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ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ

veřejnou vyhtáškou

Stavební uřad obecního úřadu v Lutíně, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) a S 84 zákona
č' 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ''stavební zákon''), v územním řízení posoudil
podle $ 79 a 90 stavebního zákota žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaťízení (dále jen
''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne 28.3.2012 podala

obec Lutín zastoupená starostou Antonínem Bábkem, IČ 00299189 se sídlem Štolní 203, Lutín
zastoupena na základě plné moci STAVING engineering s.r.o., Kojetínská l99/2, Prostějov

(dále j en,,žadateI"), a na základě tohoto posouzení :

I. Vydává podle $$ 79 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č.50312006 Sb.' o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

,, LUTÍN - výstavba chodníku ul. U Kapličky"

na pozemcích parc.č. 279l ostatníplochal, 282/1l ostatní plochď, 28l/2l ostatní plochď, 28llll ostatní plochďo

361/ ostatní plochď' 452/ ostatni plocha/' l/zatrada/, st.40l1l zastavěná plocha anádvořil, 290l1l ostaIni
plochď' 281/6/ ostatní plocha/ v kat. území Lutín.
(dále jen ,,stavba") na pozemcích.

Popis předmětného náwhu
So 10l Zpevněné plochy
- Chodníkv:
úsek A - dldžděný chodník šířky 2'0m osazen do chodníkových obrub déIky 48,0m bude umístěn na
pozemcíclt parc.č.281/6, 1, 40/1' 361, 281/I v k.ú. Lutín.
Navržený úsek chodníku je situován v zelené ploše před oÚ Lutín. Začátek trasy je navržen kolmým připojením
na stalající dlážděný chodník u komunikace II' třídy ,,ul. Školní", odtud poktačuje zelenou plochou až ke
komunikaci III. Třídy ,,ul' Na Zábraní", kde je ukončen sníženou obrubbu. Příčný sklon chodníku je navržen
jakojednostranný 2% s odvodněním do přilehlé zelené plochy.
úsek B - dlážděný chodník šířky 2,0m osazen do chodníkovj,ch a silničních obrub délky 194,7m bude umístěn
na pozemcích parc,č. 279' 290/1 v k,ú. Lutín.
Navržený úsek chodníku je situován v místech stavajícího odvodňovacího žlabu z kostek, kteý plynule nalazuje
na dlóžděnou komunikaci. Stavba nezasóhne do stóvajícího jízdního pruhu' Dojde pouze kzásahu vmístech
odvodnění po jedné straně komunikace. Trasa B navazuje místem na přecházení na konci úseku A. Trasa začínó
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u telefonní budky odkud pokračuje po levé krajnici směrem k ulici ,,U Kapličfu" a ukončena bude na konci ulice
místem pro přecházení přes širolq; sjezd s ochranným ostrůvkem. Místa pro přecházeníjsou opatřena sníženou
obrubou. .Příčný sklon chodníkuje navržen jakojednostranný 2%o. odvodnění chodníku a stavající komunikace
bude do nově osazených obrubníkových vpustí uložeých pod chodníkem.

úsek C - ellážděný chodník šířky 2,0m osazen do chodníkových g silničních obrub délky 208,0m bude umístěn
na pozemcích parc.č. 290/l, 281/2' 282/1 v k.ú. Lutín.
Trasa úseku C navazuie místem na přecházení na konci úseku B za ochranným ostrůykem místem pro
přecházení, kdeje situován začátek trasy C ul. ,,Na Záhumení". Trasajevedenav zeleném pásu po pravé straně
podél stóvající komunikace III.třídy č. 57012. Ukončena je místem pro přecházení na protější stranu
komunikace, kde se napojuje na stavající dlážděný chodník.' Příčný sklon chodníku je navržen jako
jednostranný 2%. odvodnění chodníku a stávající komunikace bude do nově osazenych obrubníkoých vpustí
ul ožených po d cho dníkem.
- Pgrkovgcí plochv
Záměr řeší umístění parkovací plochy pro 5 osobní automobilů o rozměrech ] 3,0 x 4,5m na pozemcích parc.č.
28]/6, 281/] v k.ú. Lutín a parkovací plochy pro 9 osobních automobilů o rozměrech 24,0 x 4,5m na pozemku
parc.č. 40/1, 281/] v k.ú. Lutín. .Příčný sklon parkovišť je navržen 2%o, podélný kopíruje stwající přilehlou
komunikaci. Povrch parkovacích ploch je ncnržen z asfaltobetonu, odvodnění na přilehlou komunikaci.
- Vodní prvek g pískový chodník
Záměr řeší umístění kruhového vodního prvku, kteý bude umístěn na pozemku parc'č. 40/] v k.ú. Lutín. .Vodni
prvek bude tvořen bet. kruhovou otevřenou nádrží o průměru 3,0m a hloublql 4m. IÝad terénem bude osazen
0,3m" Límec kašny bude obložen bet. pref' Dílci. Uprostřed kašny bude osazen kamený obelisk do ýšlq, 1,0m

poněmžbudestékatvodadokašrry.Vodníprvek bude napojen na el.enegriianavodovod.
Jako přístup kvodnímu prvku vodpočinkové zóně bude proveden pískoý chodník šířlq I'5m osazen do
záhonoých obrub déllry 39,0m umístěn na pozemcích parc.č. 40/1' 1 vk.ú. Lutín. Trasa bude zokruhovaná
s napojením na nwržený dlážděný chodník úseku A.
so 401 přípojka NN
Záměr řeší vybudování podzemní přípojlq,NN knavrženému vodnímu prvku pro chod čerpadla a osvětlení.
Přípojka bude vedena po pozemcích parc.č.28]/], 452 v k.ú. Lutín'

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

1' Stavba bude umístěna na pozemcích parc'č' 219,28211,28112,281ll' 361, 452, l, st. 40l1,290ll,28116
vkat. území Lutín tak, jak je zakresleno na ověřeném situačním rnýkresu vměř. 1:500, která je součástí
spisové dokumentace a bude dle ust. $ 92 odst. 4 stavebního zákon:a po nabýí právní moci ověřená zasláta
žadateli a obecnímu úřadu Lutín.

2. Délka stavby chodnfl<u bude v úseku A 48m v úseku B 194,]m v, úseku C v délce 208,0m' Chodníky
budou proveden ze zárrkové dlaŽby v tl. 60mm.Příčný sklon chodníkri jednostranný 2%. odvodnění
chodníku v úseku A do přilehlé zelené plochy, v úseku B a C do nově osazených obrubníkoých vpustí
uloŽených pod chodníkem'

3. Parkovací plochy budou s rozměry 13'0x4,5 a 24,0x4,5 a budou provedeny z asfaltobetonu Příčný sklon
2Yo, podélný kopíruje stávající přilehlou komunikaci. odvodnění parkovacích ploch na přilehlou
komunikaci.

4. V dokumentaci pro stavební povolení budou splněny požadavky, vyplývající z vyjáďÍeú Správy silnic
olomouckého kraje (dále jen SSOK) ze dne 9.2'2012 pod zn. oLl660ll2-15lMi 5.6.9 S 5 a ze dne
2.8.2012 pod zn. OL113593/12-15/Mi 5.6.9 S 5.

5. V dokumentaci pro stavební povolení budou splněny požadavky, lyplývající z vyjádÍeni obec Lutín a
ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská l08, Brno ze dne 6'2'2012.

6. V ulici Škohí, U Kapličky a Na Záhumení jsou uložena zaÍizení ve vlastnictví či správě:
- ČezDistribuce,a.s., Teplická 78418, Děčín (viz jejich stanovisko 26.1'2012 pod m. |040673449)
- Telefonica 02 Czech Republic, a's., 1.máje 3 ' ostrava (viz jejich vy'jádření ze dne 9 'l.2012 pod č j.

4378112)
- RWE Distribuční služby

pod m. 5000569620 )

.s.r.o, Plynárenská 499lI,Bmo (viz jejich stanovisko Bmo ze dne 30'1.2012

- obec Lutín a ARKO TECHNOLOGY, a.s', Vídeňská 108, 619 ob s.no (viz jejich vyjáďení ze dne ze
ďne 6'2'2012)

Protoje nutné, aby ínvestor v souladu sjejich stanovisky, zahnul do projektové dokumentace pro stavební

řízení veškerá opatření' aby nedošlo kpoškození jejich vedeni a zaÍízení jak stavebními pracemi, tak
samotným provozem stavby'



7. V sou|adu s $9 zákona č. 33411992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve mění pozdějších
předpisů, je souhlas k odnětí půdy ze ZPF - pozemek parc.č. l, '2ahradď lydaný odborem životního
prostředí Magistrátu města olomouce dne 17.l.2Ol2 pod čj. s}r/rollŽPlssl266l2012lPo,závaznou součástí
tohoto rozhodnutí. Jako takoly je uložen ve spisové dokumentaci stavebního úřadu Lutín.
Stavba svým charakterem a určením a v souladu se stavebním zákonem vyžaduje, aby další stupeň

projektové dokumentace byl zpracován v souladu s vyhláškou č' 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariér ov é uŽívátí staveb.
Do projektové dokumentace pro stavebniÍízení budou rovněŽ zakrnuta veškerá taková opatření, aby při
lykoporych pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu, k'Ťíženi či nad

stávajícími inŽenýrskými sítěmi (podzemními, nadzemními), včetně přípojek k objektům a pro uložení
novyih rozvodů' byla dodrženaplatná ČsN z: 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a
vyťyčena všechna stávající podzemní a nadzemni zaŤizení. Při pracích v místě souběhu, křížení či pracemi
nad stávajícími podzemními sítěmi budou rýkopy prováděny ručně.

Vrámci dalšího stupně projektové dokumentace je nutno prokázat po dobu výstavby zajištění stávajících
přístupů a příjezdů k okolním pozemkum a stavbám, sítím technického vybaveti akpoŽámím zaŤízenim,
mj. i pro potřeby záchranné sluŽby apoŽámí ochrany.
V dalším stupni projekÍové dokumentace pro stavební řízení bude řešen i způsob naložení s odpady,
s přebytečnou či nepouŽitelnou Zeminou ze stavebních ýkopů' jakoŽto i s případným stavebním odpadem
ve myslu zákona č. 185/2001 sb. o odpadech a o změně některych dalších zákoni,ve zněni pozdějších
předpisů.
Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákota č.20/1987 sb.,
o státní památkové péči' ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník povinen oznámit
v desetidenním předstihu Archeologickému ústalu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 747, Brno
nebo oprárměné orgutizaci * např. NPU, územ. odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie, Horní nám'
25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfir 16 - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim
provést na dotčeném izemí záchranný archeologický pruzkum. Současně ust. $ 22 odst' l zákona o

památkové péči ukládá vlastníkovi (správci' uŽivateli) nemovitosti a organizací rea|izující archeologický
výzkum povinnost lzayŤit dohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. Pokud k dohodě
nedojde rozhodne tak příslušný kajsky úřad'

Toto územní roáodnutí platí 2 roky ode dne' kdy nabude prár,rrí moci. Nepozbude však platnosti, jestliŽe v této
lhůtě bude poŽádáno o stavební povolení.

Účastník řízení podle ustanovení $ 27 odst. 1 zákona č. 50012004 Sb', správní řád, ve znění zákona č. 41312005
Sb.' (dále jen,,správní řád") je:

obec Lutín, IČ 00299189 se sídlem Školní 203, Lutín

odůvodnění:

ŽadateI obec Lutín' IČ oo299189 se sídlem Školní z03, Lutín, Zastoupený na základě plné moci STAVING
engineering s.r.o., Kojetínská 19912, Prostějov podal dne 283 '2012 žádost o vydání územního rozhodnutí na
umístění stavby ,, LUTINT - vrýstavba chodníku ul' U Kapličky" na pozemcích parc.č. 279,282ll,28712,281ll,
367,452,]',st.4017,29011,28116 vkat.územíLutín. DnempodáníŽádostibylozahájenouzemnířízeni.

Žádostbyla doložena doklady o vlastnictví stavbou dotčených nemovitostí a sousedních nemovitostí, situačním

ýkresem, resp. Situací na podkladě kopie katastráIní mapy, příslušnými ýkresy a textovou částí a těmito
rozhodnutími a stanovisky a souhlasy:

. Souhlas vlastníkůdotčenýchpozemků:
- Správa silnic olomouckého kraje - smlouva o právu provést stavbu ze dne 2.4'2012

. vyjódřeními a stanoviskavlastníků a provozovatelů inženýrslrych sítí:
- obec Lutín a ARKO TECHNOLOGY, a's., Vídeňská 108, Brno ze dne 6.2.2012
- ČBz Distribuce, a.s., Teplická ]8418, Děčín, ze ďrle 26.l.2012 pod zn. 1040673449
- ČBz ICT Services ) a.s. ze dne 24.l.2012 pod zn. P2A12000006652 1210329

- TelefonicaCzech Republic, a.s., l'máje 3 ostrava ze dne9.l.2012 pod čj. 4378l12
- RWE Distribuční' a.s., Plynárenská499ll, Brno ze dne 30'1.2012podzn.5000569620
- VUSS, Svatoplukova 2687l84,Brno ze dne25.1.2012pod čj. 32812427812012-1383-ÚP-oL

o vy'jádřením správce:
- Správa silnic olomouckého kraje ze dne 9'2.2012 pod čj. oLl660lI2-I5lMi - 5.6.955 a ze dte

2.8.z0I2 pod čj. oLl13593l12_15/Mi - 5.6.9/5 5

8.

9.

10.

ll.

12.



. stanoviska a rozhodnutí dotčeých orgánů:
- KHS olomouckého kraje ze ďne I'7.1'20l2 pod čj. KHSOL/363l20l2
- HZs olomouckého kraje ze úte2.2.2012poď čj. HSOL-217-2/2012
- Magistrátu města olomouce, odb. Životního prostředí Ze dne l8.1.2012 pod čj'

SMOL/O I 1 5 40 120 1.2 I OZP I OHff ac
- Magistrátu města olomouce, odb. životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství ze drre

17 .1.2Ol2 pod č j. SMoL/ŽPl55 l266l2OI2lPo
_ Magistrátu města olomouce, odbor stavební, oddělení státní sprály na úseku pozemních

komunikací ze dne 21'2.2012 pod čj. SMoL/oPK/79l396/2012lUrb a ze dne 31.7.2012 pod čj.
SMoL/oPIí 7 9 l 3 O',| 2 l2O 12 l Ši

o ostatní
o Policie ČR Krajské ředitelství-policie olomouckého kraje, Kosmonautů l0' olomouc ze dne

18.1.20 12 pod č j. KRPM-9 1 32 l CI -20 12'1 40 506
r NIPI, Havlíčkova 4481144, Jihlava ze ďne l4.l.2012 pod zn001120007
r Archeologic\i ústav Akademie věd ČR, Královopolská 14'/,Bmo ze dne23jr2012 pod m.208112

Stavební uřad oznámil dne 18.5.2012 zahájetí územního Íizení dle $ 87 stavebního zákona hlavním
účastníkum Íizetí a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastnfl<ům řízení veřejnou vyhláškou.

Kprojednání záměru zároyeřl nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo det 25.6.2012 vkanceláři
stavebního úřadu dv.č. 23 a stanovil lhůtu pro uplatnění závamých stanovisek, námitek a připomínek nejpozději
při ústním jednání tj. do 25.6.2012. o vysledku jednání byl sepsán protokol.

Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání splrril povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního
zákota. Záměr byl zveřejněn na veřejně přístupném místě /sloupy Vo parc.č. 40/1,279 a 282/1l, tato
skutečnost si stavební úřad ověřil na místě samém.

Žádostbyla posouzena dle ustanovení $ 90 stavebního zákona' Záměr je v souladu s $ l8 odst. 5) stavebního
zákona. Umístění stavby vyhowje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, především
obecným požadavkům stanoveným lryhl.č. 50l/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyržíváníuzemí a lyhl. č.
l37ll998 Sb., a obecných požadavcích na qístavbu; a je vsouladu spoŽadavky na veřejnou dopraní a
technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných
zájmů účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu s Územním plánem obce Lutín schváleným zastupitelstvem obce Lutín, kteý
dané uzemí řeší jako plochy Un- veřejné prostranství a ov _ občanská vybavenost bez specifikace, kde je
předmětná stavba přípustná.

Na základě výše uvedených podkladů vydal stavební úřad předmětní územni rozhodnutí, kdyŽ neshledal
Žádný právní důvod či překážky' a to nejen ze straty některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto
správním Íízení, ale ani svůj, pro kteý by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební uřad se v rámci probíhajícího řízeú zabýval téŽ otázkou lymezení okruhu účastníků Ťízeni ye

smyslu $ 85 stavebního zákona, Přitom dospěl k závěru, že v daném případě toto práwí postavení přísluší:
Účastníci územního řízení d]e 8 85 odst. 1 stavebnflro zákona
1.žadatel
- obec Lutín

2'obec, na jejímž území má být požadovaý záměr uskutečněn:
- obec Lutín

3. dotčené orgány:
- Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, odd. urbanismu a ÚP, Hynaisova l0' olomouc
- Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní sprály na úseku pozemních komunikací
- Magístrát města olomouce, odb. Životního prostředí, Hynaisova 10, olomouc
- obecní úřad Lutín

účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona
l. vlastníci pozemku či stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,

kdo má jiné věcné prdvo k tomuto pozemku nebo stavbě (vlastníci či správci sítí technického vybavení):
- obec Lutín
_ Správa silnic olomouckého kraje' Lipenská |20, olomouc
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plyrárenská499l1,657 02Bmo
- Telefónica 02 Czechrepublic' a.s., 1.máje 3, ostrava
- ČBz Distribuce a.s., Děčín, Teplická 8

- ARKO Technology, a.s' Vídeňská 108, Brno



2. osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
_ Bohuslav Sloupský' Smržická 830, Kostelec na Hané
- Jitka Báťková, Luběnice 25
- Marta Tothová, Sokolská 546140, olomouc
- Rostislav Vlach, Blanická 94915, olomouc
_ František Špunda, U Kapličky 28' Lutín
- Ludmila Grézlová, U Kapličky 31, Lutín
- Ing. Vladimír zača|, Za Rybníčkem23I,Lutín
- Ladislav Smolka' U Kapličky 26,Lutín
_ Radovan Cieleclý, U Kapličky 25,Lutín
- Jitka Cielecká, U Kapličky 25,Lutín
- Svatopluk Smička, U Kapličky 24,Lutín
- Emilie Smičková, U Kapličky 24,Lutín
- Václav Dusík, U Kapličky 23,Lutín
- Simona Dusíková, U Kapličky 23,Lutín
- Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutín
- Jan Galda, U Kapličky 2|,Lutín
- Emilie Galdová, U Kapličky 27,Lutín
- Jaroslav Pospíšil, U Kapličky l7, Lutín
_ Anrra Pospíšilová' U Kapličky 17, Lutín
- Antonín Smička, U Kapličky 16, Lutín
- Miroslav Smička' U Kapličky 16' Lutín
- Pozemkov,ý fond ČR, Husinecká I024lI|a,Praha
- Tomáš Pytlíček, Za Rybníčkem225,Lutirt
- Zemědělské družstvo Senice na Hané, Yodni2]r4, Senice na Hané

Vzhledem k tomu, že záměr leži v tzemi, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s $
92 odst' 3 stavebního zákona účastníkům dle $ 85 odst. l stavebního zákona /hlarmí účastníci/ a dotčeným
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení dle $ 85 odst' 2 stavebnflro zákona /vedlejší účastníci/ se doručuje toto

územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí lzepoďat odvolríní. odvolat se může účastník Íizení ve 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 Krajského úřadu olomouckého kraje.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem vmístě
obrryklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby

kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis.
odvoláním lze napadnout ýrokovou část rozhodnutí, jednotlivý ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

odvolání jen proti odůvodnění roáodnutí je nepřípustné.

Stavební uřad po právní moci roáodnutí pÍeďá Žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené

záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti
zašle také obci' pokud není stavebním úřadem, a popřípadě téŽ speciáLnímu stavebnímu uřadu.
Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 rolq ode dne, kdy nabude prár,rrí moci.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízeni, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

áková



Toto rozhodnutí musí být vywěšeno po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu

Lutín a způsobem umožňujícím dálkový přístup na a elektronické úřední desce obecního úřadu Lutín.

3.9.20L2
Vyvěšeno dne

(úřední deska)

3.9.2012

Sejmuto dne .

Sejmuto dne :Vyvěšeno dne :

(www. stránky)

obdrží:
účastníci (dodqild dle f 85 odst. ] stav zókona:

obec Lutín

účastníci řízení dle $85 odst. 2 stav. zákona

veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Lutín
(Jitka Báťková, Luběnice 25, Marta Tothová, Sokolská 546140, olomouc, Rostislav Vlach, Blanická 94915,
olomouc, František Špunda, U Kapličky 28,Lutín, Ludmila Gréz\ová, U Kapličky 3l, Lutín' Ing' Vladimír
ZačaI, Za Rybníčkem 23I,Lutín, Ladislav Smolka, U Kapličky 26,Lutin, Radovan Cielecký, U Kapličky 25'
Lutín, Jitka Cielecká, U Kapličky 25,Lutín, Svatopluk Smička, U Kapličky 24,Luttn, Emilie Smičková' U
Kapličky 24,Lutín, Václav Dusík, U Kapličky 23,Lutítt, Simona Dusíková, U Kapličky 23,Lutn, Alois Rohla,
U Kapličky 22, Lutín, Jan Galda, U Kapličky 27, Lutin, Emilie Galdová, U Kapličky 2I, Lutin, Jaroslav
Pospíšil, U Kapličky 1'7,Lutln, Anrra Pospíšilová, U Kapličky l7,Luttn, Antonín Smička, U Kapličky 16' Lutín,
Miroslav Smička' U Kapličky 1ó, Lutín, Pozemkový fond CR' Husinecká l024ll1a, Praha, Tomáš Pýlíček, Za
Rybníčkem 225, Lutitt, Zemědělské družstvo Senice na Hané, Yodní 274, Senice na Hané' Správa silnic
olomouckého kraje, Lipenská 120, olomouc, RWE Distribuční sluŽby, s.r.o., Plynáretská 499ll, 657 02 Bmo,
Telefónica 02 Czech republic, a.s., l.máje 3, ostrava, ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 8' ARKO
Technology, a.s. Vídeňská 108, Brno)

dotčené orgóny na doručenku:
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, odd. urbanismu a ÚP. Hynaisova 10, Olomouc

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
Magistrát města Olomouce, odb. životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc
C)becní úřad Lutín

Správní poplatek vyměřený podle zákona é. 63412004 Sb.' poloŽky 18, odst. a) se nelyměřuje'


