projekt s.r.o', Sokolská'762, Tlumačov tČ zl'lyso9 podal dne 9.1.2012 žádost o vydání

územního rozhodnutí o umístění stavby a Žádost o lydání stavebního povolerrí na stavbu Hněvotín,

BISTAL CZ, s'r.o. _ nové NNk parc.č. 444ll,444140,1155/l, 44'7lI3,441l11,44]18,44]19,447l10
v k'ú. Hněvotín.

Vzhledem ktomu' že podmínky vúzemi jsou jednoznačné, rozhodl stavební úřad vsouladu
s ustanovení s 78 odst. 1 stavebního zákona a podle $ 140 správního řádu usnesením ze dne

1I.1.2012 pod č j. 5Ú/86/87/88 l2O12 o spojení územního Íízeni a stavebního řízení'

obecní úřad Lutín, stavební úřad opatřením ze dne 11'I.2012 oznámil zahájení společného

územního a stavebnílro řízení všem známým účastníkům Yízeni a dotčeným orgánům a nařídil veřejné

ústníjednání na 13.2.2012.
V průběhu Íízení ďále přezkoumal

z hledisek uvedených v $$ 79 odst. 1, 90 a
závazná stanoviska a vyjádření.

Urnístěrrí stavby vy|rovuje požadavkům stavebnílro zákona a jeho prováděcíclr předpisů,

především obecriým požadavkům starroveným vylrl.č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na

vyuŽivání izemí, protože se jedná připojení ýrobnílio areálu BIOTAL v obci Hněvotín na distribuční

'iť 
nn. Posouzením projektové dokumentace podle $ 111 odst.l písm. a), b) stavebního zákona

stavební úřad zjistil, Že projektová dokumentace je úplná, přehledná a odpovídá techrrickým

požadavkům na stavby obsaženým ve vyhl. č.26812009 Sb., ve zněrrí pozdějších předpisů. Projektová

bokumentace je zpracovarrá oprávněnou osobou Martinem Poláchem, autorizovaným technikem pro

technologic ká zaÍ ízení staveb.
Stavební úřad se vÍízení zabýval i tou otázkou, zda bude při prováděrrí stavby zajištěna

ochrana veřejnýclr zájmů vymezená v $ 160 odst' stavebního zákona a stanovil, že stavba může být

prováděna stávebním podnikatelem, který přijejí realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby

stavbyvedoucím.
Stavebník prokázal právo na dotěenýclr pozerncích stavět, a to smlouvami s vlastníky

cotčených pozemků v k.ú' Hněvotín' Tuto skutečnost stavební úřad ověřil v průběhu Íízení'

předložerrou žádost o umístění stavby a stavební povolení
111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a posoudil shrornážděná



Stavební úřad se v rámci probíhajícíh o Íizení zabýxa| též otázkou vymezení okruhu účastníkťr

Íízeníve smyslu $$ 85 a 109 stavebního zákona. Přitorn dospěl kzávěru, že vdaném případě toto

právní postavení přísluší :

Účastníci územního řízení dle $ 85 odst.1 stavebnílro zákona:
ui_iÁur"t - Čpz Distribucó, a.s. se sídlem Teplická 814l8, Děčín, tČ z+lzqoE5 zastoupená MP

projekt s'r.o., Sokolská]62, Tlumačov IC 27734609

b) obec, rra jejímŽúzemí má bý požadovaný záměr uskutečněn - obec Hněvotín

Účastníci územrrílro Íízenídle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlastrríci pozemků či staveb, na kteýcli mábýt záměr uskutečněrr:

obec Hněvotín, Řírnskokatolická farnost Hněvotín; Zemědělské druŽstvo Hněvotín; Roman

MiÍller, Hněvotín; Vítězs|av Filip, olomouc; Věra Jurníková, olomouc; Anna Schusková, Ujezd u

Uničova; Karel Sušila, olomouc; Ing. Bedřiclr 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 k sousedním stavbám či pozemkům může

být územnírn rozlrodnutím přímo dotčeno:

obec Hněvotín; Zemědělské družstvo Hněvotín; Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha; RWE
Distribuění služby, s.r.o., Brno; ČBz oistrlbuce' a.s. Děčín;

Úěastníci stavebnílio řízení podle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník (žadatel) ČBz oistribuce' a.s. se síd|em Teplická 8'14l8,Děčín, IČ24729035 zastoupená

MP projekt s.r.o., Sokolská762, Tlumačov IC27734609

b) v|astrríci pozemku nebo staveb, na kterém má být stavba prováděna:

obec Hněvotín, Římskokatolická farnost Hněvotín; Zemědělské družstvo Hněvotín; Roman

Múller, Hrrěvotín; Vítězslav Filip, olomouc; Věra Jurníková, olomouc; Anna Schusková, Újezd u

Uničova; Karel Sušila' olomouc; Ing. Bedřich Siška' olomouc; C|ean4zou s.r'o', olomouc,
BIOTAL CZ s'r.o., Křelov; ČE'z oistribuce' a'S. Děčín;

c) vlastníci sousedníclr pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou

stavbou přímo dotčeno:
obec Hněvotín; Zemědělské družstvo Hněvotílr; Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha; RWE,

Distribuční sluŽby, s.r.o., Brno; ČBz oistribuce' a.S' Děěín;

Stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšírni účastníky tohoto spojeného Íizeni, (mimo ty, se kteými
bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé okolních pozemků a staveb v sousedství.

Ňavrhovaná a tímto rozhodnutím povolená stavba se jiclr sým charakterem a umístěním nedotkne'

Z pÍed|oženýclr stanovisek :

- vyjádření BWE Distribuění služby, s'r'o. Brno ze dne 5.10'201 1 pod zn. 500053 1817,

- vyjádřeni ČBz Distribuce, a.s. Děčín ze dne 3l.10.2011 pod zn. 1037682'702 - dojde

k dotčení, souhrnné stanovisko ze dne 6.2.2012,
- stanoviska Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí, a to souhlas ze dne

3.l l.2011 pod čj. SMol/ZPls51802512011lPÍ a ze dne 24.10.2011 pod čj'
SMoVŽP/55 l802612011A.{o, Lo, Pří, oš,

- vyjádření TelefórricaC2 Czech Republic a.s. Ze dne24.8.2011 pod čj.129612111,
- vyjádření obce Hněvotín ze dne 8.9.20] 1

a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné

zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožen a práva a oprávněné zájmy účastníků řízení-
Jelikóž v průbělru spojeného územnílro a stavebrrího řízení stavební úřad neshledal důvody,

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

Vzlrledem k tomu, že v předmětném území je vydán územní plán, doručuje se v územním

Íizení toto rozlrodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v $



85 odst. 1 a dotěeným orgánům jednotlivě;

zákona se doruěuje veřejnou lyhláškou.
Jelikož se dle ustanovení $ 144 správního řádu jedná o

účastníkům stavebního řízení se rozhodnutí doručuje veřejnou

účastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst' 2

řízení s velkým poětem
vyhláškou; žadateli se

stavebního

účastníků,
doručuje

specifikuje
jednotlivě.

Yzhledem k tomu, že rozdělovník pro obě řízení je jeden, stavební úřad tímto

okruh j ednotliqých Íízení takto :

Účastníci územního řízení jsou uvedeni po pořad.čís\em- I,2,3'
Úěastrríci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. Císlem - I, 2, 4'16.

Poučení :

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

olomouckého 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 následující

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

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

způsobem v rnístě oblyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

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

orgánu a kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný poěet stejnopisťr,

vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.
Věas podané odvolání má odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena. dokud stavební povo|ení nenabude právrrí moci.

Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,

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

předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Drahoslavp M a č á ko v á
vedouc í stalebního úřadu

\M
Doručí se :

účastníci řízení na doručenku :
zdstupce žadatele'

1. MP projekt s.r.o., Soko|ská762, Tlumačov (adr. pro doručení Nerudova 158' Zlín)
příslušnd obec -
2. Obec Hněvotín (DS)
3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou _ vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha (situační r,"ýkres na podkladu katastrální mapy)



vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb -
4. Římskokatolická farnost Hněvotín, Hněvotín 102

5. Zemědělské družstvo Hněvotín, Hněvotín 90(DS)

6. Roman Mííller, Hněvotín 375

7. Vítězslav Filip, U Potoka t00l7, olomouc
8. Věra Jurníková, U Potoka 250147, olomouc
9. Anna Schusková, Ujezd 44

10. Karel Sušila, Rubešova 15116, olomouc
11. Ing. Bedřich Šiška, Dělnická IL47lz5, Olomouc
12. Clean4zou s.r.o., Chválkovická I0Íl4' olomouc(DS)
13. BIOTAL CZ s.r.o.,Záfaří39916, Křelov(DS)
L4. ČEZ Distribuce, a.s. Teplickí874l8, Děčín(DS)
15. RwE Distribuční službao s.r.o., Plynárenská499/l' Brno(DS)
16. Telefónica Czech Republic a.s.,ZaBrumlovkolu 26612,Praha(DS)

dotčené orgány na doruěenku:

Magistrát města olomouce, odbor ŽPo Hynaisova 10, 7791l olomouc (DS)

tvtagistret města olomouce, odbor koncepce a rozvojeo Hynaisova I0'7791I olomouc (DS)

HZS olomouckého kraje (DS)

na vědomí :

Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 42l6, o|omouc

Správní poplatek byl zaplacenpodle zákonač' 63412004 Sb., položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši

3000'- Kč.

Toto rozltoclnutí je doručovtino v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebního ztÍkona veřejnou

vyltltiškou, a proÍo musí být vyvěšeno po clobu 15 tlnů na úředních t]eskúclt obecního úřadu Lutín
a obecního úřadu Hněvotín. Poslední den ]S-ti denní lhůty, po kterou je rozhodnutí vyvěšeno na

úřední elesce, je clnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředníclt deskáclt,

považuje se za elen vyvěšení clen, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního

zdkona).
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