
Obecní úřad Lutíno okres Olomouc
stavební úřad

olomoucká I3l,]83 49 Lutin, telefon 585944286. fax 585944286
c.j. su/2400t20tu20t2
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-rrai l: drnacakova.ou@lutin.cz

....V'Lutín ě .'dne''23-_3"J

oZNÁnnENÍ
zahéýeni společného územního tizenia stave${ {.Ik{. ana&

veřeinou vyhláškou ipi';loh"
L_*.^_ .. _

Čnz listribuce, a.s. se sídlem Teplická 874l8, Děčín, lČ z+lzgosS zastoupená ELPREMONT
elektromontáže s.r.o., CSA 780' Velká Bystřice IC 26871891 (dáIe jen Žadatel), podala dne
1.12.201l žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu

Těšetice _ p.č.262 - Vyroubal _ nové NNk parc.č. 8512,8517, 42719,26312, 408lI,262 v k.ú.
Těšetice u Olomouce.

Jedrroduchý popis stavby:
Jednú se o nové kabelové vedení typu AYKY 3x]20+70-nový. Vedení bude nupo.jeno xe

stúvající rozpojovucí skříně PSR601-dos. umístěné nu pnrc.č. 85/2 v k.ít. Těšetice u olomouce ,

vedle této rozpojovrcí skříně bude posÍaveno novó přípojkovrÍ skříň PSS2?0-novd. T této skříně
bude kabel pokručovctt rlo nové přípojkové skříně PSS2|0-novrÍ umístěné nu purc.č. 262 v k.lÍ.
Těšetice u olomouce. Tuto přípojkovd skříň je nuvrženu jako phstový pilíř. Celkovti délku vedeni
ltrhr bude 135 m.

Vedení NNk bude provedeno z kubelu AYKY 3x240+120 uloženého v ochrannýclt
kubelovýclt trubkticlt KoruJlex. V truse pod voclním tokem bude kabel veclen v chráničce v
ltloubce 1 m pode dnemvodnílto toku.

obecní ťrřad Lutín, stavební ťrřad, jako stavebníÚrřad příslušný podle $ l3 odst' 1, písrn. g) a {
84 č. 1 8312006 Sb., o ťtzemriím plárrování a stavebním řádLr (dále jen stavební zákorr) usnesetlítn ze
dne 5.12.2011 pod čj. sul2399l2400l2011 rozhodl v souladu s ustanovetlírn $ 78 odst. l

stavebního zákona a podle $ 140 zákona č.500/2004 Sb', správní řád, ve zněrlí zák'č.4l312005 Sb.,
(dále jen správrrí řád) o spojení územního a stavebnílro Íízení.

obecní úřad Lutírr, stavební úřad, oznamuje v souladu s ustatrovenít-t-l {i s 87 odst. 1 a 112
odst. 1 stavebrrího zákona zahájení společného Útzemrlího a stavebnílro řízení dotčer-rýrn orgánťtrn
státní správy a všem znánýn účastníkťrm Íízení.

I( projednání předloŽené žádosti rrařizLrje stavební úřad veřejné Úrstní jednání, které se bLrde

konat
ve středu dne 2.5.20lz ve 14'00 hod

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu Lutín..

Vlastník pozemků a staveb, které jsoLr předrnětern ťtzenrnílto řízertí.je povillerl strpět ohledání
na místě podle $ 54 odst.I zákonač. 50012004 Sb., o správním řádLr, ve znění pozdějších předpisů, a
k totnttto ričelrr je zpřístuprrit.

Závanlá stanoviska dotčených orgánů, námitky ťrčastrríků řízení a připomínky veřejnosti mLrsí

být irplatněny nejpozději přiveřejném jednárrí, jinak se k nirn nepřilrlíží.



Do podkladťt rozlrodnutí lze rrahlédnoLrt přede dnem ťtstního jednání u stavebního Úrřaclr-t

(vyLržijte předevšírn návštěvrrí drry pondělí, středa B - l7 hod) a při ústnírn jednání.
Neclrá-li se některý z Úrčastníkťr Yízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Žadatel dle ustanovení $ 87 odst. 2 stavebního zákona musí zaiistit. aby informace o ieho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bylo
nařízeno veřeiné ústní iednání. vwěšena na vhodném veřeině přístupném místě u stavby nebo
pozemku. na nichž se má záměr uskutečnit a to až do doby veřeiného ústního iednání. Součástí
informace ie grafické vyiádření záměru. Pokud žadatel uvedenou novinnost nesp|ní. stavební
úřad nařídí opakovaně veřeiné ústní iednání a žadatel se tak dopouští rrřestupku dle Q 178. odst.
1 písm.e) stavebního zákona.

Podle $ 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k závazrýtrr stanoviskťtnr a nárnitkánr
k věcem, o kterých bylo rozhodnLlto při vydání ťtzernníIlo pláriu.

Podle $ 89 odst' 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územnín iízení námitky k ochraně
zájnŮ obce a zájmŮ občanťr obce.

Podle $ 114 odst. l stavebrrího zákona ťlčastník stavebního iízení nůže uplatnit námitky proti
projektové dokunrentaci, zpťrsobu provádění stavby nebo požadavkťtm dotčených orgánů, pokLrd je

jinri přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené stnlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozeml<tt nebo stavbě.

Vzhledem k tomu, Že zálněr leŽí v uzetní, kde je vydán územní plán, je toto oznámení
doručováno v souladu s $ 87 odst. 1 stavebního zákona účastrríkůrn řízení uvedenýrn v $ B5 odst. l)
stavebrrího zákona a dotčerrým orgárrům jednotlivě a ťrčastníkům řízení uvedeným v $ 85 odst. 2)
stavebního zákona se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Účastníci ťtzenlního ř'ízenídle $ B5 odst.l stavebního zákona:
a) Žadatel - Čp'z Distribuce, a.S. Se sídlenr Teplická 8]418, Děčín, IČ 24129035 zastoupená

ELPREMONT elektrornontáže s.r.o., ČsR z80, Velká Bystřice |Č 26811891
b) obec, najejínlŽttzení niábýtpoŽadovaný zárněr uskutečněn-obec Těšetice

Účastníci útzemního ř'ízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákorn:
a) vlastníci pozernkťr či staveb, rra kterých má být záměr uskutečněn:

obec Těšetice; Lesy ČR s'p. Hradec Králové; Jiří Vyroubal, olonlouc; Zdeňka Vyroubalová'
olonrouc; ČEz oistribllce, a'S. Děčín;

b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbánr či pozemkťrm mťtŽe

být úzernníIrr rozlrodnutím přírno dotčeno:
obec Těšetice; Hana Rozsypalová, Těšetice; LLrdnlila Dolérrková, Těšetice; Blanka Jágrová,
Praha; Mgr. Rober1 Laciga, Těšetice; Mgr. Kateřina Lacigová, olornouc; Ing. Mojniír KříŽek,
olomouc, Václav Jirári, Těšetice; Marie Jiráňová, Těšetice; INSTA CZ s.r.o. olomouc; Vodovod
Pomoraví, svazek obcí, Kostelec na Hané; Telefónica Czech RepLrblic, a.s. Praha; RWE
DistribLrční služby, s'r'o.' Brno

Účastníci stavebního řízenípodle $ 109 stavebního zákona:
a) stavebník (Žaclatel) ČBz pistribuce, a'S. se síclleIn Teplická 8]4l8,Děčín, |Č 24129035 zastoupená

ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČsR 780, Velká Bystřice IČ 26811891
b) vlastníci pozenrku nebo staveb, na l<terém rná být stavba prováděna:

obec Těšetice; Lesy ČR s'p. Hradec Králové; Jiří Vyroubal, olornouc; Zdeňka Vyroubalová,
olomor:c; Čnz oist.ibuce, a.S. Děčín;

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich' mťrŽe-li být jejich vlastnické právo navrhovanoll
stavbou přírrro dotčer-ro:

obec Těšetice; Harra Rozsypalová, Těšetice; Ludrr-rila Dolénková, Těšetice; Blanka Jágrová,
Praha; Mgr. Rober1 Laciga, Těšetice; Mgr. Kateřina Lacigová, olonlouc; lng. Mojnrír KříŽek,
olomouc; Václav Jiráň, Těšetice; Marie Jiráriová, Těšetice; INSTA CZ s.r.o. olomouc, Vodovod



Pot-noraví, svazek obcí, Kostelec na Hané;
Distribtrční slLrŽby, s.r.o.. Brno

Telefónica Czech Republic, a.s. Pralra; RWE

okrLrh ťrčastníkťr Útzemního řízení je Stalloven dle $ B5 stavebnílro zákona a stavebního řízení podle $
l09 stavebního zákona. Vzhleder-rr ktomu. že rozdělovllík pro obě řízeníje jeden, stavební ťrřad tírnto
specifiI<Lrje okrLrlr jednotlivých řízení takto :

Učastníci Útzemnílro řízení jsou uvedeni po pořad'číslem - 1 ,2, 3'
Účastníci stavebnílro řízení jsou uvedeni pod pořad. Číslern - 1, 2, 4-1J.

[ng. Drahoslava M a č á k o v á
vedoucí stavebrrího ÚrřadLr

Doručí se:
Úrčastníci řízení na doručenku :
zásÍupce žcldatele -
1. BLPREMONT elektromontáže 

'...o., 
čSA 780, Velká Bystřice

příslušná obec -
2. obec Těšetice (DS)

3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou _ vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a Obecního úřadu Těšetice + příloha (sitLrační výkres na podkladLr katastrální rnapy)

vlasÍníci ct uživatelé dotčených pozemků a staveb '
4. Jiří Vyroubal, Stiborova 608124, Olomouc
5. Zdeňka Vyroubalová, Stiborova 608124, O|omouc
6. Ing. Mojmír Křížek, Zikova 610120' Olomouc
7. Ludmila Dolénková, Těšetice 135
8. Blanka Jágrová, Štichova 584ll7, Praha
9. Václav Jiráň, Těšetice 35
10. Marie Jiráňová, Těšetice 35
11. Mgr. Robert Laciga, Těšetice 104
12. Mgr. Kateřina Lacigová, tř. Kosmonautů 1066124, olomouc
13. Hana Rozsypalová, Těšetice 107
14. Lesy CR' s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové (DS)
l5. CBZ Distribuce, a.s. Teplická 874l8, Děčín(DS)
16. RwB Distribuční služba, s.r.o., Plynárenská499/1' Brno(DS)
17. Telefónica Czech Republic a.s.,Za Brumlovkou26612, Praha(DS)

dotčené orgárry na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 77gll olomouc (DS)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova t0,77911 olomouc (DS)
HZS olomouckého kraje (DS)



Toto oznátrrení je vyhlašováno v souladu s ustatlovetlírn $ 87 odst' 1 stavebnílro zákona veřejnor'r
vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobLr 15 dnů na úřední desce obecnílro Úrřadr'r LLrtín a
obecnílro ílřadr-r Těšetice. Poslední den 15ti denní llrťrty, po kterou je oznátrrení vyvěšeno rra Úrřední
desce je drrem doručení oznámení' Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních cleskách,
považuje se za den vyvěšerrí dett, ve kterém byla písernnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního
zákona).

Vyvěšeno dne : Sejrnuto dne : . .!.!.,.!.,.?.9.1.?

Zádáme obecní Úrřady, aby potvrzerrou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vylrlášky zaslaly
zdejšímu stavebnímu ťrřadu.

Pro žadatele' v příloze zasíláme poštovní poukcizku na uhrazení správního poplatku ve výši 3000,- Kč (pcl
tth.razení poplatku zašlete kopii stavebnímu úřadu).
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