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RoZHoDNUTÍ

Stavebník čnz oi't.ibuce, a.S. se sídlem Teplická 87

ELPREMOI\T elektromontáže s.r.o., CSA 780' Velká Bystřice IC 26871891 podal dne 1.I2.20ll
Žádost o vydárrí územního rozhodnr.rtí o umístění stavby a Žádost o vydání stavebnílro povolení na

stavbu

Těšetice - p.č.262 - Vyroubal _ nové NNk parc.č. 8512,85lI, 42719,26312, 408lI,262 v k.ú.
Těšetice u olomouce.

obecrrí úřad LLrtín, stavební ťtřacl usnesením ze dne 5.12.2O1l pod č.j. sÚlT99l2400l2o11
rozhodl v souladu s ustanovením $78 odst. l zákona č.18312006 Sb., o Útzemním plánování a

stavebnínl rád, ve znění pozdějších předpisťr(dále jen stavební zákon), podle s 140 zákona
č.500/2004Sb., správní řád, ve znění zák.č. 41312005 Sb'(dále jerr správní řád) o spojerrí úzenlního a
stavebního Yízení'

I. výrok:

obecní ťrřad Lutín, stavební Úrřad, jako stavební Úrřad příslušný podle $ $ 13 odst' l, písrn. g)

a 84 stavebIrího zákorra posoudil Žádost podle $$ 79 odst. 1 a 90 stavebního zákona a na zák|adě
tolroto posouzení rozlrodl podle $ 79 stavebního zákona o umístěrrí stavby

Těšetice _ p.č.262 - Vyroubal _ nové NNk parc.č. 8512, 85ll, 42719, 26312, 408ll, 262 v k.ú.
Těšetice u o|omouce.

II.výrok:

obecrrí Úrřad Lrrtíri, stavebrrí úřad přezkoLrmal žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebn ím řízerrí podle $ 1 1 1 odst. 1 a 2 stavebn ího zákona a na základě j elro výsledku rozhod l, Že

stavba

Těšetice _ p.č.262 _ Vyroutlal - nové NNk parc.č. 8512,85lI, 42719,26312, 40811,262 v k'ú.
Těšetice u olomouce.

se podle $ 1 l5 stavebrrílro zákona

povoluje.
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Uspořádání stavby bLrde následující:

Jedná se o nové kabelové vedení typu AYKY 3xl20+70-nový. Vedení bude napojeno ze
stávající rozpojovací skříně PSR601-dos. umístěné na parc.č. 8512 v k.ú. Těšetice u ol,omouce,
vedle této rozpojovací skříně bude postavena nová přípojková skříň PSS2O0-nová. T této skříně
bude kabel pokračovat do nové přípojkové skříně PSS20O-nová umístěné na parc.č. 262 v k.u.
Těšetice u olomouce. Tato přípojková skříň je navržena jako plastový pilíř. Celková délka
vedení NN bude 133 m.

Vedení NNk bude provedeno z kabelu AYKY 3x240+t20 uloženého v hloubce 80 cm
v PE ochranných kabelových trubkách KoPoFLEx (KORUHAND) 0110 mm, kryd fólií. Při
křížení' souběhu se stávajícími podzemními zařízeními bude kabel uložen v tvárniciKZz PvC,
nebo PE rouře a n0 mm' ve výkopu hloubky 100-120 cm. V trase pod vodním tokem bucle
kabel veden v chráničce v hloubce 1 m pode dnem vodního toku.

Pro unrístění stavby se stanoví následLrjící podnrírrky :

l. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích parc.č. . 8512,8511,427lg,26312,40811,
262 v k.ú. Těšetice u Olomouce tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500,
jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace, do|ožené k řízení.

Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dokladem ke kolaudačnímu souhlasu).

Pro povolení auŽívát'tí stavby se stanoví následLrjící podrnínky:

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla ověřena ve stavebním
Íízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu,
případně schváIení při kontrolní prohlíclce zápisem clo stavebního rleníku.

4. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26812009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení stanovené zejména v nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
přís|ušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

6. Výstavba bude organizovaná' tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém
stavu' před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné
komunikace s|oužící jako přístup na staveniště).

7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající zvyjádření ČEZ a.s. ze clne
23.8.2011 pod zn. 001036535135.

8. Při realizaci stavby dojde ke střetu zařízeníTelefónica Czech Republic, a.s. a proto budou
dodrženy podmínky vyp|ývající z vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. Ze dne 16.8.2011
pod č.j. I24729l1l.
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Při realizaci stavby budou doje ke střetu se zařízením RwE Distribuční služby, s.r.o. ' a
proto budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. Ze
dne 19.8.2011 pod 2n.33361111153.

Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu
města olomouce, odboru životního prostředí ze dne t2.9.201t pod č.j.
SlÁollŽP l 55 l 667 9 1}}II/V e,Lo,Ga,Oš :

- Pokud dojde stavbou protlaku pod potokem ke kácení dřevin, je nutno požádat zdejší
odbor o vydání stanoviska s dotčením VKP dle $ 4 zák.č. ll4l92 sb.

- Požadujeme, aby s odpadem, který vznikne ze stavby bylo nakládáno v souladu se
zákonem č.185/2001 sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v úplném
znění (dále jen zákon o odpadech) a prováděcÍmi předpisy vydanými na jeho zák|adě,
aby bylo zajištěno jejího odstranění' případně využití v souladu s tímto zákonem.

- Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně
zhotovitel stavby.

- Upozorňujeme, že k zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby |ze použít pouze
neznečištěnou výkopovou zeminu.

- Dá|e požadujeme, aby odpady byly tříděny a využitelné odpady byly přednostně
předány k recylrlaci a následnému využití. odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat
nebezpečné složky a nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami.

- Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např.
na odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o
odpadech.

- K souhlasu k užívání stavby budou předloženy doklady o způsobu a qyužití nebo
odstranění odpadů, které vznikly během stavby.

Při realizaci stavby budou splněny podmínky správce toku Lesy ČR..p. ze dne 11.10.2011
pod č.j. LCR957/001467 l20ll:
' Při kÍížení vodního toku, řešeným protlakem, bude vedení uloženo v plastové chráničce

v hloubce 1 m pod nive|etou dna (ne pod nánosy). Správce toku požaduje přesah
chráničky min. 3 m za přelivné hrany břehů.

' Správce toku bude vyzván k odsouhlasenÍ hloubky startovacích jam před provedeným
protlakem. UmÍstění startovacích jam bude min. 3 m za přelivné hrany břehů.

- Místo přechodu toku bude označeno značníky.
- Výstavbou objektu a křížením vodního toku nebudou dotčena práva správce toku daná

zákonem č.25412001 Sb., v platném znění.
- Při realizaci stavebních prací nebudtlu stavební materiály, vznildé odpady ani zemina

z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a
srážkách nedošlo kjejich splachování do koryta vodního toku.

- Přechod vedení nn přes vodní tok Sumice požadujeme zaměřit polohově do
geometrického plánu a výškově do výškopisu a předložit před vydáním kolaudačního
souhlasu správci toku.

12. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky souhlasu clle ust. $ 7 odst. 3 zák.č.
334192 Sb. vydaného MagisÍrátem města Olomouce, odborem životního prostředí dne
|4.12.2011 pod č.j. SMoVZP/55l9247l20lllPř pro parc.č. 262, 8511 v k.ú. Těšetice u
Olomouce:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích bude probíhat v maximální možné míře

v době vegetačního klidu
- Stavbou nebudou dotčeny jiné zeměclělské pozemky
- Doba záboru nepřekročí l rok, včetně uveclení 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
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- Síře manipulačního pruhu bude cca 1 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 vlastníky,
případně uživateli pozemků a k řízení dle stavebního zákona budou doložena stanoviska
všech vIastníků dotčených pozemků.

13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového Íízení, který při
jejím provárJění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění
stavby bude veden stavební deník.

14. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; případné změny v těchto
s kutečnoste ch oznitmí neprod leně stavebním u ú řad u.

15. Stavba bucle dokončena do 31.3.2013.

16. Stavba může být lžívána až po vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podat
žádost o vydání kolaudačního souhlasu $ r22 stavebního zákona na předepsaném formuláři.
Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví $ 12 lyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Stavebník zajistí, aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
předpisy.

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

- závěrečná kontrolní prohlídka kvydání kolaudačního souhlasu

18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA POVOLBNA". kteIý obrJrží stavebník' jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené 

'ů.tutyčitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uvedennázev stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

19. IJzemí, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými náiezy. Před zahájením
stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.20l|987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen písemně
ohlásit termín zahíjení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu
Akademie věa čn v Brně. Královopo|ská 147, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci - např. Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, olomouc, provést na
dotčeném ílzemí záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavřít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.
Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

o námitkách účastníkťr řízení se rozlrodLr1e takto . nebyly vzneseny



Odůvodnění :

Stavebník Čnz plstribllce' a.S' se sídlem Teplická 8]4l8, Děčín, lČ 24129035 zastoupená
ELPREMONT elektromontáŽe s.r.o', Čsa zso, Velká Bystřice IČ 26811891 podala clne 1.12.2011
žádost o vydání Útzernního rozhodnutí o umístění stavby a Žádost o vydání stavebnílro povolení na
stavbu Těšetice - p.č.262 - Vyroubal - nové NNlt parc'č. 8512, 85l1. 42119,26312, 40811,262
v k.Úr. Těšetice u olomouce.

Vzhledenr k tomu, že podmínky v úzenrí jsou jednoztlačné, rozhodl stavební úřad v souladu
s ustatrovení $ 78 odst. l stavebního zákona a podle s 140 správního řádu usnesením ze dne
5.12'2011 pod čj' sÚtzsggtz+})lz}|i o spojeníÚtzenrního iízení astavebního Íízetlí.

Po přezkoLrrnání podané Žádosti ve snryslu ltstatrovetlí trvedených v $$ 79 odst' l, 90 a lll
odst' 1 a 2 stavebního zákorra stavební úřad zjistil' Že Žádost neposkytuje dostatečrrý podklad pro
rozhodnutío navrhované stavbě, a je třeba doplnit o: souhlas vodoprávního Úrřadr'r (Magistrátu rněsta
olotrrouce. odb. Žp) dle $ 17 odst. 1 písm. a) vodního zákor-ra; souhlas MagistrátLr města olomouce
oc]b. Žp S trasou sítí dle $ 7 zákona č' 33411992 Sb. o ochraně zemědělského půdnílro fondLr;
vyjádření k existenci vodovodu od provozovatele lNSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, olomouc;
vyjádření k exister-rci Sítě TKR a kanalizace od obce Těšetice. K oclstranění výše uvedenýcll
nedostatků podárrístavebníúrřad žadatelevyzval a stanovil Ilrůtu k doplnění žádosti.

Po doložení chybějících podkladů obecní ťrřad LLrtín. stavební ťrřad opatřerlím ze dne 23.3.2012
oznárnil zahájení společnélro územního a stavebního iízení všem známým Úrčastníkům řízení a
dotčenýrl orgárrůrr-r a nařídil veřejné úrstrríjednání na 2'5.2012.

V průběhLr Íízení dáIe přezkoumal předloŽenoLr Žádost o umístěrrí stavby a stavební povolení
zhledisekuvedenýchv $$ 79odst.1,90a 111 odst.1 a2 stavebnílrozákona aposoudil shromáŽděná
závanlá stanoviska a vyjádřerrí.

Umístěrrí stavby vyhovr-rje požadavkůnr stavebrrího zákona a jeho prováděcích předpisů,
př"edevšírn obecným požadavkům stanoveným vyhl.č' 50112006 Sb., oobecrrých poŽadavcíclr na
vyLržívání (tzení, protože se jedná prodloLrŽení distribLrční sítě I]Il. Posouzenít-n projektové
dokltltretltace podle $ 111 odst.1 písm. a), b) stavebItího zákona stavební ťrřad zjistil, Že projektová
dokumentace je úplná, přehledná a odpovídá technickým požadavkůrn na Stavby obsaŽenýnr ve
vyhl' č. 26812009 Sb., ve znění pozdějších přeclpisů' Projektová dokLrmentace je zpracovaná
oprávněttott osobou Ladislavem Pavlíčkem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení
staveb.

Stavební Úrřad se viízení zabýval i tou otázkou, zda bLrde při provádění Stavby zajištěna
ochrana veřejnýclr zájmŮvymezená v $ 160 odst' stavebního zákona a stanovil, Že stavba mťrŽe být
prováděna stavebnínl podrrikatelern, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím.

Stavebník prokázal právo na dotčených pozerncích stavět, a to smlouvami s vlastrríky
dotčených pozemkťt v k'úr' Hněvotín. Tuto skutečnost stavební Úrřad ověřiI v průbělru iízení.

Stavební ťrřad se v ráInci probíhajícího tízení zabýval ÍéŽ otázkou vymezení okruhu ťrčastníků
Íízení ye stnyslu $$ 85 a 109 stavebnílro zákona. Přitom dospěl k závěrLr, Že v daném případě toto
právní postavení přísluší :

Účastníci ťrzemního řízení dle $ 85 odst'1 stavebního zákona :

a) Žadatel - Čez Distribuce, a.S, Se sídlern Teplická 8'/418, Děčín, IČ 24129035 zastoupená
ELPREMONT elektronrorrtáŽe s.r'o., ČsR zso, Velká Bystřice |Č 268118g1

b) obec, najejínž ttzenlí má být poŽadovaný záněr ttskutečněn - obec Těšetice

Účastníci ťtzenlního iízerÍ dle $ 85 odst. 2 stavebrrího zákona:
a) vlastníci pozernků či staveb, rra kterých rná být zát'l-lěr uskutečněn:

obec Těšetice; Lesy ČR s.p. Hradec Králové; Jiří Vyroubal, olomouc; Zdeňka Vyrorlbalová'
olonlouc' ČEz oistribllce, a.S' Děčírr;



b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkťrm mťtže
být ťtzeIlr-rírn rozhodrrutírn přímo dotčeno:
obec Těšetice; Hana Rozsypalová, Těšetice; LLrdmila Dolénková, TěŠetice; Blanka Jágrová,
Pralra: Mgr. Robert Laciga, Těšetice; Mgr. Kateřina Lacigová, olotnouc; Ing' Mojmír KříŽek,
olomottc; Václav Jirárl, Těšetice; Marie Jiráriová' Těšetice; INSTA CZ s.r.o. olomouc, Vodovocl
Pornoraví, svazek obcí, Kostelec na Hané; Telefórrica Czech RepLrblic, a's. Praha; RWE
Distribtrční slLrŽby, s.r.o.. Brno

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník (žadate|) Čpz oistribuce' a.s. se sídlenl Teplická 8]4l8, Děčírr, IČ24129035 zastoupená
ELPREMONT elektromontáže s.r.o., Čsa z80, Velká Bystřice lČ zsv last

b) vlastníci pozemku rrebo staveb, na kterém rná být stavba prováděna:
obec TěŠetice; Lesy ČR s.p. Hradec Králové; Jiří Vyroubal' olomouc; Zdeňka
olornouc; ČEz oistribllce, a'S. Děčín;

c) vlastrríci sousedních pozemků nebo staveb na nicli, rnťrže-li být jejich vlastrrické pr'ávo
stavbou přínlo dotčeno:

obec Těšetice; Hana Rozsypalová, Těšetice; LLrdrnila Dolénková, Těšetice; Blanka Jágrová,
Praha; Mgr. Robert Laciga, Těšetice; Mgr. Kateřina Lacigová, olomouc; Ing. Mojmír Křížek,
olonrouc, Václav Jirári, Těšetice; Marie Jiráňová' Těšetice; INSTA CZ s.r'o. olomouc; Vodovod
Pot-noraví, svazek obcí, Kostelec na Hané; Telefónica Czech Republic, a.s. Praha; RWE
DistribLrční sluŽby, s.r.o.. Brno

Stavebrrí úrřad dále dospěl k závěru, Že dalšími ťrčastníky tohoto spojeriého Íízerlí, (mirrro ty, se
kterýrni bylo v tomto řízení jednárro), nejsou vlastníci či LrŽivatelé okolrrích pozemkťr a staveb
v sousedství' Navrhovaná a tímto rozlrodnutím povolená stavba se jich svým cltarakterem a
um ístětt írl ttedotkIte'

Z předloŽených stanovisek :

- vyjádření RWE Distribuční sluŽby, S.r.o. Brrlo ze dne 19.8.20ll pod Zn. 33361111153 -
dojde k dotčení,

- vyjádření ČEZ DistribLrce, a's. Děčín ze clne 23.8.201l pocl zn' 001036535l35 - dojde
k dotčení,

- stanovisko Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí ze dne 12.9.2011
SMol/ŽPls51661912011/Ve,Lo,Ga,oš a souhlas dle $ 7 zákolla o ochraně ZPF
l4.12.201l pocl čj. SMol/ŽPl5519241l20l1lPř a rozlrodnuÍí ze drle 10.1.2012
SMOIIZP I 5 5 19246120 1 I I Lo,

- vyjádřerlí INSTA CZ s.r.o. ze dne 20.I '2012,
- vyjádřerrí Telefónica 02 Czecl"l RepLrblic a's. ze dne 16.8.2011 pod čj. 124129ll l - dojde k

dotčerr í.

- vyjádření Lesy ČR s. p' p.ac' ŠLrmperk ze dne ] 1 ' l0.201 l pod č j' LcR957/00 1461l2O11,
- vyjádřerrí VUSS Brno ze dne29.8'201l pod čj. 620612089612011-1383-ÚP-oL
- vyjádřerlí obecního ťrřadu Těšetice ze dne 14'3.2012 ze dne 8.9'20ll

a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěru, Že uskutečněním stavby nebudou ohroŽeny veřejné
zájrrry ani nepřiměřeně omezelra či ohroŽena práva a oprávněné zájny ťrčastníkťr řízeri.

Jelikož v prťlbělrr-r spojeného ťtzemního a stavebního říZení Stavební úrřad neshledal dťrvody,
které by bránily povolenístavby, rozlrodlzpťtsobem uvedeným ve výrokLr tohoto rozhodnutí'

Vzhledem k tomu, že v předrnětném úzenlí je vydán územní plán, dorr"rčuje se v Útzelntlím
řízení toto rozhodrrutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona' účastníkťrrn řízení uvedenýrn v $
85 odst' 1 a clotčeným orgánůrn jednotlivě; účastníkťrrn řízení LrvedeItým v $ 85 odst. 2 stavebrrího
zákona se dorr-rčuje veřejnou vyhláškou.

Ve stavebnínl řízeníse doručuje účastníkťrnr řízeníuvedeným v $ 109 stavebního zákonatoto
rozltocltttlt í jedrrotl ivě.

Vyroubalová,

navrhovaltoir

pod čj.
ze dne

pod čj.



Vzhledern k tomu, že rozdělovník pro obě ř"ízení je jeden, stavební
okrr'rh jednotlivých řízení takto :

Učastrríci ťtzemtlího řízení jsoLr uvedeni po pořad.číslenr - l,2,3.
Účastníci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. Číslern _ 1, 2, 4 -17.

Poučení :

tímto specifikLrje

Proti tomuto rozhodnutí l ze podat odvolání. odvolat se můŽe ťrčastrrík Íízení ve lhůtě do
15 dnťr ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámerro. odvolání se podává Lr obecrrílio ťrřadLr LLrtírr
stavebního ÚlřadLr. o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu
olomoLrckého kraje.

odvolání proti Útzemnímu rozhodnutí nrá odkladný Úrčinek proti stavebnímu povolení.
Dorr:čení veřejnou r.yhláškou se provede tak, Že je rozhodnutí vyvěšerro po dobu l5 dnů

způsobern v rnístě obvyklým. Poslední derr této lhůty je drrem doručení.
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zťrstal správnímu

orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisťr,
vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má odkladný Úrčirrek.

Stavba nesnrí být zahájena. dokLrd stavební povolení nenabude právrrí rnoci.
Stavební povolení pozbyvá platrrosti, jestliže clo dvou let ode dne, kdy nabylo právní r-r-roci,

nebude stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budorr stavebrríkovi

předány po nabytí právrrí moci tolroto rozlrodnutí.

Ing. Drahoslava Mačáková
vedoucí sta

Doručí se :

ťrčastIríci řízerrí :
zósÍupce žadatele -
1. BLPRBMONT elektrom ontáže *...o., čSA 780, Velká Bystřice(DS)

příslušnú obec -
2. obec Těšetice (DS)

3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
Lutín a obecního úřadu Těšetice

vlastníci a uživatelé dotčených pozenlků a staveb -
4. Jiří Vyroubal, Stiborova 608124,, olomouc
5. Zdeňka Vyroubalová, Stiborova 608124, olomouc
6. Ing. Mojmír Křížek, Zikova610120, olomouc

úřad



7. Ludmila Dolénková, Těšetice 135
8. Blanka Jágrová, Štichonu 584117,Praha
9. Václav Jiráň, Těšetice 35
10. Marie Jiráňová, Těšetice 35
11. Mgr. Robert Laciga, Těšetice 104
12. Mgr. Kateřina Lacigováo tř. Kosmonautů 1066121, olomouc
13. HanaRozsypalová, Těšetice 107
14. Lesy CR, s.p. Přemyslova 1106119' Hradec KráIové (DS)
15. CEZ Distribuce, a.s. Teplická 874l8, Děčín(DS)
16. RwE Distribuční služba, s.r.o., Plynárenská499/l, Brno(DS)
17. Telefónica Czech Republic a.s.,ZaBrumlovkou26612,Praha(DS)

dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 77gl1olomouc (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10,7791l olomouc (DS)
HZS olomouckého kraje (DS)

na vědonlí :
Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, olornouc

SprávIlí poplatekbyl zaplacenpodle zákonač.63412004 Sb., poloŽky l7 odst' l písrrr. i) vevýši
3000'- Kč dne 2.4.2012.

Toto rozltodnutí je cloručováno v soulatlu s uslanovením $ 92 oclst. 3 stcvebního ztÍkona veřejnou
vyltláškou, ilproto ntusí býÍvyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních tlesktÍch obecního úřacluLutín
u obecnílto úřudu Těšetice. Poslední den ]S-ti tlenní lhůty, po kterou je rozltodnutí vyvěšeno nu
úřední desce, je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úřetlních deskdch,
povlžuje se zu den vyvěšení den, ve kterém byln písemnost vyvěšena nejpoztlěji (s 20 stavebního
zákonr).

Vyvěšeno clne : . .!'7..'F',.?.?'!'? Sejrnuto dne: ..

**fu]'CeÍÍ ÚŘan 
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