
obecní úřad Lutín, okres Olomouc
stavební úřad

49 Lutín, teleÍbn 585944286 : fax 585944286olomoucká 13 1, 783

c.j. su/12s4t2012
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mai l : dmacakova.o u@luÍín.cz

V Lutíně dne 7.6.2012

j É,i,iiclr.t:

Stave b n ík Olomoucký kraj, Je rem enkova .í0a, oloňone' a-o bec'"Hn'ě\"ofín'_
rČ zqsqrE zastoupená IDOP Olomouc a.s. Řepčínská 82' olomouc rČ rsosoozz
24.5.2012 Žádost o vydárrí stavebrrího povolení na stavbu veřejného osvětlení na
parc.č 213l38, 1032l1,204, I030ll,2l3l3l,2l3l30, 1029ll,54l4,56 v k.ú. Hněvotín.

podala dne
pozemcíclt

UzeIrrní rozlrodnutí bylo vydáno stavebním úrřadern Lutín dne 19.11 .2010 pod č j
sÚl2421208612010.

Dneln podání žádosti bylo zahájerlo stavební ťízení.

Jednoduchý popis stavby :

So 03 Veřejné osvětlení _ ( součítst stuvby rekonstrukce silnice II/570 _ Hněvotín) je nuvrženo
uliční osvětlení kontunikucí, chodníků u přechodťt. Jednó se o osvětlení komunikuce u nového
ostrt\vku, přisvícení přechodů a místu pro přechúzení vozovky u osvětlení nového kruhového
okrultu. osvětlovgnd komunikuce bude nově osvětlenu výbojkovýnti svítidly na 15 lx, svítirltu buclou
umístěna nu novýclt sloupeclt s výložníky s celkovolt výškou 8 m. Ve střední čústi komunikuce s
křižovatkott bude nově provedeno nupojení nu vedení NN z novéIto slottptt NN, kde bude osuzen
nový rozvnclěč Vo. Na pruvé straně komunikace směrem na Nedvězí II/570 budou clemontovttny
stúvující osvětlovucí stožáry a od ujezdu do družstvtt buclou osilzen), nové osvětlovucí stožúry o
celkové výšce 8 n, spojení bude kubelové, které bude pod komunikucí u přejeztty uloženo
v cltrúničce. Ve střední čdsti komunikuce s křižovutkou bude ostzenu potl komunikucí rezervní
cltráničku pro napojení směrem k poště. Sumostotně bude provedeno napojení osvětlení přechodft
kabelem. osvětlení bude provedeno nil stožcirech o výšce 6 m s výložttíky u svítitlly typtt ,,zebrn". Nu
krultovént objezdu butle osuzen stožár šestirumennjl se 6 ti výbojkovými svítidb, o celkové výšce 8 nt
s výložníky. Nnpojen bude z novélto rozvaděče RVOL. osvětlení bude pokručovat clo levé čtisti
komunikuce směr Lutín. Zde bude postupovrino stejně jako na pruvé struně. Nasvětlenu bude i
ulice ze stožáru č. 10. stoždry budou ukotveny v beÍonových pctkách.

Stavební Úrřad obecního ťrřadLr Lutín, jako stavebrrí Úrřad příslušný podle $ l3 odst. l, písn. g)
zákona č' 183/2006 Sb., o úrzernnírn plárrování a star'ebtrím řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon), oznamuje podle $ 1l2 odst. l stavebního zákona zallájení stavebního řízerrí
dotčerrýrn orgánům státní správy aznámým ťrčastníkťrrl řízení ajelikož jsou nlu dobře znárny porrrěry
staveniště a žádost poskytL1e dostatečný podklad pro posotlzení ttavrltovarlé stavby a statrovetlí
podmínek kjejínLr provádění, upouští dle $ 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání tla nrístě a
ťrstního jedrrání.

Účastníci řízení molrou své nárnitky. popřípaclě clťrkazy Lrplatnit nejpozději v zákonem
statloverré lhťrtě do l0 dnů od dorrrčenítohoto oználnení. Ve stejné lhůtě Sdělí svá stanoviska dotčené



orgány státní správy' K později uplatrrěným závaznýrn stanoviskťtnr, nárnitkám, popřípadě clťrkazťrm
nebucle přihlédnLrto.

Do podkladů rozhodnutí lze ve shora uvedené lhůtě nalrlédnoLrt v kanceláři stavebního ÚrřadLr
Lr ťrřední osoby (vyuŽijte zejména návštěvní dny pondělí. středa 8 - 17 hod.).

Nechá-li se rrěkterý z ťrčastníkťr ťízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc'

Podle $ ll4 odst' 1 stavebního zákona ťrčastník stavebního řízení mťrže uplatrrit námitky proti
projektové dokutnentaci, zpťtsobu prováděrrí stavby nebo požadavkůnr dotčenýcli orgánů, pokud je
jinri přírno dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloŽerlé strrlouvott provést stavbu rrebo opatření
nebo právo odpovídající věcrrému břemenu k pozernku nebo stavbě.

JelikoŽ se jedná o Íízení s velkým počtenl ťrčastníků, účastníkťrrn stavebního řízení se
oznámení dorLrčLrje veřejnor'r vyhláškou; Úrčastníkťrm trvedeným v $ 27 odst. l) správního řádLr se
doručuje j ednotl ivě ( žadatel).

Účastníci stavebního řízení podle $ 109 stavebního zákona:
a) stavebníl< olomoucký kraj, Jerenrenkova 42a, olonrouc; obec Hněvotín, Hrrěvotín 47.
b) vlastníci pozenrku nebo staveb, na kterém rná být stavba prováděrra:

- obec Hněvotírr
- olomoucký kraj, Jeremenkova 42a. olomouc. hosp. Správa siInic olornouckého kraje,

Lipenská 1 20, olornouc)
- Čp'zDistribuce, a.s. Teplická B74lB, Děčít^t

c) vlastníci sousedttích pozernků nebo staveb na nich. mťrže-Ii býtjejich vlastnické právo navrltova1lotl
stavbou přínro dotčeno: viz seztram - doručení veř'e.jnou vylrláškou na Úrředrrích deskáclr obecrrího
ÚrřadLr LLrtín a obecnílro Úrřadu Hněvotín.

Seznanr:
' obec Hněvotín; Zdeněk Čtvrtlík, Hněvotín 299; Barbora Mrakavová, Harnerská 631l13, olornouc;

Helena Mrakavová, Hněvotín 104; Daniel a Žarteta Andrésovi, Lomená 493l3O, olomouc; Hana a
Jíndřich Procházkovi, Hněvotín 177;Eva a Jiří opíchalovi, Hněvotín l86; Ing. Ivana Čajková, Horní.-,- Xná:m.236]l], Sternberk; RNDr. Rostislav Morávek, Hrrěvotín 188; Vladimíra a Bohuslav Vyrnětalovi,
Řezáčova 421l2O, olomouc; Jiří Kočí, Hněvotín l90; David John, Hněvotín l89; Alena a Antonín
Líčkovi. Hněvotín 225; Ladislav Slovák, Hněvotín 2l8; Jana Slováková. Hněvotín 210; Petra
I(limČíl<ová' Těšetice 40; Marcela Srnečková. Hněvotín 210; Jana a Petr Pokorrrí, Hněvotín 228.. A\ena a
Josef Dokoupilovi, Hněvotín 229; Jaromír Horný. Hněvotín 240; Marie a Antonín Procházkovi.
Hněvotín 239, Zdeněk Hájek, Hněvotín 270, olornoucký kraj, Jerernenkova 40a, olomouc; Ing. Jiří
Macoun, Hněvotín l55; MiluŠe a František Rozsívalovi, Hněvotín l5ó; Jaromír Porubský, Hrrěvotín l57;
jiří Váňa, Hněvotín l57; AlŽběta oračková, Hněvotín l58; Milan oračko, Hněvotín 158; Marie a Jiří
Bát'kovi, Hrrěvotín l60; Richard Richter, Hněvotín l6l; Stanislav Drtina, Hněvotín 162; Libuše
Přecechtělová, Hněvotín 28l; Josef Dokoupil, Hněvotín 246; Ludrnila Hájková, Hněvotín 247; Petr
Bernát, Hněvotín 41;Jaroslava Bernátová, Hněvotírr 4l;Marcela Horáčková, Hněvotín 4l; Jaroslav a
Marie Čtvrtlíkovi, Hněvotín 32; Jaroslav a Jana Mlčochovi, Hněvotín 267; Yladimír a Anna I(očí'
Hněvotín l06; Pozemkový fond ČR' Husinecká l02411la. Praha, Žizkov: Bohuslava Březinová'
Hněvotín 48; Zernědělské druŽstvo HněvotÍn' Hnevotírl 90;

. Telefónica Czech Republic, a's. Praha. Za BruInlovkou26612
' RWE Distribuční sluŽby, s.r.o. Plynárenská 49911, Brno

lng. Drahosla
vedoucí sta
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Doručí se :

ťrčastrríci řízerrí na doručenku :
zá,stupce žadatele
1. IDOP Olomouc a.s. Repčínská82, olomouc (DS)

2. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou _ vyvěšeno
Lutín a obecního úřadu Hněvotín

dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. památkové péče
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí (DS)
Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na
komunikací(DS)
obecní úřad Hněvotín (DS)

na úřední desce Obecního úřadu

(DS)

úseku pozemních

Toto oznámení je vyhlašováno v souladu s ustanovetlím $ 25 správrrího řádu veřejnou vyhláškor'r, a
proto nrusí být vyvěšeno po dobu l5 dnů na Útřední desce obecního úřadLr Lutín a obecního ťrřadLr

Hněvotín. Poslední den 15ti denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na Írřední desce obecního
Úrřadu LLrtín je drrem dorr"rčení oznámení.

Vyvěšeno dne :

I .6.2A 1"2 Sejniuto

Zdddme obecní úřudy, aby potvrzenou kopii o vyvěšení u sejmutí této veřejné vyhldšky zasluly
zdejš ím u st av e b nímu úřud u.

Pro žadatele. ,- příloze zasílám.e poštovní poukúzku na uhrazení správního pclplatku ve výŠi 30()0,- Kč (po

uhrazení poplatku zaŠlete kopii stavebnímu úřadu).


