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obecní úřad Lutíno okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 l . 783 49 Lutín' teleforr 585944286, fax 585944286

č.;. sÚltzo ll254l2ol2
Vyřizuje : lng. Drahoslava Mačáková
e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně clne 27.7.2012

Stavebník Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomo'..ň:-ó_ti"1_q.gn'áň-iÍa'EneyotíňJž-*
rČ zqsgrs zastoupená IDOP Olomouc a.s. Řepčínská 82, Olomouc rČ tsosooz7 podala dne

24.5.201'2 žádost o vydárrí stavebrrího povolení na stavbu veřejného osvětlení na pozemcích

parc.č 2I3 l38, 1032 l t, 204, 1030 l 1,, 213 l3I, 2l3 l30, 1029 l l, 54l 4' 56 v k.ú. Hněvotín.

Úzernní rozhodnutí bylo vydáno stavebnírrr úřadem Lutín dne 19.1 1 .2010 pod č j '

sÚl2421208612010.

Dneln podání Žádosti bylo zalrájeno stavební ťízení.

obecní ťrřad LLrtín stavební Úlřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst' l, písm' g)

zákorla č. 183/2006 Sb., o územnírn plánovártí a stavebním řádr'r, ve znění pozdějších předpisťr (dále

jen stavebrrí zákon), přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady ve stavebním

řízerrípodle $ 1ll odst. 1 a2 stavebního zákona anazákladějeho výsledku rozhodl' Že stavba

veřeiného osvětlení na pozenrcích parc.č 2l3l38, l032ll,204, l030lI,2l3l3l,213130, 1029ll'
5414' 56 v k.ú. Hněvotín.

se podle $ 1 15 stavebrrího zákona

povoluje.

Uspořádání stavby bude následLrj ící:

So 03 Veřejné osvětlení - ( součást stavby rekonstrukce silnice II/570 - Hněvotín) je navrženo
uliční osvětlení komunikací, chodníků a přechoclů. Jedná se o osvět|ení komunikace u nového
ostrůvku, přisvícení přechodů a místa pro přecházení vozovky a osvětlení nového kruhového
okruhu. Osvětlovaná komunikace bude nově osvětlena aýbojkovými svítidly na 15 lx, svítidla
budou umístěna na nových sloupech s výložníky s celkovou ýškou 8 m. Ve střední části
komunikace s křižovatkou bude nově provedeno napojení na vedení NN z nového sloupu NN,
kde bude osazen nový rozvaděč vo. Na pravé straně komunikace směrem na Nedvězí IIl570
budou demontovány stávající osvětlovací stožáry a od vjezdu do družstva budou osazeny nové

osvětlovací stožáry o celkové qýšce 8 m, spojení bude kabelové, které bude pod komunikací a
přejezdy uloženo v chráničce. Ve střední části komunikace s křižovatkou bude osazena pod

komunikací rezervní chránička pro napojení směrem k poště. Samostatně bude provedeno
napojení osvětlení přechodů kabelem. Osvětlení bude provedeno na stožárech o výšce 6 m
s výložníky a svítidly typu ,,zebra". Na kruhovém objezdu bude osazen stožár šestiramenný se 6

ti výbojkovými svítidly o celkové výšce 8 m s výložníky. Napojen bude z nového rozvaděče
Rvo1. Osvětlení bude pokračovat do levé části komunikace směr Lutín. Zde bude postupováno

stejně jako na pravé straně. Nasvětlena bude i ulice ze stožáru č. 10. Stožáry budou ukotveny
v betonových patkách .



2.

Pro provedení stavby se stanoví následující podrnínkv

l. Stavba bucle provedena podle projektové dokumentace' vypracované Ing. Miroslavem
Hanákem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb specializace
elektrotechnická zařÍzení, která byla ověřena ve stavebním řízení; případné změny nesmí

být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, případně schválenÍ při kontrolní
prohlídce zápisem do stavebního deníku.

Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsleclky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený

vytyčovací výkres je dokladem ke kolaudačnímu souhlasu).

Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26812009 Sb., o

technických požadavcích na stavby.

Výstavba butle organizovnná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém
stavu, přecl výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště).

5. Terén po výkopu bude v co nejkratším termínu uveden do původního stavu.

Křížení kabelu VO s komunikací Ia570 trude provedeno protlakem. Kabe| musí být uloŽen

v hloubce min. 120 cm pod niveletou vozovky. Zápichové jámy musí být umístěny mimo
vozovku a krajnici silnice IIl570. Před vlastním započetím zásypových prací bude ke

kontrole hloubky hloubky krytí chráničky přizvána Správa silnic Olomouckého kraje, stř.

údržby Olomouc. SSOK bude stavebníkem předáno geometrické zaměření uložení kabelu
vo.

Při provádění stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních
sítí. Stavba bude realizována v souladu s podmínkami obsaženými ve vyjádření RwE
Distritruční služby s.r.o. Brno ze dne 8.l1.2011 pod zn. 5000546114.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 3.6.2011 pod č.j. 86250111 a při stavbě bude
postupováno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření.

9. V průběhu prací je nutné chránit přecl jakýmkoliv poškozením kulturní památku -
výklenkovou kaptičku, gloriet se sochou Panny Marie, která se nachází v bezprostřední
blízkosti navrhované stavby.

Při realizaci stavby dojde kdotčení energetického zzÍízení v majetku CE7'-Distribuce, a.s.

Děčín, proto musí být postupováno dle podmínek uvedených ve vyjádření CEZ Distribuce,
a.s. ze dne 27.7.2012 pod zn. 0100079731 a podmínek pro provádění činnosti
v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedenÍ, které byly přílohou vyjáclření.

odpatty vzniklé při provádění stavby musí být třÍděny a pokud netrudou znečištěné, budou
předány oprávněné Íirmě k recyklaci. Doklady o odstranění odpadů ze stavtly budou
součás1í dokumentace předkládané k žádosti o užír ání stav br'.

Stavba bucle prováděna stavebním podnikatelem vybraným na základě výběrového Íízení,
který při jejím provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
prováclění stavby bude veden stavební deník.
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13. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; případné změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřatlu.

14. Stavba bude dokončena do 30.11.2013.

15. Stavba může být užívánz až po vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podat
žádost o vydání kolaudačního souhlasu $ 122 stavebního zákona na předepsaném formuláři.
Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví $ 12 ryhl.č.52612006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zátkona ve věcech stavebního řádu. Stavebník zajistí, aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
předpisy.

16. 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 prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- závěrečná kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu

17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,sTAvBA POVOLENA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůsta|y
čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

18. Při realizaci stavby je třeba respektovat stávající rozvody, vodovodu, splaškové a dešt'ové
kanalizace.

t9. Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.2011987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je
stavebník v případě, že se jedná g úziemÍ s archeologickými nálezy,, povinen oznitmit
Archeologickému ústavu Akademie věd CR v Brně, Královopolská I47,Brno, svůj záměr
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci - např. Archeologické centrum
Olomouc, provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22
oclst. l zákona o památkové péči uk|ádá 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.

o nánritkáclr ťrčastníků ř'ízení se rozhoduje takto : nebyly vzneseny

odůvodnění :

Stavebrrík olornoucký kraj, Jerenrenkova 40a, olomoLlc a obec Hněvotín, Hněvotín 41,IČ
298913 zastoupená IDoP olomollc a.S' Řepčínská 82. olornouc tČ 1sosoo77 podala dne 24.5.2012
Žádost o vydání stavebtrího povolení na stavbu veřejIlélro osvětlení na pozemcích parc.č 213l3B,
1 0321 1, 204. 1030/1, 213 13 l, 213 l30, 1029 l 1, 54l 4, 56 v k.ú. Hrrěvotín.

Pro umístěnístavby bylo vydáno ťtzemnírozhodnutí stavebním úřadern LLrtín dne l9.1l.20i0
pod čj. sÚ 12421208612010.

obecní ťrřad Lutín stavební úřad po přezkoutnání Žádosti oznárlil dle $ 1 1 1 odst. l a 2
stavebního zákona zahájení stavebrrílro řízení všenr známýnr účastníkům řízení a dotčenýrn
orgánťrrrr. Vzhledern ke skr-rtečnosti, že poměry v Útzerní jsoLr jednoznačné' jsou mu dobře zrrámy



poměry Staveniště a Žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, uprrstil

stavebníúřad v souladu s ustatrovením $ 1l2 odst. 2 stavebního zákorla od ťrstnílro jednárií a olrledárrí

na místě satnéln. Sor-rčasně stanovil llrůtu pro podání nárrritek a připornínek. V průběhu Yízení rrebyly

Vzllesel]y účastrríky Žádné
Posouzením projektové dokumentace podle ' 1ll odst.i písrn' a), b) stavebního zákona

stavební írřad zjistil, Že projektová dokumentace je ťtplná, přelrledná a odpovídá obecnýrn teclrnickým
požadavkťrnr na výstavbu obsaŽeným ve vyhl. č. 131l1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů'

Projektová dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou lng'Miroslavem Hanákem,

autorizovanýrrr inženýrem pro techniku prostředí staveb specializace elektrotecl-rrrická zařízení.
Stavebrrí ťrřad se vťízení zabýval i tou otázkou, zda bude při prováděrrí stavby zajištěna

ochrana veřejných zájnŮ vymezená v $ 160 odst' stavebního zákona a stanovil, Že stavba rnťlže být

prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby

stavbyvedoucím'
Stavebník k pozernkům přírno dotčeným stavbou jednak prokázal vlastrrické právo; jiné

právo k pozemkťtm pak prokázal souhlasem vlastníka pozemku olomouckýrn krajern zastor"rpeným

SSQK. souhlasem ZD Hrrěvotín a stnlouvou s Pavletrr Lepařem, bytem Hněvotín 319. Tuto skutečnost

stavební írřad ověřil v prťrběhu Yízení.

Stavebrrí úřad se v rámci probíhajícího ťízení zabýval téŽ otázkou vymezení okrulru účastníkťr

řízení ve srnyslu 109 stavebrrího zákorra. Přitorrr dospěl kzávěru, že vdaném případě toto právní
poStavení přísluší:
Účastníci stavebnílro řízenípodle $ 109 staveblrího zákona:

a) stavebrrík olornoucký kraj, Jeremenkova 42a, olonrouc, obec Hněvotírr, Hněvotín 47,

b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém má být stavba prováděna:

- obec Hněvotín
- olomoucký kraj, Jeremenkova 42a, olomouc, hosp. Správa silnic olomouckého kraje,

Lipenská 120. olomouc)
- Čp'z Distribuce, a.s. Teplická814l8,Déčín

c) vlastrríci sousedních pozemkťl ttebo staveb na nich, rnťrŽe-li býtjejich vlastnické právo navrhovanoll
stavbou př'íIno dotčeno: viz Seznam - clorrrčení veřejnou vyhláškou rra ťrředníclr deskáclr obecního
úrřadr"r LLrtín a obecrlílro Úlřadu Hrrěvotírr.
Seznant:

. obec Hněvotín; Zdeněk Čtvr'ttit<, Hněvotín 299; Barbora Mrakavová, Hamerská 631113, olornouc;
Helena Mrakavová, Hněvotín 104; Daniel a Žaneta Andrésovi' Lomená 493l3O. olornouc; Hana a

Jinctřich Procházkovi, Hněvotín 177;Eva a Jiří opíchalovi, Hněvotín 186; Ing. lvana Čajková, Horní
nánl.236]l]. Šternberk; RNDr. Rostislav Morávek. Hněvotín 188; Vladirníra a Bohuslav Vymětalovi.
Řezáčova 42ll20. olomouc; Jiří Kočí, Hněvotín 190; David John, Hněvotín 189; Alena a Antonín
Líčkovi. Hněvotín 225; Ladtslav Slovák' Hněvotín 2l8; Jana Slováková, Hněvotín 2l0; Petra

l(limčíková, Těšetice 40; Marcela Srnečková. Hněvotín 2l0' Jana a Petr Pokorní, Hněvotín 228; Alena a

Josef Dokoupilovi, Hněvotín 229' Jaromír Horný' Hněvotín 240; Marie a Antonín Procházkovi.
Hněvotín 239; Zdeněk Hájek. Hněvotín 2'l0: olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, olornouc; tng. JiřÍ
Macoun. Hněvotín 155; Miluše a František Rozsívalovi, Hněvotín 156; Jarornír Porubský, Hněvotín l57;
Jiří Váňa. Hněvotín 151: AlŽběta oračková, Hněvotín l58; Milan oračko, Hněvotín l58; Marie a Jiří
Bát'kovi. Hněvotín l60; Richard Richter, Hněvotírr l6l; Stanislav Drtina, Hněvotín 162; LibuŠe
Přecechtě]ová, Hněvotín 28l; Josef Dokoupil' Hněvotín 246; Ludmila Hájková' Hněvotín 247, Petr

Bernát. Hrrěvotín 41; Jaroslava Bernátová, Hněvotín 41;Marcela Horáčková, Hněvotín 4l; Jaroslav a

Marie Čtvrtlíkovi' Hněvotín 32 Jaroslav a Jana Mlčochovi, Hněvotín 267; Vladimír a Anna Kočí,
Hněvotín 106; Pozemkový fond ČR, Husinecká lo24l|1a, Praha, Žizkov; Bohuslava Březinová,
Hněvotírr 48; Zernědělské druŽstvo Hněvotín, Hněvotín 90;

. Telefónica Czech Republic, a.s' Praha, Za Brumlovkou26612

. RWE Distribuční sluŽby, s.r.o' Plynárenská 49911. Brno

Stavebrrí Úrřad dále dospěl k závěru, Že dalšírni rJrčastrríky stavebního iízerlí, (mimo ty, se kterýrni bylo
v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či Lrživatelé okolrrích pozemků a staveb v sousedství.

Navrhovarlá a tímto rozlrodnutím povolená stavba se.jich svýnr charakteret-n a umístěním nedotkne.



Z pÍedloŽených stanovisek :

- stanovisko CEZ Distribuce, a.S. Děčírr ze dne 21.1.2012 , pod ztl. 0100019'731 dojde k
dotčení,

- vyjádření RWE, Distribuční sluŽby, S'r.o' Brno ze dne 8.11.20l l pod zn.5000546114 -
dojde k dotČerrí.

- vy.iádření Telefónica Czech Republíc a's. Praha ze dne 3'6.201l, pod č.i.86250111 - dojde
k clotčení.

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice olomouckélro kraje ze dne 23.11.201l pod čj.
M2o-L41t4512011,

- souhlas VUSS Brno ze dne l i.i l.201 1 pod čj. 829412219012011-1383-UP-oL'
- vyjádřerlí Magistrátu města oloInouce odboru stavebního, odd. parnátkové péče Ze dne

:o.t t.zo1 1 pod čj. SMol/oPPl20l22181201 l/Ře,
- stanovisko Magistrátu města olomouce, odboru životnílro prostředí ze dne 28.11.20l1 pod

č j. SMol/ŽP l 55 19214120 1 i /Vá,
- soulrlas k trvalému vyrrětí zemědělské půdy vydaný Magistrátem města olomouce odborem

životního prostředí drre 1 1.8'2010 pod č j. SMol/ZPls5l1141912010/Po,
- vyjádření SSoK olomouc ze dne 25.11.201l pod zn. oLl21933l11-15lMi 5.6.9 S 5'

a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěrtt, Že rrskutečněnírn stavby nebudou ohroŽeny veřejné
zájny arri rrepřirněřeně omezena či ohroŽena práva a oprávněné zájny účastníků Íízení.

JelikoŽ v prťrběhu stavebnílro řízerrí stavebrrí ťrřad neshledal důvody, které by brárrily povolení
stavby, rozlrodl způsobem uvedeným ve výrokLl tohoto rozhodnutí.

Vzlrledem k tomu, Že se jedrrá o řízení s velkýnr počtern ťrčastníkťr, ťrčastníkům stavebního
řízení se oznámení cloručuje veřejnou vyhláškoLr; účastníkůrrr uvedenýnr v $ 27 odst' 1) zákona č.

50012004 Sb. správní řád, se doručLrje jedrrotlivě (žadatel).

PoučenÍ :

Proti toInuto rozliodriLrtí lze podat odvolání. odvolat se může Úrčastriík řízení ve lhůtě do 15

dnů ode dne, kdy mr-r bylo rozhodnutí oztlámeno. odvolání se podává u stavebního úřadu obecrrího
ťrřadLr LLrtín. o odvolání rozlrodLrje odbor strategického rozvoje Krajského ťrřadLr olonouckélro kraje.

Dor'učení veřejnou vyliláškorr se provede tak. Že je rozhodnutí vyvěšerro po dobLr 15 dnťr

zpťrsobern v rnístě obvyklým. Posledrrí den této lhůty je dnem doručerií.
odvolárrí se podává s potřebným počtenr stejrropisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu a kaŽdý Úrčastrrík dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízerrí potřebný počet stejnopisů,
vyhotovíje správní orgán na náklady írčastníka.

Včas podarré odvolárrí má odkladný ťrčinek'
Stavba tlesIní býtzahá1ena. dokud stavebnípovolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti' jestliŽe do dvou let ode dne' l<dy nabylo právrrí moci,

nebude stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou stavebníkovi

předány po nabytí právní moci tolioto rozlrodnutí'



Doručí se :

ťrčastrrící iízeni:

zástupce žaclatele -
1. IDOP olomouc a.s. Řepčínskí82, olomouc (DS)

2. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou (viz seznam) _ vyvěšeno na úřední desce

obecního úřadu Lutín a Obecního úřadu Hněvotín

dotčerré orgány na doručenku:

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. památkové péče (DS)

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

Správní poplatek byl zap|acen podle zákonač.63412004 Sb., položky 17 odst. l písm. i) ve výši

3000,- Kč dne 14.6.2012.

Toto rozltoclnutí je doručovtino v souladu s ustunovením $ 25 u $ 144 zúkonu č. 500/2004 Sb.

sprtivní ř.tÍtl, veřejnouvyltldškou, uproto musí býtvyvěšeno po dobu 15 dnů na úředníclt deskúclt

obecního úřadu Lutín u obecního úřadu Hněvotín. Poslední den ]Sti denní lltůty, po kterou je
rozltodnutí vyvěšeno nu úřední clesce, je dnem cloručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na
více úředních deskriclt (ve sprdvníclt obvodech několikn obcí), považuje se zo clen vyvěšení den, ve

kterém byIu písemnost vyvěšenu na úřední desce sprúvnílto orgánu, který písemnost doručuje.

, 30 .7 .2012
Vvveseno clne : .

Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.


