
oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres olomouc
stavební úřad

olomoucká l3l. 783 49 Lutín

SPIS. ZN.:
Č'l.:
vvruzum:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:
DATUM:

sul1t63l20tz
sÚll06l1163t20Í2
Jarmila Vychodilová
585 944 286

j vycho d i I ov a. o u@Iutin. cz
585 944 286
27.6.2012

ROZHODl\UTI
VEREJNA VYHLASKA

Výroková část:

obecní úřad Lutín' stavební uřad, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst' 1 písm. f zákona č. 1831206
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 6812007 Sb' (dále jen

',stavební 
zákon") ve společném územním a stavebním Íizení pÍezkoumal podle $ 84 aŽ 91 a $ l09 až 114

stavebního zákona Žádost o lydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 17.5.2012 podal

čnz oistribuce a.s.' IČ z72 32 425, se sídlem Teplická 874l8,405 02 Děčín
zastoupený na základě plné moci
ENPRO Energo s.r.o.' pracoYiště Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 19l3/20,Přerov

(dále jen stavebník'o)' ana základě tohoto přezkoumiiní:

I. Vydává podle $ 79 odst. a$92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., opodrobnějšíúpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

,,,,Lutín, DAME TECHNOLOGIE, s.r.o. -NNk, DTS"

na pozemcích parc.č. 368 (ostatní plocha)' 396 (ostatní plocha)' 395 (ostatní plocha), 397 (ostatní plocha) v k.ú.
Lutín a na pozemku parc.č. 710/3 (orná půda) v k'ú. Hněvotín

II. a podle $ 1 15 stavebního zákona a $5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

na stavbu:

stavební povolení

,,Lutín, DAME TECHNOLOGIE, s.r.o. -NNk, DTSí

na pozemcích parc.č. 368 (ostatní plocha)' 396 (ostatní plocha), 395 (ostatní plocha), 397 (ostatní plocha) v k.ú.
Lutín a na pozemku parc.č. 710/3 (onápůda) v k.ú. Hněvotín

Uspořádání stavby bude následuj ící:
Předmětem stavby je novó kabelovú přípojka nn pro připojení společnosÍi DAME TECHNOLUGIE, s.t.o.
Technické řešení spočívtÍ v umístění nové rozpojovgcí skříně SR601+P a položení noujlch přívodních kabelů
nn v délce 2x170m vyvedených ze stúvající ttafostanice oC_93llAutoline. NovtÍ rozpojovací skříň SR601+P
se umístí na parc.č. 358, kabelové vedení povede přes parc.č 396, 395 a 397 ddle v zeleném pósu parc.č. 710/3

v souběhu se stdvajícím kabelem nn podéI komunikace. Křížení komunikace se provede pomocí protlaků.
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KabelovtÍ vedení 2 x AYKY 3x 120+70 se propojí do nového rozvgděče SRT 0640/463s SVS-B, který se umístí
na sloup stdvající oC-9311vedle stúvajícího rozvaděče RST. Připojení nových kabelů nn do stdvající
trafostanice oC_931 (Autoline vyžaduje umístění nového rozvaděče nn na tělese stúvající trafostunice (PS01).

III. Stanoví podmínky pro umístěnÍ:
1. Stavba ,,Lutín, DAME TECHNoLOGIE, s.r.o. - NNk, DTS'. na pozemcích parc'č. 368,396,395,397

v k.ú. Lutín a na pozemku parc.č. 7l0l3 v k.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř'
l:500, jenž je nedílnou součástí projektové dokumentace doložené ke stavebnímuŤízeni'

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním Íízení, která bude předána

stavebníkovi po nabyí právní moci stavebního povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního uřad, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebnflro
deníku.

2. Stavba bude provedena dle příslušných státních norem (ČSN) a revimi zprávy budou předloženy k žádosti o
lydání kolaudačního souhlasu.

3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem určeným na základě vtýběrového řízení, kteý při jejím
provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby bude veden
stavební deník.
Stavebník oznámí stavebnímu uřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
kteý bude stavbu provádět; případnó změny v těchto skutečnostech ontámí neprodleně stavebnímu úřadu.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,Stavba povolena",
kteý bude stavebníkovi předán po nabýí právní moci stavebního povolení' Štítek musí bý chraněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání
kolaudačního souhlasu. U rozsáhlejší stavby se stavba označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název
stavby, investor, dodavatel, povolení a termín ukončení stavby.
Stavba bude dokončena do 31,.12.2014,
Stavebník oznámi\4o fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečnákontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu.
Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
Před započetím zemních prací je nutno zajistit vyýčení stávajících inženýských sítí jejich vlastníky a
provozovateli přímo v terénu a vjejich blízkosti posťupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při
zvýšené opatrnosti.

10.Při provádění stavebních prací nesmí bý ohrožen provoz na přilehlé komunikaci a případné zrečištění této
komunikace okamŽitě odstranit vlastním nákladem.

l 1. Stavbou bude dotčen pozemek, vedený dle $ l zákona ě. 334ll992sb. jako zeměděls\ý půdní fond. Souhlas
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydán dne2l.5'20|2 pod čj. sMoyŽPl55l2l39l2}12lPŤ.

12. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
a) v závazném stanovisku Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí, odd. odpadového

hospodářství č j. SMoL/ŽP l 5 5 l2O4 l2O 12 lPř,v á
b) ve vy'jádřeni čnzDistribuce, a.s ze dne l4.l0'2011 pod m' 100004655:
c) ve vy'jáďení k existenci plynárenského zaÍizení vydané RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 2l.9.20I|

pod zn. 5000527099.
d) ve q'jádření o existenci sítí elektronichých komunikací Telefónica Czech republic, a.s. ze dne 12.9.20IL

pod čj. 13978911I.
e) ve vy,jáďení Správy silnic Olomouckého kraje ze dne l3.l.20l2podm. oLl656ll2-15A4i 5.6.9 s 5

13. Při realizačních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a powchoqich vod závadnými látkami ve
smyslu $ 39 zákona č.2541200l (vodní zákonajeho změny),zejména ropnými produkty ze stavebních a
dopravních prostředku.

14. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a pÍijezd k okolním nemovitostem, k sítím
technického vybavení a k požárním zatizením; stejně tak je nutno zac,hovat i přístup apÍijezd mj. i pro
potřeby záchranné služby a požámi ochrany. Případnou uzavírku komunikace je nawhovatel povinen ohlásit
mj. i na adresu Hasičského záchranného sboru olomouckého kraje, P. o. box l28, Schweitzerova 9l, 777
00 Olomouc.

t5. Po ukončení stavby budou všechny stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
1ó. K užívání stavby bude stavebním úřadem lydán v souladu s ustanovením $ 122 stavebního zákona

kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři.
Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví $ 12 vyhl.č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení stavebního z(kona ve věcech stavebního řádu.



|7. Kzávěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloŽeno: protokol o vytyčení stavby, zaměření skutečného
zaměÍení stavby, doklad o likvidaci odpadů vzníklých v pruběhu stavby, protokoly předepsaných zkoušek,
stavební deník, prohlášení o pouŽiých v'ýrobcích ($ 156 stavebního zákona), dokumentaci skutečného
provedení stavby.

Účastníci řízení podle ustanovení $ 27 odst. l zákona č' 50012004 Sb', správní řád, ve mění pozdějších předpisů
(dále jen,,správní řád") je:

ČBz pistribuce a.s.' IČ 272 32 425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín

odůvodnění:
Dne l7.5.20l2 podal stavebník žádost o rydání rozhodnutí o umístění a provedení na ýše uvedenou stavbu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební tizeni,které stavební uřad spojil podle $ 78 odst. l stavebního
zžkona v souladu s $ 140 odst. l správního řádu usnesením podle $ 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební uřad oznámil dne 23.5.2012 zaháqení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání Žádosti současně nařídil ústníjednání v kanceláři stavebního uřadu
Lutín na 2'7.6.2012, o jehož rnýsledku byl sepsán protokol' Přede dnem ústního jednání a v průběhu jednání
nebyly uplatněny námitky účastníků Íizení ati připomínky dotčených orgánů.

Žaďatel po nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního
zákota. Záměr byl zveřejněn na veřejně přístupném místě, tato skutečnost byla doloŽena fotodokumentací.

Stavební uřad v provedeném společném územním a stavebním Íízeni přezkoumal předloženou žádost z hlediska
uvedenýchv$86a1l1stavebníhozákona,projednaljisúčastníkyŤízeniasdotčenýmiorgányazjistil,Žejejím
uskutečněním nebo uŽíváním nejsou ohroŽeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho
provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům
na vyržití tzemí. ProjekÍová dokumentace splňuje obecné technické poŽadav|<y na ýstavbu, zejména
ustanovení $ l0 a $ 24 odst. 1 vyhlášky č.50|/2006 Sb', o obecných poŽadavcích na vyuŽití izemi.. Stavební
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závamých stanovisek dotčených orgánů vyŽadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Povolovaná stavba se nachází v pozemku silnic, obce a soukromých pozemcích a bude slouŽit jako technické
lybavení pro přenášení arozyod elektrické energie pro dané uzemí'

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve ýroku roáodnutí, zapoužiti ustanovení právních předpisů ve qýroku
uvedených.
Stavební uřad specifikuje účastníky Íízeni taL<to:

A) Účastníci územního říz'ení dle 6 |Sodst. 1 stavebního ztÍkong a dotčené oreúnv _ doručuie se iednotlivě :
1. zástupce Žadatele:

_ ENPRO Energo S.r.o'' pracoviště Přerov, nábř. Dr. E' Beneše 7913120, Přerov
2. obec, na jejímž inemi má bý požadovaný záměr uskutečněn:

- obec Lutín
- obec Flněvotín

3. dotčené orgány státní správy:
- Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, olomouc "

_ Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
- Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí, Hynaisova 10' olomouc
- obecní úřad Lutín, Škohi 203, Lutín
- obecní úřad Hněvotín

B| Účastníci územního řízení dle 6 85 odsÍ, 2 stavebního z'tÍkonu - doručuie se veřeinou whltÍškou:
l. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých mábý poŽadovaný záměr uskutečněn:

- Jiří Menšfl<, Jana Sigmunda 47, Lutín
_ Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120, olomouc
_ Ivo Blaha' Hálkova 1039,396 01 Humpolec
- oldřiška Caesarová' Štouračova 900/6, Bystrc,635 00 Brno 35



- Martin Kónig, Valtická 4l09l2, Brno - Vinohrady _ Židerice,628 00 Brno 28
- Rudolf Kónig, Teyschlova1125l3l, Bystrc, 635 00 Bmo 35
- Miluše Kónigová, Arbesova 9/9, Brno-sever - Lesná, 638 00 Brno 38
- Ing. Stěpán Marek, Sídliště 808, StrániKvětná,68'7 66 Květná
- Ing. Emilie Podolanská, Spádová 1}43116,926 01 Sereď

2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním
roáodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či správců sítí technického vybavení):
- CEZ Distribuce a's.' Teplická 874l8,405 02 Děčín
- Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612,praha
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská49911,657 02Brno

l. zástupce stavebníka :
_ ENPRO Energo s.r.o.' pracoviště Přerov, nábř. Dr' E. Beneše lgl3l2o,Přerov

2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten' kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:

- Jří Menšík, Jana Sigmunďa 47,Lutín
- Správa silnic olomouckého kraje' Lipenská |20, olomouc
- Ivo Blaha, Hálkova 1039,396 01 Humpolec
- oldřiška Caesarová, Štouračova 900/6, Bystrc, 635 00 Bmo 35
- Martin Kónig' Valtická 4l09l2, Brno - Vinohrady _ Židenice, 628 OO Brno 28
_ Rudolf Kónig, Teyschlova 1125l3l, Bystrc, 635 00 Brno 35
- Miluše Kónigová' Arbesova 9/9, Bmo-sever _ Lesná, 638 00 Brno 38
- Ing. Stěpan Marek, Sídliště 808' Strání_Květná,687 66 Květná
_ Ing. Emilie Podolanská' Spádová 1143/16, Sered'

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- /ilt/t/t/ilil/ilil

4. vlastník stavby (technické infrastruktury), na kterém má bát stavba provedena a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou -li bý jejich práva nawhovanou
stavbou přímo dotčena.
- ČBz Distribuce a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612,Praha
- RwE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 49917, 657 02 Bmo

Stavebník k žádosti o vydání stavebního povolení doložil 2x projektovou dokumentaci stavby, plnou moc
k zasupování, smlouvy o uzavření budoucí smlouly o zÍizeni věcného břemene s vlastníky dotčených pozemlď
stavbou, vy'jádření obce Lutín a ARKo TECHNOLOGY, a.s' ze dne 3.|1.2011 pod čj. oÚtztzt'nott4-a,
závamé stanovisko Magistrátu města olomouce odb. Žp ze dnó e 'ž.zotz pod čj'
sIÁoL/ŽPl55l204/20l2/Př,Vá, souhlas Magistrátu města olomouce odb. Žp ze dne 21.5.2012 pod čj.
sMoLlŽPl55/2139l2012lPř, rozhodnutí trrtagistratu města olomouce - odb. stavební, odd. státní sprály na úseku
pozemních komunikací ze dne 6.62012 pod čj. SMoL/oPIí79/2327l2O|2/Urb., q,'jádření Správy silnic
olomouckého kraje ze dne I3.1.2012 pod m. oLl656/l2-15/Mi 5.6.9 S 5' vy'jádřeni Telěřónica Czóch rlpublic,
a.s- Ze dne 12.6.20l l pod čj. |39789ltl, vy'jáďení ČBZ Distribuce, a.s ze anó t+'to.zo11 pod zn' otoooqess,
vy'jáďení RWE Distribuční služby, S.r.o..Ze dne 21.9.2Oll pod zn. 5000527099, vy,jááření VUSS ze dne
5.12.201 l pod č j. 87 45 123212/20 1 l - l 3 83 -ÚP-oL'

Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a proto rozhodl
způsobem uvedeným ve v1roku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník Íízeniye lhůtě do 15 dnů ode dne' kdy
mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u stavebního uřadu obecního úřadu Lutín. o odvolání
rozhoduje odbor strategického rozvoje rajského uřadu 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.



Vzhledem ktomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojenémřízeni se vzájemně podmiňují' stavební
uřad ve smyslu $ 74 odst. l správního řádu stanoví, Že v.-Foková část vztahující se k provedení stavby nabude
vykonatelrrosti nejdříve dnem, kdy se stanoví pravomocnou r,".fuoková část roáodnutí o umístění stavby.

Stavební uřad po prárrrrí moci roňodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi'
případně obecnímu úřadu, jehoŽ územní obvod se umístění stavby týká, nenili sám stavebním úřadem.
Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě'

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

Rozhodnutí má podle $ 93 odst' 1 stavebního zákota platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby
plati po dobu trvání stavby čt zaÍízení, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájeta
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena
do 2 let ode dne' kdy nabylo právní moci.

Podle $ 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného uživártí,
pokud vyŽadovala stavební povolení a byla-li provedena v souladu se stavebním povolením lzeuŽivatnazák\adě
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajisti, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a lyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Toto rozhodnutí musí bý vyvěŠeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické uřední desce obecního uřadu
Lutín a obecního úřadu Hněvotín. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více uředních deskách' považuje
se za den lyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního zákona).

va

s ejmu t o dn e : ..........1.1 :.7. : 3.0. J.?........... ..... o o o.

s ejmuto dne : .......... !.!. :.'..'. ?.9.: 3........... o........

Poplatek:
Sprnní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
1.6.2012.

výši j000,- Kč byl zaplacen dne



obdrží:
Účgstníci územního řízení:
účastníci dle $ 85 odst. ] stavebního zókona doručuje se do vlastních rukou:
1. ENPRO Energo s.r.o.' pracoviště Přerov, nábř. Dr. E. Beneše l913l20, Přerov
2. obec Lutín, Št otni 203, Lutín
3. obec Hněvotín
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje seveřejnouvyhlóškou
4. vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu LutÍn a Obecního úřadu Hněvotín + příloha

(Jiří Menšík, Jana Sigmun ďa 47 , Lutin, Správa silnic olomouckého kraj e, Lipenská l20, olomouc, Ivo Blaha,

Hálkova 1039, 396 01 Humpolec, olďiška Caesarová, Štouračova 900/6, Bystrc' 635 00 Brno 35, Martin
Kónig' Valtická 410gl2, Brno - Vinohrady _ Žídenice,628 00 Brno 28, Rudolf Kónig, Teyschlova |l25l31',
Bystň, 635 00 Brno 35' Miluše Kónigová, Arbesova 9/9, Brno-sever _ Lesná' 638 00 Brno 38, Ing' Štěpan

Marek, Sídliště 808, Strání_Květná, 687 66 Květná, Ing. Emilie Podolanská, Spádová 1143116, Sereď' ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874l8, 405 02 Děčín, Telefonica Czech Republic' a.s., Za Brumlovkol 26612, Praha,
RWE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynárenská 499ll,657 02 Brno)

Účastníci stavebního řízení - dodeikv
5. ENPRO Energo s.r.o.' pracoviště Přerovo nábř. Dr. E. Beneše 1913/20, Přerov
6. obec Lutín
7. obec Hněvotín
8. Jiří Menšík, Jana Sigmunda 47,Latín
9. Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská l20' Olomouc
10. Ivo Blaha, Hálkova 1039' 396 01 Humpolec
11. oldřiška Caesarová, Štouračova 900/ó' Bystrc,635 00 Brno 35
12. Martin Kónig, Valtická 410912, Brno _ Vinohrady _ Zidenice, 628 00 Brno 28
13. Rudolf Kónig, Teyschlova l125l31, Bystrc, 635 00 Brno 35
l4. Miluše Kónigová, Arbesova 9/9, Brno-sever - Lesná, 638 00 Brno 38
15. Ing. Štcpan Marek, sídliště 808, Strání-Kvétná,687 6ó Květná
1ó. Ing. Emilie Podolanská, Spádová lt43l'.6,926 0l Sereď
|7. CEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín
1 8. Telefónic a 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266 /2, P r aha
19. RwE DistribučnÍ služby, s.r.o., Plynárenská 499ll,657 02 Brno

Dotčené orgórry státní spraly:
20. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje, Hynaisova l0, olomouc
21. Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
22.Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc
23. obecní úřad Lutín, Štolni 203, Lutín
24. obecní úřad Hněvotín


