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Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. f) zákonač,1831206
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni zákona č. 6812001 Sb. (dále jen

',stavební zákon") ve společném úzernním a stavebním řizení pÍezkoumal podle $ 84 aŽ 91 a $ l09 až 114
stavebního zákona Žádost o lydání roáodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 15.9.2011 podal

čBz listriluce a.s.' IČ 272 32 425, se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín
zastoupený na základé plné moci
ENPRO Energo S.r.o.' pracoviště Přerov, nábř. Dr. E. Beneše l9l3l20, Přerov

(d ál e j en stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání :

I. Vydává podle $ 79 odst. a $ 92 stavebního zákonaa $ 9 vyhlášky č' 50312006 Sb., opodrobnějšíúpravě
územního řízení, veřejnoprávní smloury a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

,,Lutín - stavební úprava NNv, NNk"

napozemcíchparc.č. l91/l2,Í90,l87/8,l8717,l8716,st.201'I87/5,st.200,l8714,st.199'187/3'st.198'
l87 12, st. l97, st. 328, l87 /t, 183 19, l52l2, 152/l, l83 ll' 183/7 v k.ú. Lutín

II' a podle $ 1 l5 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: 
,,Lutín _ stavební úprava NNv, NNk"

napozemcíchparc.č' I9l/12,l90,18718,l8717,18716,st.201'l87l5'st.200'l87l4,st.l99'187/3'st.198'
Í87 /2, st. 197, st. 328,l87 /l,18319,15212,152/1,l83ll,183/7 v k.ú. Lutín

Uspořádání stavby bude následující:
Předmětem stavby jsou nová kabelovávedení AYKY 3x]20+70-X1, X3, X4 a AYKY 3x240+120-X2 nahrazujíc

stávající venkovní vedení NN Alfe 4x70 č' 74a stnající kabelové vedenjí AYKY 3x240+ ]20 vedení č.42 na ulici
Růžové a olomouckév Lutíně.
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Stávající venkovní vedení NN ÁlFe 4x70 úsek č.74 déilq, I20m se demontuje a to včetně koncového JB na parc.č.187/7,
podpěrných konzol, svodů, přípojek a HDS na domech odběratelů v ul. Růžová. Koncoý sloup na parc'č.l87/7 je umístěn

] 7m od oplocení pozemku bez možnosti ujezdu technilE. Demontáž sloupu je nutné provést jeřábem s větš[m dosahem. Na
bytověm domě č.p.149 se demontují všechny podpěrné a koncoyé konzoly včetně svodů zvenkovních vedení' Původně
ukončené venkoyní yedení č.39 na budově č.p.l49 - AIFe 4x50 se ukončí na novém JB 9/20 na parc.č.l87/1, kteý nahrazuje
původnídřevěnýsloup.Naul.olomouckáparc.č. ]83/7sedlesituaceuvNNč.29-ÁlFe4x25lyměnístávajícídřevěnýsloup
za nový JB 9/600' Not,é sloupy JB 9/600 a JB 9/20 se osadí skříněmi SV 20]' novými konzolami 2x trrPS 600, vybaví se
svodiči přepětí s ttzemněním a knblosvody AYKY 3x1 20+70 pro propojení se stóvajícími venkovními vedeními č.29 a č. 39'

Nové kabelotté X] - AYKY 3x]20+70 déllq 2l0m je vyvedeno zrozvaděče NN, pozice č.5 ze stavající trafostanice DTC
oC4 ] 29 unlístěné za domem č.p. } 49. Na parc'č. 1B7/2 prochází kabel Xl uložený ve výkopu v souběhu se stávajícím kabelem

LN směrem kpare.č. 187/1, kdeje kabel X1 uložen 85mv chodníku, smyčkuje přípojkovou Skříň SS200+P č.1,zde se provede
uzentnění a připojení stávajících odběratelů č'p.130 a č'p'17l. Připojení se provede dle situace kabelem AYKY 4x16 přímo
do elektroměrových ronaděčů. Kabel Xl pokračuje smyčkou z nové SS200+P č.1, vrací se zpět a po 25m odbočí na

parc.č. 183/ } . Kabel X] křižuje plynové potrubí a je uložen 65m v předzahrádce v souběhu s chodníkem' Ukončení kabelu X]
se prouede na parc.č.l83/7 v SV201 č.],na novém JB 9/600. Provede se uzemnění, montáž svodičů přepětí a propojení se
s táv aj ícím v e nkov ním ve de ním č' 2 9.

Kabeloyé vedení X2 nahrazuje stóvající knbelové vedení ÁYKY 3x240+120 č.42. Stóvající kabel č.42 je qneden z rozvaděče
NN z pozice č'2, ze stávající trafostanice DTS oC4129 a je veden v chodníku dle situace na parc.č.I87/2 až do NS] na

č.p'149. Stávající kabel AYKY 3x240+120 č.42 se spolu se smyčkovanou přípojkovou skříní a rozpojovacími sk}íněmi NS] a
kIS2 na budově č'149 demontuje Nový kabel X2 AYKY 3x240+120 č.42 déllq, 1I}m nahradí demontovaný kabel AYKY
3x240+]20. Skříně na budově č.]49 se dle situace nahradí skříněmi SS200 č.2, č.3 a rozpojovací sltříní SR 402.

I/ rozpojovací skříni SR 102 se provede uzemnění.
Kabelové vedení X3 AYKY 3x120+70 déllE 235m se vyl,ede z nové rozpojovací skříně SR 402 a uloží se na parc.č.l87/2 do
výkoptt vchodníku. Kabel X3 dále pokračuje na parc.č.l91 - dle situace odbočuje ýkopem vchodníku kparcelám
odběrate]ů. Kabel X3 postupně smyčkuje nové přípojkoyé skříně SS200+P č.4- parc.č.187/4, SS200+P č.S-parc.č.l87/6,
SS]00+P č.6-parc.č'l87/7 a stávajicí SSl00, kteróje umístěnó ve zděném piliři oplocení parc'č']87/7' Na parcelóch č.1B7/4'
č.]87/6, se dle situace umístípřípojkové slďíně SS200+P č'4, č.5 do oplocenípozemku' Přípojkové skříně SS200+P č.4, č.5
jsou určeny pro připojení RE stávajících odběratelů č'pl50' č.pl5l' č.p.l52' č.p.}5j, provede se připojení RE kabelem
ÁYKY,/x16. U připojkové skříně č.5 se provede uzemnění' Přípojková skříň SS100+P č'6 se umístív oploceníparc.č.187/7
vedle pílíře s elektroměroým rozvaděčem, provede se propojení kE č.p l54. Dóle kabel X3 smyčkuje stávající SSl00, která
je umístěnó ve zděném pilíři v oplocení parc.č'187/8 zníž je napojen RE č.p.155. Postup vtažení smyčlq kabelu X3 do
zděného pilířeje nutné prokonzultovat s vlastníkem objektu.
I/šichni stávající odběratelé se dle situace přtpojí pomocí kabelů AYKY 4x]6 znových přípojkových slďíní až do
elektroměrových rozvaděčů' Po provedení ýkopoých a zedniclqlch prací na parcelách odběratelů se uvede yše do
původního stavu (zadláždění chodníků, zazdění vysekaných drážek při demontáži a montáži stávajících a noých kabelů,
slcříní, konzol)' Kabel X3 přechózí protlakem komunikaci na parc.č. l90 a pokračuje ve výkopu chodníkBm až na
parc.č.I91/12, kde se ukončí vnové rozpojovací skříni SR501+P umístěné voplocení parcely. Na této parcele se ze
stávaj ícího JB demontuje stávající SV201 a provede se přepojení stávajících vyvodů do nové SR50 ] + P dle schématu jištění'
Stávající venkovní vedení č.40 AlFe 4x16 se propojí pomocí knbelu AYKY 3x120+70 zrozpojovací skříně SR50]+P' Na
stávající JB se namontují svodiče přepětí, provede se uzemnění.
Kabelové vedení X4 AYKY 3x120+70 déllq) 45m propojuje novou rozpojovací skříň SR402, kteráje umístěná na budově
č. ] 49 se stávaj ícínt yenkovním vedením č.39 AlFe 4x5a nově ukončeným v nové SV20 ] č.2 na novén JB 9/20 (výměna za stóv.

dřevěný sloup parc.č. l87/1). Nové kabelové vedení X4 se uloží do výkopu v chodníku na parc.č.187/2 aje vedeno v souběhu
sl.'abelem X3 až na parc č.l90. Na parc'č.190 kebel X4 odbočí směrem knovému JB 9/200 na parc'č.l87/I, pokračuje
výkopemvchodníkuajeukončenvnovéSV20] č.2.NanovémJBsenamontujísvodíčepřepětí,prowdeseuzemnění'

III' Stanoví podmínky pro umístění:
l. Stavba Lutín - stavební tprava NNv, NN bude umístěna na pozemcich parc.č. 191/12, 190, 18718, l8711 ,

18716,st.201,18115,st.200, 18'714,st.199,18'113,st.198,18712,st.197,st.328, 187/1,18319,15212,15211,
183lI, 18317 v k.ú' Lutín , tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500' jenŽ je nedílnou součástí
proj ektové dokumentace doloŽené ke stavebnímu řízení.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním Íizeni,Iďrrá bude předána

stavebníkovi po nabýí právní moci stavebního povolení' Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřad, případně schválení při kontro|ní prohlídce zápisem do stavebního
deníku.

2. Stavba bude provedena dle příslušných státních norem (ČSN) a revizní Zpráw budou předloŽenykŽádosti o

rydání kolaudačního souhlasu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě ýběrového Íizení, kÍeý při jejím

provádění zabezpeči odbomé Vedení provádění stavby stavbyvedoucím.'Při provádění stavby bude veden

stavební deník.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,

kteý bude stavbu provádět; případné změny v těchto skutečnostech ozÍlámi neprodleně stavebnímu úřadu.

5. Před zahájeÍím stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,Stavba povolena",
který budó stavebníkovi předán po nab}'tí prá\ŤIí moci stavebního povolení' Štítek musí být chráněn před



povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zustaly čitelné a ponechán na místč do doby lrydání
kolaudačního souhiasu. U rozsáhlejší stavby se stavba označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název
stavby, investor, dodavatel, povolení a termín ukončení stavby.

6. Stavba bude dokončena do 30.9.2013.
7. Stavebník oznámÍ \4o ťáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Závěrečná kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu.
8' Stavebník zajistí vytyčení prostorové poiohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
9. Před započetím zemlích prací je nutno zajistit vyýčení stávajících inŽenýrských sítí jejich viastníky a

provozovateli přímo v terénu a vjejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zl"ýšené opatrnosti.

10.Při provádění stavebních prací nesmí bý ohroŽen provoz na přilehlé komunikaci a případné znečištění této
komunikace okamžitě odstranit vlastním nákladem.

l1. Stavbou bude dotčen pozemek, vedený dle $ 1 zákona č' 334l1992sb. jako zemědělský půdní fond' Souh]as

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydán dne29'10.20l1 pod čj. sMoIlŽPl55/6979/20I1lPř.
12. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

a) Y závamém stanovisku Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odd. odpadového
hospodářství č j. SmoVŽP l 5 5 l 1 2I92l2008/Vá,Gi,Ve:
-Sevznikajícímiodpadybudenakládánovsouladusezákonem č. 185/200] Sb.,oodpadechaozměně

někteých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dóle jen zákon o odpadech), a s provádějícími
předpisy vydanými najeho základě.

- Doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané
k žádosti o užívání stavby.

b) ve lyjádření Črz oistriluce' a.s ze ďrte 5.].0.2009 pod zn. |024005034z
- V zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ ptstribuce a.s', které je chráněno

ochranným pásmem podle $ 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění nebo techniclq',mi normami,
zeiména PNE 33 3301 a Čslt ru soqzs-t.

c) ve r,yjádření k existenci plynárenského zaŤizeti lydané RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne
13. 1 0.20 I 0 pod zn. 407 0l 101 153
- V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.

ochranné pdsmo NTL, STL plynovodů a hloubka přípojekje y zastavěném území obce lm na obě strany
od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 -],5m

- odkryté plynárenské zařízení budev průběhu nebo při přerušení stovební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození.

- Před proveden{m zásypu ýkopu v ochranném pósmu plynórenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a
ko ntr o l a plynárens ké ho

d) ve vy'jádření o existenci sítí elektronických komunikací Te|efónica 02 Czech republic, a.s. ze dne
13'9.2010 pod čj. lll742lI0:
- Dojde ke střetu se sítí elektroniclglch komunikací společnosti Telefonica 02. ochranné pásmo
podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.

- Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně l,5m od krajního vedení lyznačené trasy PVSEK je
povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- Při provádění zemních prací, u kterych nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEKvynat PoS ke kontrole. Záhozje oprálněn provést až poté,
kdy prokazatelně obdržel souhJas PoS.

13. Při realizačnich prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve
smyslu $ 39 zákona č.2541200l (vodní zákon a jeho změny), zejména ropnými produkty ze stavebních a
dopravních prostředků.

14. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím
technického lybavení a k poŽárním zaŤízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a pŤijezd mj. i pro
potřeby záchranné sluŽby apoŽární ockany. Případnou uzavírku komunikace je navrhovatel povinen ohlásit
mj' i na adresu Hasičského záchranného sboru olomouckého kraje, P. o. box 128, Schweitzerova 9l,7]7
00 Olomouc.

l5. Po ukončení stavby budou všechny stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
16. KuŽívání stavby bude stavebním uřadem lydán vsouladu sustanovením $ l22 stavebního zákona

kolaudační souhlas. Žadost o lydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuiáři.
NáleŽitosti žádosÍi včetně podkladů stanoví $ 12 vyhl.č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení stavebnfto zákona ve věcech stavebního řádu.

17. Kzávěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo: protokol o v}.tyčení stavby, geodetické zaměŤeni

stavby' doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby, protokoly předepsaných zkoušek, stavební
deník, prohlášení o pouŽiých uýrobcích ($ 156 stavebního zákorc), dokumentaci skutečného provedení
stavby.



Účastníci řízení podle ustanovení $ 27 odst. I zákota č. 500/2004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ..správní řád'') je:

Čpz pistribuce a.s., IČ 272 32 425, se sídlem Teplická 874l8, 405 02 Děčín

Odůvodnění :
Dne 15.9.2011 podal stavebník Žádost o vydání územního roáodnutí o umístění stavby a provedení stavby.

Uvedeným dnem bylo zahájeto izemní a stavební řízení, lderé stavební úřad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního

zákonav souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle $ 140 odst.4 správního řádu.

Stavební úřad oznámii dne 11.10.20 11 zahá1eni spoiečného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,

dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústníjednání v kanceláři stavebního úřadu

Lutín na 16.1l'20\1,ojehoŽvysledkubylsepsánprotokol.Předednemústníhojednáníavprůběhujednání
nebyly uplatněny námitky účastníků Íizeni ani připomínky dotčených orgánů'

Žadate| po naÍízefi veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního

zákona. ia^c, byl zveřejněn na veřejně přístupném místě, tato skutečnost byla ověřena vlastním zjištění'

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním Íizeú pÍezkoumai předloŽenou Žádost z hlediska

uvedenýchv$86al11stavebnílrozákona,projednaljisúčastníkyÍízeníasdotčenýmiorgányazjisÍil,žejejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho
provedeni a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a lyholuje obecným požadavkům

na v'ylŽítí uzemí. Projektová dokumentace splňuje obecné technické poŽadavky na ýstavbu, ze1ména

ustanovení $ l0 a $ 24 oďst.l lyhlášky č,.501'12006 Sb., o obecných poŽadavcích na vyuŽití uzemí.. Stavební

úřad v průběhuÍízetí neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložetých závamých stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných

zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí'

Umístění stavby je v souladu je v souladu s platným Územním plánem obce Lutín, kde je území určeno podle

regulativů územního rozvoje jako území individuálního bydlení. Povolovaná stavba se nacházi v pozemku

siňic, obce a soukromých pozemcích a bude sloužitjako technické vybavení pro přenášeni arozvod elektrické

energie pro dané území.

Stavební úřad rozhodl, jakje uvedeno ve ýroku rozhodnutí, zapoužíti ustanovení právních předpisů ve výroku

uvedených.

Při lrymezování okruhu účastníků spojeného územního řízeni a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru,

Že v daném případě toto právní postavení přísluší:

4 Účastníkům územního řízení dle $ 85odst' ] stavebního zákona a dotčeným orgánům- doruču-ie se

jednotlivě :

1. žadate|:
_ ČBz oistribuce a.s.' Teplická 874l8, 405 02 Děč:':rr

2. obec, na jejímž území má bý poŽadovaný zámér uskutečněn:
- obec Lutín, Škohí 2O3,LuÍin

3. dotčené orgány státní správy:
_ Magistrát města olomouce' odb. koncepce arozvoje, Hynaisova 10, olomouc
- Magistrát města olomouce, odb. Životního prostředí, Hynaisova l0' olomouc
- obecní úřad Lutín, Školní zo3, Lutin

H Účastníkům územního řízení dle { 85 odst. 2 stavebního zákona _ doručuje se veře-inou whláškou:
1. vlastník pozemku nebo staveb, na kterých má bý poŽadovaný záměr uskutečněn:

- obec Lutín' Skolní 203,LuÍít
- Marie Sokolová' RůŽová 170, Lutín
- Jaroslav Morávek' RůŽová 155, Lutín
- Jana Morávková' Růžová 155, Lutín
- BoŽetěch Valenta, RůŽová 154, Lutín
- Dana Valentová, Růžová 154, Lutín
- Ludmila Hammerová, Tř. Kosmonalut& I024l18, olomouc
- Karel Kollarčík, Růžová 1'52,Lutll'



- Marek Surzyn, Na Sídlišti 290,Lutin
_ Edita Surz1.rrová, Na Sídlišti 290,Lutín
- Jana Šošolíková, Dělnická II49l29, olomouc
- Býové druŽstvo růŽe Lutín, Růžová 149, Lutín
- Ing. Jiří Moskalík, olomoucká 130' Lutín
- NaděŽda Moskalíková' olomoucká 130, Lutín
- otakar Skoták, olomoucká 171, Lutín
- Pozemkový fond ČR, Husinecká 1O24lIIa,Praha

2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům můŽe bý územrrím

rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či správců sítí technického vybavení):
- obec Lutín, Školní 203, Lutín
- Býové druŽstvo Lutín, olomoucká l25, Lutín
- Správa silnic olornouckého kraje, Lipenská 120' olomouc
_ ČBz oistribuce a.s.' Teplická 814l8,405 02 Děčín
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26 6 12, Pr aha
- RWE Distribuční sluŽby' s.r.o., Plynárenská 499ll,651 02Bmo
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Bmo

Účastnící stavebního dle f ]09 stavebního zákona - doruču-ie sejednotlivě:
1. stavebník :

- Čpz Distribuce a.s., Teplická 8'I4l8, 405 02 Děčín
2' vlastník stavby nebo pozemku' na kterém mábýt stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:

- obec Lutín, Škohí 2O3,Lutín
- Marie Sokolová, RůŽová 170, Lutín
_ Jaroslav Morávek' Růžová 155' Lutín
- Jana Morávková' RůŽová 155, Lutín
- Božetěch Valenta, Růžová 154' Lutín
- Dana Valentová' RůŽová 154, Lutín
- Ludmila Hammerová, Tř. Kosmonautt 7024118, olomouc
- Karel Kollarčík, Růžová 152, Lutín
- Marek Surzyn, Na Sídlišti 290,Lutin
- Edita Surzynová, Na Sídlišti 290,Lutín
- Jana Šošolíková, Dě|nická 1|49l29, olomouc
- Býové druŽstvo růže Lutín, RůŽová 149,Lutín
- Ing. Jiří Moskalík, olomoucká 130, Lutín
- NaděŽda Moskalíková, olomoucká 130, Lutín
- otakar Skoták, olomoucká l71, Lutín
- Pozemkoý fond ČR, Husinecká lO24l1la,Praha

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:

- obec Lutín, Škohí 203, Lutín
- Býové družstvo Lutín, olomoucká I25,Lutin
- Správa sílnic olomouckého kraje, Lipenská 120, olomouc

4. vlastník stavby (technické infrastrukury), na kterém má bát stavba provedena a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou -li bý jejich práva navrhovanou
stavbou přímo dotčena.
- Čr.z Distribuce a.s', Teplická 8'74l8,405 02 Děčín
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s', Za Brumlovkou 26612,Praha
- RV/E Distribuční služby, s.r.o., Plynarenská499lI,657 02Bmo
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108' Brno

Stavebník k Žádosti o vydání stavebního povolení doložil 2x projektovou dokumentaci stavby, plnou moc

k zasupování, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zÍízení věcného břemene s vlastníkry dotčených pozemků

stavbou, vyjádření obce Lutín a ARKO TECHNOLOGY' a's. ze dne 18.1'2011 pod čj. oIJl2886l2OI0La,
závazné stanovisko Magisťrátu města olomouce odb. Žp ze dne 13.I2.20l0 pod čj.
smollŽPl55l16781l2}IOlPř, No, a ze dne29.1020ll pod čj' SMOVŽPl55l6979l201liPř, vy'jádření Telefónica

02 Czechrepublic, a.s' ze dne 13.g.2010 pod čj. l1I742l10, ry'jádření ČBz oistribuQe, a.s ze dne 8.6.2011 pod

zn. 001034948182, vyjádření R'WE Distribuční služby, s.r.o. Ze dne l3.l0.2010 pod zn.40'10lI0l153, vy'jádření

UPC Česká republika, a.s. z25.1l'2010 pod zn. Jur|I4, lryjádÍení VUSS ze dne 3.12'2010 pod čj. 4388-

8941 l 19 I 69 l20 1 0- 1 3 83 -ÚP-oL'



Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a proto rozhodl
způsobem uvedeným ve r,ýroku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle $ 81 odst. ), zákonač.50012004 Sb', správní řád ve mění zákonač.41312005
Sb" (dále jen ,,správní řád"), podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho ozrámení ke Krajskému úřadu
olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územrrího p1ánu a stavebního řádu, a to
podáním učiněnýrn u zdejšího stavebního úřadu obecního úřadu Lutín ($86 odst. 1 správního řádu).

odvoiání 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, lyhotoví je sprár,rrí orgán
na náklady účastníka.

Vzhledem ktomu, že výroky tohoto rozhodnutí lydaného ve spojenémiízeni se vzájemně podmiňují, stavební
úřad ve smyslu $ 74 odst. 1 správního řádu stanoví, Že výroková část vztahující se k provedení stavby nabude
qikonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stanoví pravomocnou ýroková část rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad po prár.ní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož izemní obvod se umístění stavby ýká, není-li sám stavebním úřadem.
Stavebníkovi zašle jedno r,yhotovení ověřené projeldové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájenim stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat
jej tam aŽ do dokončení stavby, případně do rydání kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2roky' Podmínky roáodnutí o umístění stavby
platí po dobu trvání stavby či zaÍízeni, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí bý zahájena
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti' jestliže stavba nebyla zahijena
do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Podle $ 1 19 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání,
pokud vyŽadova]a stavební povolení a byla-lí provedena v souladu se stavebním povolením lzeužíyatnazákladě
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajisti, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy'

Ing. Drahoslava. M.a,č ákov á
vedoucí stavebňího rirádu.'', .
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a způsobem
umožňující dálkový přístup ($25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne : ?.Q.,.!.''?. p.1.?.'.'.... Sejmuto dne :

Razít rozhodnutí.



Poplatek:-spiavní 
poplatek podle zákona č. 631/2004 Sb.' o spravních poplatcích ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne

23.11.2011.

obdrží:
Účastníci územního řízení :
úÚ^t"írl dk š s5 odst' I stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:

- zástupce žadatele.'
1' ENiRo Energo s.r.o.' pracoviště Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 19Í3/20' Přerov

-příslušná obec.

2. Obec Lutín. Školní 203, Lutín

-účastníci dle $ 85 odst. 2 stovebního zákona doručuje se veřejnou vyhláškou

3. vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha

1rraarie Sokolová, Růžová 170, Lutín, Jaroslav Morávek, RůŽová 155, Lutín' Jana Morávková, Růžová 155,

iutín, BoŽetěch Valenta, RůŽová 154, Lutín, 'Dana Valentová, Růžová 154, Lutín, .Ludmila Hammerová, Tř'

Kosmonautů 1O24l18, ólonrou., Karel Kollarčfl<' RůŽová I52,Lutln, Marek Surzyn' Na Sídlišti 290,Lutin,

Edita Surzynová, Na Síd1išti 29O,Lutin. Jana Šošolíková, Dělnická |I4gl29, olomouc, Býové družstvo růŽe

Lutín. RůŽová |49, LuÍín, tng. rři Moskalík, olomoucká 130' Lutín, NaděŽda Moskalíková' olomoucká l30,

Lutín. otakar Skoták, olomóucká 171' Lutín, PozemkoqÍ fond ČR, Husinecká 1024l1la,Traha, 
"{"_":

druŽsivo Lutín, olomoucká 125, Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120' olomouc, CEZ

Distribuce a.s., Teplická 8]4l8,4O5 02 Děčín, Telefónica 02 CzecIt Republic, a's., Za Brumlovkou 26612,Praha,

RwE Distribueni iluzby' s.r.o., Plynárenská 49911,657 02 Bmo' ARKo TECHNOLOGY, a's', Vídeňská 108,

Brno)

Účastníci stavebního řízení - dodei]ql

4. ENPRO Energo s.r.o.' pracoviště Přerov, nábř. Dr. E. Beneše I913l20, Přerov

5. obec Lutín, Školní 203, Lutín
6. Marie Sokolová, Růžová 170' Lutín
7. Jaroslav Morávek' Růžová 155, Lutín
8. Jana Morávková, Růžová l55' Lutín
9. Božetěch Valenta, Růžová 154, Lutín
10.Dana Valentová, Růžová l54' Lutín
11'Ludmila Hammerová, Tř. Kosmonautů 1024118, olomouc
12. Karel Kollarčík' Růžová l52' Lutín
13. Marek Surzyn' Na Sídlišti 290' Lutín
14. Edita Surzynová, Na Sídlišti 290' Lutín
15. Jana Šošolíková, DěInická I|49l29, olomouc
16. Bytové družstvo růže Lutín' Růžová 149' Lutín
17. Ing. Jiří Moskalík, Olomoucká l30, Lutín
18. Naděžda Moskalíková, Olomoucká 130, Lutín
19. Otakar Skoták, Olomoucká 171, Lutín
20. Pozemkový fond ČR, Husinecká l024l11a, Praha
21. Bytové družstvo Lutín, o|omoucká l25' Lutín
22. Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120' olomouc
n. ČEzDistribuce a.s., Teplická 8'74l8,405 02 Děčín

24. Telefónic a 02 Czech Republic, a.s',Za Brumlovkou 26612,Praha

25. RwE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499lÍ,657 02 Brno

26. ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno

Dotčené orgány státní správy:

27. Magistřát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje, Hynaisova 10' Olomouc

z8. ma[istrat města olomouce, odb' životního prostředí, Hynaisova 10, olomouc

29' obecní úřad Lutín, Št otni 203, Lutín


