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ozNÁMnNÍ
o sPoJENÍ ÚznvrNÍrro A sTAvEBNÍHo ŘÍznNÍ, ZAHÁJENÍ spor,rčNÉHo ŘÍzrNÍ,q.

PoZvÁNÍ K vEŘEJNÉnnu ÚsrNÍnru JEDNÁNÍ

Společnost Čnz Distribuce a.s., .- IČ 27232425, Teplická 87418, 405 02 Děčín,
kt".ou zastupuje ENPRo Energo s.r.o., Ič 28628250, Sokolská |37l4í,Valašské Meziřící doručovací adresa:
oblastní p.u.onisto, ENPRO Eňergo s.r.o. P. Bezruče 5, 798 01 ZábÍeh, Ing. Vlastimilem Šulou

(dále jen ''stavebník'') dne poda| 3I.7.2012 Žádost ovydání rozhodnutí oumístění a provedení stavby:

technická infrastruktura _rozšíření distribuční sítě - vedení NNk ''Slatinice, Mikmek - stavba Iv - 12-
8007568 na pozemcích parc.č. 798/l a 381/1 v k.ú. Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahájeno izemní a stavební řízení.

Popis záměru
Z důvodu zajištění požadovaného příkonu pro noý rodiný dům na pozemku parc.č. 38]/] stwebníka ondřeje
Mikmeka bude prodlouženo vedení NNk - nové zemní kabelovévedení 2x AYKY 3x240+120 mm o trasoyací délce
I2,5 m. Připojení bude provedeno jako prodloužení stávající smyčlE / 2x spojkď kqbelovévedení NN o,4 kV přes
pilíř SSl00 umístěný na parcele 38I/]. Dosavadní zemní kabelové vedení AYKY 3x240+]20mm povede kolem
oplocení v rostlém terénu . Napojení bude na stnající vedení NNk umístěné na pozemku parc.č. 798/2 před
pozemkem parc.č. 36/4

obecní úřad Lutín, stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č. l83/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''),
spojil územní a stavební řízení podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona vsouladu s $ l40 odst. l ziíkonaě' 500/2004
Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle $ l40 odst. 4 sprármího Íádu a omamuje podle $ 87

odst. l a $ ll2 odst. 1 stavebního zákorn zahájení společného Íizení a současně naÍizuje kprojednání žádosti
veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na místě na den

21.záÍí20l2 (čtvrtek) v 12.45 hodin

se schůzkou pozvanýchna místě stavby .

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě dtkazy uplatnit nejpozději při
ústním jednání' jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahližet do podkladů rozhodnutí (obecní
uřad Lutín, stavební uřad, úřední dny: Po a St 8 - 17) nebo i jindy po domluvě na ýše uvedeném telefonním čísle či
e-mailu.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodk]adně poté, co bylo nařízeno veřejné ústníjednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u
pozemku 381/ 1 u něhož se má zámér uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace o záměru vúzemía o podánížádosti o vydání územního rozhodnutÍ obsahuje dle $ 8 vyhlášky č.

503/2006 Sb.
a/ indetifikační údaje o žadateli dle $ 37 odst. 2 správního řádu / - právnická osoba- název nebo obchodní
firmu, Ič nebo obdobný údaj a adresu sÍdla , popřípadě jinou adresu pro doručování/
b/ předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků

0be*aÍ úřa'ťu í".uťilt
okres {)1n:*;..,tt::
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d/ údaj , zda předmět územního Íízenívyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
e/ místo a čas veřejného ústního jednání , případně spojeného s místním šetřením
f/ upozornění, že námitky,závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci Íízení, dotčené orgány a jiné
osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání o jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je grafické vyjádření záméru , které tvoří situační výkres předmětu územního ÍÍzení a
jeho vazeb a účinků na okolí , zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich případné též
znázornéní vzhledu záměru .

Pokud Žadate| uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné jednání.

K závaztým stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při rrydání územního nebo regulačního
plánu, se nepřihlíží. Účastník řízeni ye svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako

účastníka Íízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky' se nepřihlíŽí.

Dle ustanovení $ 89 odst.4 stav.zákona obec uplatňuje vúzemním řízení námitky kochraně zájmů obce azájmŮ,
občanů obce. osoba, která je účastníkem řízení podle $ 85 odst.2 písm c/ , může v územním řízení uplatňovat
námitky ' pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehoŽ ochranou se podle zvláštního právního
přepisu zabývá 

"'
Účastník Íízení miže podle $ l14 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a uŽivání stavby nebo požadavkum dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě.

Dle ustanovení $ 87 odst. 3 stavebního zákona, áčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a

mohlo by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání , wzve je stavební úřad ,aby zvolili společného
zmocněnce.

Dle ustanovení $ 54 odst.l správního řádu je vlastník nebo uŽivatel věci nebo ten, kdo věc u sebe 
' 
povinen strpět

ohledání věci na místě'

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. l stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů
vstupovat nacizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydaní správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad můŽe podle $ 173 odst. l stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závaŽným způsobem ztěŽuje postup vřízení anebo plnění úkolů podle $ l72 odst' l stavebního zákonatim, že

znemožňuje oprávněné uřední osobě nebo osobějí přízvan:é vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se někteý z účastnfl<ů Zastupovat, předloŽí jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků územního Íízení dle $ 85 stavebního zákona a okruh
účastníků stavebního řízenÍ dle $109 stav. zákona následovně:

ČBz nistribuce a.s.' IČ 2723242| Teplická 874l8, 4o5 02 Děčín,v zastoupení ENPRO Energo s'r.o., IČ
28628250, Sokolská l37l45, Valašské MezlÍící doručovací adresa: oblastní pracoviŠtě, ENPRO Energo s.r.o.
P. Bezruče 5,198 0| Zábteh

Příslušná obec
Obec Slatinice

a/ Vlastník pozemku , na kterém má být požadovaý zóměr uskutečněn
Obec Slatinice
Lubomír Mikmek' Slatinice 19

Helena Mikmeková, Slatinice 19

b//osoby , jejichž vlastnické pravo a jiné věcné právo k sousedním staýbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno :

Zdeněk Bořuta , Slatinice 377
Marie Bořutová, Slatinice 377
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B. Účastníci řízení stavebního řízení dle ustqnovení S 109 stavebního zlÍkona :

I. Stavebník

ČBz oistribuce a.s.' IČ 2723242| Teplická 8'74l8,405 02 Děčín,v zastoupení ENPRO Energo s.r.o., IČ
28628250, Sokolská l37l45, Valašské MeziÍíci doručovací adresa: oblastní pracoviště, ENPRO Energo s.r'o. P.
Bezruče 5' 798 0l ZábÍeh

2l vlastník pozemku:
Obec Slatinice
Lubomír Mikmek, Slatinice 19

Helena Mikmeková' Slatinice l9

3. Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být ieho vlastnické próvo navrhovanou stavbou přímo
dotčeno

Zdeněk Bořuta, Slatinice 377
Marie Bofutová, Slatinice 377

Vzhledem k tomu, Že předmětný záměr se umísťuje v území , kde je vydán územní plán ,doručuje se toto oznámeni
o zahájeni územního řízení dle $ 87 odst. l stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územního řízení pod písm ,,A" č.1,2 a dotčeným orgánům jednotlivě
- Účastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A" č. 3_ veřejnou vyhláškou

Účastnilďrm stavebního Íízeni ,,B" a dotčeným orgánům - jednotlivě

Příloha : situační l"ýkres

Toto oznámenÍ musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a úřední desce
obecního úřadu Slatinice. ozrrámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkoý přísfup. Patnácým dnem po
vyvěšení se oznámení považuje za doručené / $ 25 zákona č. 500/2004 Sb. o správnímřízení ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost lyvěšením na více úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve
kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20 stavebního zákonď

Vyvěšeno dne:
/úřední deska/

23.8.20L2 Sejmuto dne :
8.9.201"2

Vyvěšenodne: 23' 8' 20L2
iwww. stránky- elektronicky/

Sejmutodne: 8'9'2072

je vyvěšení a sejmutí oznámeni.

[ng. Drahoslava M a č ák o v
vedoucí stavebního úřadu

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlql zaslaly zdejšímu stavebnímu
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Vyvěšeno dne:
/www. stránky- elektronicky/

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu' kteý potvrzuje lyvěšení a sejmutí oznámení.

Žódáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o l,yvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlq, zaslaly zdejšímu stavebnímu
úřadu

obdrží:
A.účastníci územního řízení
a/ účastníci územního řízení dle rsl. $85 odsÍ.1 stav.ztÍkona
Žadatel a příslušná obec:

ENPRO Energo s.r.o., IČ 28628250, Sokolská l37 l45, Valašské Meziřící doručovací adresa: oblastní pracoviště ,

ENPRO Energo s.r.o. P. Bezruče 5,7g8 0l ZábŤehzasfupující Čpz listribuce a.s. Děčín
Obec Slatinice

bl,účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.ztÍkona _ veřejnou vyhláškou
obec Slatinice, Lubomír Mikmek, Helena Mikmeková, ZdenékBořuta' Marie Bořutová
ČBz oistribuce a.s. Děčín, Telefonicao2 Czech Republic a.s', DLSS olomouc, Praha
RWE Distribuční služby s r',o Brno
Obec Slatinice
ARKO Technology a.s. Brno

c/.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce - odbor koncepce arozvoje, Hynaisova 10, olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova l0, 779 l l olomouc
Magistrát města olomouce _ odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova l0,77911 olomouc
obecní uřad Slatinice

obecní úřad Lutín - uřední deska
obecní uřad Slatiníce - uřední deska

B. Účastníci stavebního řízení :

ENPRo Energo s'r.o., IČ 28628250, Sokolská l37l45, Valašské Meztřicidoručovací adresa: oblastní pracoviště ,

ENPRO Energo s'r.o. P. Bezruče 5, 798 0l ZábŤehzasfupující ČBz oistribuce a.s. Děčín
obec Slatínice
Lubomír Mikmek ,783 42 Slatinice 19
Helena Mikmeková, 783 42 Slatinice 19
Zdeněk Bořuta' 783 42 Slatinice 377
Marie Bořutová,'7 8342 Slatinice 377

Správci a majitelé technické infrastruktury:
ČBz oistribuce a's. Děčín, Teplická č.p.874l8,405 02 Děčí
Telefonicao2 Czech Republic a's., DLSS olomouc, ZaBrumlovkou č.p. 26612,Michle, I40 22 Praha 4
RWE Distribuční služby s r.,o.' Plynrírenská č'p. 499lI, Zábrdovice, 657 02 Bmo
Obec Slatinice
ARKO Technology a.s. Brno

dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 1O,'779 11 olomouc
Magistrát města olomouce - odbor stavební , ood.památkové péče, Hyrraisova l0,779l l olomouc
obecní úřad Slatinice
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