
Obecní úřad Lutín, okres Olomouc
stavební úřad

Olomoucká 131' 783 49 Lutín, telefon 5859442E6; fax585944286
.i. su/87/827t2012

Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mai l : dtnacakova.o u@luÍin.cz

RoZHoDl\UTÍ

Stavebník Čuz list.ibuce, a.s. se sídlem Teplická 874l8,
Ivanem Medelským, Hranická 34/7, Přerov-Předmostí,
Žádost o vydání ťtzenrního rozhodnutí o umístění stavby a
stavbu

/ """" :rJk!" enak

IC 48754706 podala dne 2.4.20t2
Žádost o vydání stavebrrího povolení na

Hněvotín, K Lutínu _ nové NNk na parc.č. 938/2,936,l032l2,l032/l,l032l3,, st.279,1136 v k.ú.
Hněvotín

obecní Úrřad LLrtírr, stavební úřad usneseníIn ze dne 12.4.2012 pod čj' sÚtszenzlnolz
rozliodl v souladu s ustanovenítn $78 odst. 1 zákona č'18312006 Sb', o úzěrnnínl pIánování a
stavebníIn rád, ve znění pozdějších předpisťr(dále jerr stavební zákorl), podle $ l40 zákorla
č.500/2004Sb., správní řád, ve znění zák'č' 41312005 Sb.(dále jen správní řácl) o spojení Útzemního a
stavebnílro Íízení'

I. výrok:

obecrrí úřad LLrtín, stavební ťrřad, jako stavební úřad příslušný poclle $ $ l3 odst. l, písm. g)
a 84 stavebního zákona posoLrdil žádost podle $$ 79 odst. l a 90 stavebního zákorla a rta základě
tohoto posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o umístění stavby

Hněvotín, K Lutínu _ nové NNk na parc.č. 93812,936,l032l2,1032ll,l032l3,st.279,1136 v k.ú.
Hněvotín

II.výrok:

obecní ťrřad Lutín, stavební Úrřad přezkoumal Žádost o stavební povolení a připojené podklac|y
ve stavebnílniízerlí podle $ 11l odst. 1 a 2 stavebrrího zákona artazákladějelro výsledku rozhodl, že
stavba

Hněvotín, K Lutínu - nové NNk na parc.č. 93812,936,103212,l032ll,l032l3,st.279,1136 v k.ú.
Hněvotín
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se podle $ 115 stavebního zákorra

povoluje.
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J.

Uspořádání stavby bude následuj ící:

Stavba řeší náhradu stávajícího vedení NN, které napojuje rodinný dům č. 258 novým
kabelovým vedením. ]\ové kabelové vedení bucle svedené ze stávajíciho b"tonového sloupu
umístěného na parc. 93812 mezi domy č.p. 295 a278. Kabe|ové vedení zapojí novou přípojkovou
skříň SS100 umístěnou před domem č.274, který bude ztéto skříně připojón, cláIe zapojinovou
rozpojovací jistící skříň 402 na parc.č. st.279 v k.ú. Hněvotín u domu-č.258, který buáe z této
skříně připojen. Kabelové vedení bude umístěno na parc.č. g38l2,936,1032/2,I032ll,,1032/3, st.
279,1136 v k.ú. Hněvotín, ukončené a zapojené ve stávající přípojkové skříni SS 100 na parc.č.
1136 v k.ú. Hněvotín u domu č.389. Celková délka vedení bude 110 m.

Vedení NNk bude provedeno z kabelu 3 x AYKY 3x120+70 uloženého v ochranných
kabelových trubkách PvC DN 110. v trase přes komunikaci, pod zpevněnými vjeztly bude kabel
veden v chráničce protlakem, uložené na vrsfvě písku, v hloubce 1,1 m nade dnem chráničky.

Pro Lrrnístění Stavby se stanoví následující podmínky :

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích parc.č. 93812, 936, l032l2, |032ll,
103213, st. 279, 1136 v k.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř.
1:500, jenž je nedí|nou součástí projektové dokumentace, doložené k řízení.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla ověřena ve stavebním
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřatlu,
případně schvá|ení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního cleníku.

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

Pro povoleIlí aužívání stavby se stanovínásledující podrnínky:

4. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat požaclavky týkající se bezpečnosti práce a
technických zaÍízení stanovené zejména v nařízení vlády č. 59112006 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 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 sloužící jako přístup na staveniště).

7. Při realizaci stavby bude stavebník postupovat vsouladu s podmínkami uvedenými ve
vyjádření Správy silnic olomouckého kraje ze dne 31.10.2011, a to zejména:
- Nejpozději před podáním žádosti o užívání stavby požadujeme předložit zaměíení

skutečného provedení stavby v dotčeném místě, popř. geometrický plán. Po přetlložení
těchto dokladů bude SSoK , Stř. údržby Olomouc vyhotoveno vyjádření o provedené
kontrole protlaku.
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- Před započetím zásypových prací v místě uložení kabelu NN ve zpevněné ploše u silnice
IIl570 v déIce cca 6,5 m, požadujeme být přizváni ke kontrole nově uložené přípojky ažárJáme zhotovení a předání geometrického zaměření uložení této části vedení. Po
ukončení stavby musí být přilehlá zpevněná plocha uvedena do původního stavu.

Při provádění stavby dojde kdotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místníchsítí. Stavba bude realizována v soulaclu s podmÍnkami onsaženými ve vyjádření RwE
Distribuční s|užby s.r.o. Brno ze dne 6.10.201l pod zn. 5000531914.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
02 Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 7.t.201l pod č.j. 2826111 a při stavbě butle
postupováno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření.

Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátuměsta olomouce, odboru životního prostředí ze dne t3.3.20t2 pod č.j.
S||{OL/ 027 7 57 20 12 I OZPlMe I :

- Doklacly o odstranění nebo využití oclpaclů, které vzniknou v rámci stavby, budou
součástí dokumentace předkládané k žáclosti o užívání stavby.

Při přípravě a provádění stavby burlou splněny podmínky souhlasu clle ust. $ 7 odst. 3 zák.č.
334192 Sb. vydaného Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí dne
16.71.2012 pod č.j. SMoI/ŽPl55l027756l20l2lPř pro parc.č. g37, g3k, 938/2 vk.ú.
Hněvotín:
- Práce na uvedených zemědělských pozemcích bude probíhat

v době vegetačního klidu
- Stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
- Doba záboru nepřekročí 1 rok, včetně uvedení pozemků do

v maximální možné míře

původního stavu, termín
zahájení prací bude upřesněn ve stavebním řízení

- Při vlastní práci je investor povinen respektovat zásady
z ustanovení $ 8 zákona o ochraně ZPF

ochrany ZPF' vyplývající

- Síře manipulačního pruhu bude cca 2,5 m včetně výkopu, clélka a hloubka uložení
kabelu nepřekročí parametry uvedené v technické zprávě

- Práce na pozemcích a vstup na ně bude v clostatečném předstihu projednán s vlastníky,
případně uživateli pozemků a k řízení dle stavebního zákona buclou doložena stanoviska
všech vlastníků dotčených pozemků.

12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení, který při
jejím provácJění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při p.onia8ni
stavby bude veden stavební deník.

13. Stavebník je povinen oznámit stavebnÍmu úřaclu předem termín zahájení stavby, název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; případnó změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

14. Stavba bude dokončena do 31.12.2014.

15. Stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podat
žádost o vydání kolaudačního souhlasu $ 122 stavebního zákona na přeclepsaném formuláři.
Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví $ 12 lyhl.č. 52612006 Sb., kierou 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.



16' Stavebník včas oznámí stavebnímu úřatlu' kdy je možné na stavbě vykonat kontrolni
prohlÍdky a to v souladu s plánem kontrolních prohlÍdek, kteý byl přítohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázíchvýstavby :- závérečná kontrolní prohlídka k vyclání kolaudačního souhlasu

17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA PovoLBNA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí trýt chráněn před povětrnostními 

'livy, aby útlaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě do doby započ etí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabuIÍ, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

18. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území sarcheologickými nálezy Před zahájením
stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.20l1g87 Sb., o itátní
památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen písemně
ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu
Akademie věd čR v Brně, KráIovopolská 147, B.no, a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci _ např. Archeologické centrum Olomouc, U Hradiska 4216, o\omouc, provést na
dotčeném ilzemí záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohoclu, a to ještě před zahájením archeo|ogickěho
výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.
Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

o námitkách Úrčastníkri řízení se rozhoduje takto : nebyly vzneseny

odůvodnění :

Stavebník Čp,z nistribllce' a.S' se sídlem Teplická 8]418, Děčírr, IČ 24729035 zastoupená Ing.
IvaneIn Medelským, Hrarrická 3417,Pťerov-Přeclmostí, lČ 48754706 podala dne 2'4.2012 Žádost o
1'ydání úzernního rozhodrrutí o umístění stavby a Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
Hrrěvotírr, K LLrtínr-r - nové NNk na parc.č. 93812,936. lO32l2, 103211, 1O32l3. st.2]9.ll36 v k'ú.
Hrtěvotírt

Vzhledern k tot-nu, Že podrnínky v území jsoLr jednoznačné, rozhodl stavební úřacl v souladu
s ustatrovellí $ 78 odst. l stavebního zákona a podIe s 140 správního řádu usnesením ze clne
12.4.2012 pod č.i' sÚ18261821l2O12 o spojení územního řízertí aitavebního řízertí.

obecní úřad Lutín, stavební úrřad opatřením ze dne 13.4.2012 ozrrálniI zal^tájerlí společrlého
územního a stavebního řízer-rí všenr nláným účastníkůnr ťízení a dotčenýrn orgánťtm a naríáiI veřejné
ťrstní jednárrí ria 21'5.2012'

V prťrbělru iízení dále přezkournal předloženoLr Žádost o umístění StaVby a stavební povolení
zhledisek Lrvedených v $$ 79 odst. 1,90 a lll odst. l a 2 stavebrlího zákona a posoLrdil shromáŽděná
závazná stanoviska a vyjádr'ení.

Urnístění Stavby vyhovLrje poŽadavkťrm stavebního zákorta a jeho prováděcích předpisů,
předevšírn obecnýnr požadavkům stanoveným vyhl.č. 5Ol12006 Šb., oobecnýclr požadavcíci na
vyuŽívání úzení, protoŽe se jedrrá o umístění distribLrční sítě nn do zerně v zastavěnéIn ťtzemí obce
Hněvotín. Posot-tzetlítn projektové dokunrentace podle $ 1l1 odst.i písrl. a), b) stavebníIro zákona
stavební úřad zjistil, Že projektová dokumentace je úplná, přehleclná a oclpovídá technickýrn
poŽadavkťrrn rla stavby obsaŽeriým ve vyhl. č.26812009 Sb., ve znění pozdějších předpisťr. Projektóvá
dokunrentace je zpracovaná oprávněllolt osobou Riclrardern Sládečkenr, autorizovanýrn technikerl
pro techno I o gická zaŤ ízen í staveb.



Stavební úřad se vřízení zabýval i toLr otázkott, zda bude při prováděrií stavby zajištěna
oclrrana veřejných zájmŮ vytnezertá v $ l60 odst' stavebního zákona asánovil, že sÍavbamůŽe býtprováděna stavebním podnikateleln, který při její realizaci zabezpečí oclborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucírn.

Stavebník prokázal právo na dotčených pozemcích stavět, a to smlouvami s vlastníky
dotčených pozemkťr v k'ú. Hněvotín. Tuto skutečnost stavební úřad ověřil v průběhu Íízertí.

Stavební úřad se v rámci probíhajícíh o i'ízertí zabýval též otázkott vý,ne'ení okruhu ťrčastníků
í'ízení ve snryslu $S 85 a l09 stavebního zákona' Přitorn clospěl kzávěrtt, že v daném pr,ípadě totoprávní postaveIlí přísluší :

Učastníci
a) žadatel

úzernního řízenídle $ 85 odst.l stavebního zákorta:
- CEZ DistribLrce, a.S. se sídlenr Teplická 874l8, Děčín, IČ 24129035 zastoupen á lrtg'

Ivanenr Medelským, Hranická 34lJ, Pierov-Přeclrností' IČ 481 54706b) obec. na jejírnž Úzerní mábýt požadovaný zárrlěr uskutečněn - obec Hněvotín

Učastníci územního řízenídle $ 85 odst. 2 stavebního zákorla:
a) vlastníci pozemkťr či staveb, na kterýclr rná být záněl- uskutečněn:

obec Hněvotín, Jiří Čtvrtlík, Hněvotíni Jaroslava Čtvrtlíková, Hněvotín; Správa silnic
olornouckého kraje, olomouc;Jan Kluka, olornoLrc; Věra Širrdlerová' Hněvotín;

b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbárn či pozemkůnl můŽe
být ťrzernnírl rozlrodnutím přímo dotčerro:
Pavel Halfar, olonrouc; Miluše Pravdová, olomouc; Jiří Čvr1lík, Hriěvotín; Jaroslava Čtvtlíková:
obec Hněvotín; MUDr. Alice Kučová, Sarnotišky; I(arel Brachtel, Hněvotín; Jana Brachtelová,
Hněvotín; Markéta Janušová, Hněvotín; Teleťónica Czech RepLrblic, a.s., Praha; RWE DlstribLrční
slLrŽby, s.r'o., Brno; Čpz Distribllce' a.S. Děčín;

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník (Žadatel) Čpz oistribuce' a.S. se sídlem Teplická 8]418,Děčín, IČ 24129035 zastor-rpená
Ing' Ivanem Medelskýnr, Hran ická 34l], Přerov-Předrností, IČ 48] 541 06

b) vlastníci pozemku nebo s'taveb, na kterém má být stavba prováděna:
obec Hněvotín, Jiří Čtvrtlík, Hněvotín; Jaroslava Čtvrtlíková, Hněvotín; Správa silnic
olonroLrckého kraje, olomouc, Jan Kluka, olornouc; Věra Šindlerová, Hněvotín;

c) vlastníci sousedníclr pozemkťr nebo staveb na nich. rnťrŽe_Ii být jejich vIastnické právo navrlrova'loll
stavbou přírno dotčeno:
Pavel Halfar, olomouc; MilLrše Pravdová, olornouc, Jiří Čvrtlík, Hněvotín; Jaroslava Čtvrtlíková;
obec Hněvotín; MUDr. Alice Kučová, Sanrotišky: Karel Braclrtel, Hněvotín; Jarra Braclrtelová,
Hněvotín; Markéta Janušová, Hrrěvotín; Telefónica Czecl"l Republic, a.s', Praha; RWE Distribuční
slLrŽby, s.r.o., Brno; ČpZ oistribuce. a.S. Děčírr:

Stavební ťrřad dále dospěl l< závěru, Že dalšími účastníky tolroto spojeného ťízertí, (mirno ty, se kterýrrrr
bylo v tonlto řízeníjednáno), nejsou vlastriíci či Lrživatelé okolníóh pozemků a staveb v sousedství.
Navrhovaná a tínlto rozhodnutínr povolená stavba se.|ich svým charaktere1tl a r-rrnístěním 

'redotkne.

Z předloŽertých stanovisek :

- stanoviska Magistrátu města olomouce, odborLr Životnílro pIostředí ze dtle l j.3'20i l pod čj.
sMoLl02175]l2012oZPlMel a souhlasu dle $ 7 zák.č' 33411992 Sb' ze drte 16.3.2012 pčd
č..1 SMoI/ŽP l 5 5 l O21 7 5 6120 12lPr,

- rozhodnLrtí MagistrátLr města olornouce odb. stavebního' ocld. státní správy na úseku
pozemních konrunikací ze dne 2].2.2012 pod čj. SMol/oPK79l822l20121Jrb.

- vyjádření Správy silnic olornoLrckélio kraje ze dne 3i'10.2011 pod zn' oLll89g5l11-l5/Mi'_ stanovisko Policie Čn ol ze drrc 20.2.2012 pod č j. KRPM-239; uČJ-2O12-140506,



_ vyjádření RWE Distribuční služby' S.r.o' Brno ze dne 6.l0.2011 pod zn. 500053 1914 -dojde k dotčení,
- vyjádření Telefonica 02 Czecl^t Republic a.S' Ze clne 7' 1.20I1pod čj. 282611l,

a dalšího posouzení, dospěl stavební Úrřad k závěru, že r:skutečněním stavby ňebLrdou ohroŽeny veřejné
zá1ny ani nept'iměřeně omezena či ohrožen a práva a oprávněné zájrrty ireaštniktr Yízerlí.

Podrnínka správců teclrnické infrastruktury, majetkových spiávcťr či uŽivatelů pozenrkťr nebo
staveb dotčerrých předrnětnou stavbou, které se týkají finančních poplatkťr, či jiných finančnícll
poŽadavků, nejsou součástí podrnínek předepsarrých tírnto rozliodnulím pro'realizaói stavby. Tyto
požadavky bLrdoLr řešerry mezi stavebníkem a těnrito účastníky řízení, správci techriické infrasiruktirry
či majetkovýrni správci' uzavřenínr snrluv či dohod dIe příslušných právních předpisů'

JelikoŽ v prťrběhLr spojeného ťrzemního a stavebního řízení staveurii nráa neshledal důvody'
které by bránily povolenístavby, rozlrodlzpťrsobenr uvecleným ve výroku tohoto rozhodnr-rtí.

Vzhledem k toInu, Že v předmětrrém Útzemí je vydán územní plán, dorLrčLrje se v územnínr
ř"ízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkůrn řízení Lrvedeným v $85 odst' 1 a dotčeným orgánům jednotlivě; ťrčastníkůrn řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebrrího
zákona se dorLrčL1e veřejnor: vyhláškoLr.

závanlé stanovisl<o CR- Ministerstva obrany, VUSS Brno ze
k dotčení.

dne 28.1.2011 - nedojde

Ve stavebnímřízení se doručLrje ťrčastníkťrrn řízení
rozlrodn utí jednotlivě.

uvedeným v $ l 09 stavebního zákona toto

VzhIederrr ktomu, Že rozdělovník pro obě ř'ízení je jeden, stavební Úrřad tírnto specifikuje
okrLrh j ednotl ivých řízen í takto :

Učastníci ťtzenlnílro řízení jsou uvedeni po pořad.číslenl - l, 2, 3'
Účastníci stavebního řízenijsou Lrvedenipoi pořad' Číslem 

'- 
í, z. q -n .

Poučení :

Proti totnuto rozhodnutí lze podat odvolání. octvolat se nrťtže účastníl< iízertíve Ihůtě do i5
dnťr ode dne, kdy rnLr bylo rozlrodnutí oznárneno. odvolání se podává u stavebního úřadu obecního
ťtřadLr LLrtín. o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského ťrřadLr olornouckého kraje.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, Že je rozhodnLrtí vyvěšeno po dobu l 5 dnů
zpťrsobern v nrístě obvyklýrn. Poslední den této lhůty je clnem doručení.

oclvolání proti úzernnímu rozlrodllLrtí má odkladný ťrčinek proti stavebnímu povolení.
odvolání se podává s potřebrrým počtem stejnopisťr tak, aby jeden stejnopii zůstal správnímLt

orgánu akaždý účastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li ťrčastník řízení poiřebný počet stejnopisťr,
vyhotovíje správní orgán na rráklady ťrčastníka.

odvolánírn lze napadnout výrokovoLt část rozhodnutí, jednotlivý výrok riebo vedlejší
ustanovení. odvolání jen proti odťrvodrrění rozhodnLrtí je nepřípLrstné'

Včas podané odvolání rná odkladný ťrčinek.
Stavba nestní být zahájena. dokLrd stavební povolení nenabude právní moci'

Stavební povolení pozbývá platnosti. jestliže do dvou let ode dne, kdy rrabylo právní moci,
rrebude stavba zahájena.

ověřená projektová dokumentace stavby a Štítek ,,Stavba povolena" budoLr stavebníkovi
předány po nabytí právní rnoci tolroto rozhodnr-rtí'

lng. Drahoslava
vedoucí st



Doručí se :

ťrčastníci řízení lta doručenku :
za.slupc'e zudatela
1. Ing. Ivan Medelský Hranická 3417,Přerov-Předmostí,

přísIušnrÍ obec -
2. Obec Hněvotín (DS)

3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou _ vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha (sitLrační výkres na podkladLr katastrální rnapy)

vlasÍníci ct uživaÍelé clotčených pozemků a stayeb -
4. "riří čtvrtlík, Hněvotín 274
5. Jaroslava Čtvrtlíková ,Hněvotín 274
6. Jan Kluka, Dlouhá 494156,Olomouc adr. doručení Hněvotín 258'7. Věra Šindlerová, Hněvotín 258
8. Pavel Halfar, Stiborova 59lll4, Olomouc
9' Miluše Pravclová, Karafiátová 293l4,Olomouc
l0. MUDr. Alice Kučová, Pod Kopečkem 39212, Samotišky
11. Karel Brachtel, HněvotÍn 348
12. Jana Brachtelová, Hněvotín 348
13. Markéta Janušová, Hněvotín 389
u. Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 753l120, olomouc (DS)
15. CEZ Distribuce, a.s. Teplická 874l8,Děčín(DS)
16. RwE Distribuční služba, s.r.o., Plynárenská499/1, Brno(DS)
17. Telefónica Czech Republic a.s.,, ZaBrumlovkou 26612,Praha(DS)

dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 77gl1olomouc (DS)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova t0,77g11olomouc (DS)
HZS olomouckého kraje (DS)

na yědomí 
"Archeologické cetttrunr olomouc, U Hradiska 4216. olomoLrc

Správní poplatek byl zaplacen podle zákonač.63412004 Sb., poloŽky 17 odst. 1 písrn. i) ve výši
3000'- Kč dne 21 '5.2012.

Toto rozltodttutí je rloručovdno v soulatlu S usÍunTvením $ 92 odst. 3 stuvebního ztíkonu veřejnou
vyltlúškou, u proto musí být vyvěšeno po rlobu l5 ctnů nc úřeclních rleskúch obecního úřadu Lutínu obecnílto úřudu Hněvotín. Poslední clen ] S-ti tlenní lhůty, po kterou je rozltodnutí vyvěšeno nrt
úřední tlesce, je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úřeclních deskúch,
považuje se zu clen vyvěšení den, ve kterém bylu písemnost vyvěšenn nejpoutěji (s 20 stuvebního
zókonu).

t}fi iljCríl 
" 

l"Jrt n ri i-i;ffii'i'l
Ěx'*-i-,t;Í aú,.l ' l

ltiJ ,4."' {-Lj"iťH - i
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MP Projekt s. r. o.
Nerudova 158'160 0l Zlin
Společnostje zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajshým soudem v Brně, oddíl C, vloŽka 55476,
ICO: 2'7734609, DIC: CZ2'7'734609

Váš dopis zn

Stavebník (investo) : ČEz Distribuce, a.s.
Zadatel: MP Pýekt s.r.o., Nerudova 158,760 01 Zlín
KatastrálníÚzemÍ : Slatinice na Hané
Účel vyjádření : Z územní souhlas ] ohlášení stavby

] stavební povolení J jiný

Naše zn. : vyřizuje :

lE_12_8002070 Janků

Dobď den,

Děkuji' s pozdravem: - Pavel Janků

Mob. tel. 733 630 526
Telefon i 577 001 408
Email: janku@mpprojekt.cz

Stavební úřad Lutín

Eva Hofírková

olomoucká 131

7B3 49 Lutín

tel : e-mail : datum :

+420 733 630 526 janku@mpprojekt.cz 21.5.2012

Z územnÍ rozhodnutí

6k ýa'clr'ťh' t-

Poštovní adresa :

MP Projekt s.r.o.
Nerudova 158
760 01 Zlín

Nerndoya tstt, 76S Sl 6lln
tcli 577 00l a{l8 nlČ; eZ2??3{6ů9

!

. 4'ortt', ,
ŽÁoosr o zPĚTvzErírsraves ru íno Řízrrui
7i'y1rltn''i*lLúru-h' /str' trkLrÍ vťse' b^

/
.rj.r'tfuah'o

Žáaáme Vás o zpětvzetímň'ffiho řízenístavby,,Slatinice, Vychodil, VNk, DTs, NNk" .

Zádáme Vás o zpětvzetpa,€qního povolenístavby,,Slatinice, Vychodil, VNk, DTs, NNk" .

"l,ÚJclrr lr s/
Žaaame Vás o zpětvzetí územního řízenístavby,,Slatinice, vývody DTs, NNk"
Žaaame Vás o zpětvz"ff*o:'.^o povolenístavby,,Slatinice, vývody DTs, NNk"

' ta'tt;th'

Ňer-d""' Ts'ťffisT''m


