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RoZHoDNUTÍ

Výroková část:

obecní úřad Lutín' stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č.
18312006 Sb., o ílzemnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), v územním řízení posoudil podle $ 84 aŽ 9l stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby technická infrastrukfura technické infrastrukfury - prodloužení stl
plynovodu na pozemcích parc.č. 615/78, 615161, 615162, 615l1,615163,615/64,615l65, 615135, 615130,
a 615191 a věetně regulační stanice na pozemku parc.č. 61519I, oplocení pozemku parc.č' 615191 a
zpevněné plochy na pozemku parc.č. 615/9l to vše v k.ú. Slatinice na Hané

, kterou dne I5.l2.20I1 podal SMP Net ' s.r.o.' Hornopolní 3314138, 702 72 Ostrava,
kterého zastupuje společnost RwE - Plynoprojekt s.r.o., U Plynárny 223142, Praha 4 zastoupena
Ing. Petrem Maralíkem , doručovací adresa : RWE -Plynoprojekt s.r.o. regionální pracoviště
Ostrava 

' 
Plynární 2748/6,702 72 ostrava _ Moravská Ostrava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle $ 92 odst. 2 zákona č). 50012004 Sb., správní
Íád, ve znění pozďějších předpisů

z amít á
žádost o lydání roáodnutí o umístění stavby technická infrastruktura - prodloužení stl plynovodu
na pozemcích parc.č. 615178,615/6l,615/62, 615ll,615163,615164, 6|5165,615/35,615/30, a 615191
a včetně regulační stanice na pozemku parc.č. 615/91, oplocení pozemku parc.č. 615/9l a zpevněné
plochy na pozemku parc.č. 615/9I to vše v k.ú. Slatinice na Hané

(dále jen ''stavba'')

Učastníci Íizeninaněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SMP Net ' s'r.o.' Hornopolní 3314138,702 72 ostrava

odůvodnění:

Dne I5.l2.2011 podal žadatel žádost o lydání rozhodnutí oumístění stavby technické infrastrukfury -
prodloužení stl plynovodu na pozemcích parc.č. 6|5178,61516I,615162, 615ll,615/63,615164,615165,
615135, 615/30, a 615/9I a včetně regulační stanice na pozemku parc.č. 61519l, oplocení pozemku
parc.č. 615/9l a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 615l91 to všp v k.ú. Slatinice na Hané .

Uvedeným dnem bylo zahájeno inemni řízeni. Stavební úřad opatřením ze dne 16.L20I2 zahájeni řizeni
oznámil dotěeným orgánům, účastníkům Íízeni, veřejnosti a k projednáni žádosti nařídil veřejné ústní
jednání na den 2r.2.2012 o jehož pruběhu byl sepsán protokol.

Žadatelv souladu s ustanovením $ 87 stavebního zákonazajistilbezodkladné lyvěšení informace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí a to do doby konání veřejného ústního
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jednání . Součástí této informace bylo i grafické vyjádření záméru. Uvedené bylo vyvěšeno na sloupu
elektr.vedení umístěného na pozemku parc.ě. 605119, na oplocení parc.č. 44411 a u pozemku parc.č.
61519l. Tato skutečnost byla stavebním úřadem ověřena '

Stavební úřad ve smyslu $ 90 písm ď stavebního zákona vúzemním řízení posoudil soulad stavby
s územně plánovací dokumentací 

' 
která je závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Při tomto posouzeni zjistil , že pozemek parc.č. 615l9I v k.ú. Slatinice na Hané

- dle patného územního plánu obce tupotSlatinice po změně č. 1 / ÚPo schválen Zastupitelstvem
obce Slatinice dne 24.10.200I, obecně závazná vyhláška č,. Il2001o lyhlášení závazných ěástí
územního plánu Slatinice nabyla účinnosti dne 9.11'2001; soubor změn č. 1 byl vydán dne
30.3.2008 formou opatření obecné povahy ě. I/2008, které nabylo úěinnosti dne20.5.2008/ se

nachází v ploše ,,V" _ ýrobní zoně , kde technické vybavení azaÍizeni je přípustné.

_ dle aktlalizace ě.| Zásaď územního rozvoje olomouckého kraje č,.1 ,ldále ZÚPV , kterou
vydalo Zasfupitelstvo olomouckého kraje dne 22.4.20II unesením UZ lr9l44l2011 opatřením
obecné povahy č. KUOK z8400l20ll a která nabyla účinnosti dne 14.července 2011 je
dotčen koridorem navrhované trasy komunikace .

Vzhledem k tomu , že není koridor navrhované trasy komunikace dosud zpřesněn územním plánem obce
Slatinice je nutné brátv potaz celou šířku koridoru dle aktualizace č' 1 ztlp. aproto ztohoto důvodu
není možné umístit v tomto koridoru regulační stanici plynu , oplocení' zpevněné plochy , stl plynovod a
vtl plynovod.

Stavební úřad při posouzení žádosti dospěl kzávěru, že záměr žadatele není v souladu s požadavkem
uvedeným v $ 90 odst 1 písm..ď stavebního zákona ažeby umístěním záměru byly ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem a zvláštními právními předpisy a proto žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby dle ust' $ 92 odst.2 stavebního zákona zamítl. .

Doplnění dalších podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a úpravu dokumentace
pro územní řízení stavební úřad nepožadoval, neboť mu od zač,átku bylo ďejmé, že stavba je vrozporu
s územně plánovací dokumentací ažádost o vydání územního rozhodnutí bude zamítnuta'

okruh účastníků územního Íizení je upraven ustanovením $ 85 stavebního zákona 
' 
ze kterého mimo jiné

plyne, že
podle odst. 1 jsou účastníky územního řízeni

- žadatel - SMPNet, S.r.o.'Hornopolní33I4l38,70272 ostrava,kterouzasfupujeRwE-
Plynoprojekt s.r.o., U Plynárny 223l42,Praha 4 Ing. Petr Maralík ,

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn _ obec Slatinice

podle $ 85 odst.2 stavebního zákona jsou dále účastníky
a/ Wastník pozemku , na kterém má být požadovaný zóměr uskutečněn
Obec Slatinice
Josef Přikryl, Slatinice 175
Římskokatolická farnost Slatinice u olomouce
HORSTAV Olomouc, spol s r.o.
Zemědělské družstvo Haná, Senice na Hané
Ing. Němec Zdeněk, J. Wericha 1744lI2, Bruntál
Martin Mačák, Slatinice 38

b//osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Správa železniěni dopravní cesty, státní organizace ,SDC Střední Morava se sídlem v olomouci,
Nerudova 1, Olomouc
Obec Slatinice

Wastníci / spróvci/ technické infrastruktury , jejích prava a próvem chráněné zájmy mohou být
přímo dotčeny napojením stavby na technickou infrastrulcturu a dotčením tech.infratruktury
ČBz oistribuce a.s. Děčín, Teplická é.p.87418,405 02 Děčin2
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 26612, Michle, l40 22
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Praha 4
RWE Distribuění služby s r.'o'' Plynárenská č,.p. 499lI, Zábrdovice, 657 02 Brno
ARKO Technology a.s. Brno

Stavební úřad dále dospěl kzávéru, že dalšími účastníky tohoto Íizení l mimo ty s, se kteými bylo
v tomto Íizení jeďnáno / , nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství .
navrhovaná a povolená stavba svým charakterem ' 

polohou a umístěním na pozemku , svojí vzdáleností
od hranic pozemků 

' 
velikostí a tvarem stavby by se jich nedotkla .

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podat odvolání. odvolat se může účastník Íizeníve lhůtě do 15 dnů ode
dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu Lutín _ stavebního úřadu
. o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .

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, jednotliý Ú.ok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umíst'uje v území , kde je vydán územní plán ,doruěuje Se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona

- Žadatelia příslušné obci/ $ 85 odst.l stav.zákonal a dotěeným orgánům jednotlivě
- Učastníkům řízení / $ 85 odst. 2 stav. zákona/ - veřejnou vyhláškou

Ing. Drahosl ačáková
íhp"uřaduvedoucí )Dnrno/urz

l$s ,:.

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 qruěšení se oznámení považuje za doručené l $ 25 zákona ě. 500/2004 Sb.
o správním Íízeni ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách , povahýe se za den ryvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / s 20
stavebního zákonaJ
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a sejmutí oznámení.

Žádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního řízení
Zástupce žadatele:
RWE - Plynoprojekt s.r.o.,IJ Plynárny 223l42,Praha4 Ing. Petr Maralík , doruěovací adresa: RWE-
Plynoprojekt s.r.o.regionální pracoviště ostrava , Plynární 27 4816,702 72 ostrava - Moravská ostrava

Příslušná obec
Obec Slatinice, 783 42 Slatinice 50

účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou ryhláškou
obec Slatinice , Zemědělské družstvo Haná, , Martin Maěák, Josef Přikryl, Římskokatolická farnost
Slatinice u olomouce' HORSTAV olomouc , spol s r.o. , Zemědělské družstvo Haná, Senice na Hané ,
Ing. Němec Zdeněk'J
Spravci a majitelé technické infrastruktury: ČBz Distribuce a.s. Děčín, Telefonica 02 CzechRepublic
a.s., RWE Distribuční služby S r.'o.' Brno , ARKO Technology a.s. Brno

dotčené orgány / datovou schránkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce atozxoje,, Hynaisova l0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce' odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova I0,779Il olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
obecní úřad Slatinice
MZ ČIL Praha, Palackého 4, I28 0I Praha2
Drážni úřad, Nerudova 1, olomouc -sekce stavební - oblast Olomouc

obecní úřad Slatinice - úřední deska
obecní úřad Lutín - úřední deska
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