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ROZHODNUTI
VEREJNA VYTILASKA

Výroková část:

obecní uřad Lutín' stavební uřad, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. f z(konač' 1831206
Sb., o územním plánoviírrí a stavebním řádu (stavební zákon)' ve znění zilkona č. 6812007 Sb. (dále jen
,,stavební zákon") ve společném územním a stavebním Íízení pŤezkoumal podle $ 84 až 91 a $ I09 aŽ 114
stavebního zákota Žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 23.8.2012 podal

Čnz oistrinuce a.s.' IČ 272 32 425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
zastoupen na zák]adě plné moci
ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137l45, Valašské Meziříčí

(dále jen stavebník"), anazákIadě tohoto přezkoumání:

Výrok I.

rydává podle $ 79 a $ 92 stavebního zákona a $ 9 lyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

,,Lutín' U Kapličky' Začal-oC_4127' VNV, NNv6(

na pozemcíchparc.č.279 (ostatní plocha), st.59/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 51/l (zastavěná plocha a
nádvoří)' st.51/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.60 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.62 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.63 (zastavěná plocha a nádvoří), st.66 (zastavěná plocha a nádvoří), st.67 (zastavěná plocha a

nádvoří), st.70 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.1l (zastavěná plocha a nádvoří), st.74 (zastavěná plocha a

nádvoří), st.78 (zastavěná plocha a nádvoří), st.79/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 280/3 1(ostatní plocha),28l/2
(ostatní plocha), 290/1 (ostatní plocha), 281/1 (ostatní plocha), st.81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 11/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st.l2/l (zastavěr'Á plocha a nádvoří), st.15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 16/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st.19 (zastavěná plocha a nádvoří), st.20 (zastavěná plocha a nádvoří), st.23
(zastavěná plocha a nádvoří), st.24 (zastavěná plocha a nádvoří), st.27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 28/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st.35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.35/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše
v k.ú. Lutín.

Druh a účel umist'ované stavby:
Účelem stavby je nahradit nevyhovující stávající venkovní vedení nn v ulici U Kaptičky za nové kabelové
vedení nn. kabelo

Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěnanapozemcích parc.č. 279, st.5913, st. 5ll1, st.5ll2, st.60' st.62, st.63, st.66, st.67,
st.70, st.7l, st.l4, st.78, st.79/I, 28013 1, 28112, 29011,281/1, st.81, st. 11/1, st.I2ll, st.l5, st. 16ll, st.19,
st.20, st.23, st.24, st.27, st. 28 l l, st. 3 5/ 1, st.3 5 12 vše v k.ú. Lutín.



Určení p ro storov éh o řeš ení st av by :

Podzemní kabelové vedení nn

Vymezení území dotčeného vlivu sÍavby:

Stavby se sým vlivem doýká pozemktZ79, st.5913, st. 51/l, st.5ll2, st.60, st.62, st.63, st.66, st.67, st.70,
st.71, st.74, st.78, st.7911,28013 1,28112,29011,281/1, st.81, st. 11/1, st.l2ll, st.15, st. 16/1, st.19, st.20,
st.23, st.24, st.27, st.28/l, st.35/1, st.35/2 vše v k.ú. Lutín, na kteých se umisťuje.

Pro umístění se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba 

',Lutín' 
U Kapličky, ZačaI-oCJl27, V}[V, NNv" bude umístěna na vrýše umístěných pozemcích

v kat. izemí Lutín v souladu s grafickou přílohou dokumentace' lcterá obsahuje situační výkres v měř.
1:500. Případné zmény nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Námitky nebyly vzleseny

Účastníci řízení podle ustanovení $ 27 odst. 7 zákona č' 50012004 Sb., spráwí řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ..sprárnrí řád") je:

ČBz pistribuce a.s.' IČ 2'72 32 425, se sídlem Teplická 874l8, 4O5 02 Děčín

Výrok fI.

vydává podle $ 115 stavebního zákota a $5 a 6 vyhlášky ě. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

na stavbu:

stavební povolení

,, Lutín, U Kapličky' Začal-oC_4127, VNV, NNv"

na pozemcíchparc.č.219 (ostatní plocha), st. 59/3 (zastavěná plocha a nádvoří)' st. 51/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.5l/2 (zastavětá plocha a nádvoří)' st.60 (zastavěná plocha a nádvoří), st.62 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.63 (zastavěná plocha a nádvoří), st.ó6 (zastavěná plocha a nádvoří), st,67 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.70 (zastavěná plocha a nádvoří), st.1l (zastavěná plocha a nádvoří), st.74 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.78 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.19ll (zastavěná plocha a nádvoří), 280/3 l (ostatní plocha),28l/2
(ostatní plocha), 290/1 (ostatrrí plocha), 281/1 (ostatní plocha), st.81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 11/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st.12/l (zastavěná plocha a nádvoří), st.15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 16/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st.19 (zastavěná plocha a nádvoří), st.20 (zastavěná plocha a nádvoří), st.23
(zastavěná plocha a nádvoří), st.24 (zastavěná plocha a nádvoří), st.27 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.28/l
(zastavěná plocha a nádvoří), st.35/1 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.35l2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše
v k.ú. Lutín.

Popis trasy kabelového vedení
Na parc.č. 280/3 se provede ýměna stóvající trafostanice oC 4127 U potokn (PS 0l) s přepojením stávajících kabeloých
ujuodů a venkoyních vedení nn. Z nové trafostanice oC 4 I 27 U Potoka se na parc'č'280/j v1,vedou nové kabelové napáječe

AYKY jx240+ ] 20 - Xl -90m, X2-1 00m. Kabelové vedení X2 smyčkuje na parc.č. č.280/3 novou přípojkovou skříň:
- SS300+ P č. I se umístí dle situace u zídlq vedle stávající SR3
- vedle nové SS300 se umístí noý elektroměrový rozvaděč vpilíři ER (L2/NKP7P-C DCKjako nóhrada za

demontovaný kE z DTS oC 4127 U Potoka směr zahrady.
Z nové SS300 č. ] se dle situace připojí noý elelrÍroměroý ronaděč pro yenkovní vedení zahrady a také stávající přívod pro
redukční stanici RI|E 2x AYKY 4x]6 - dle situace se provede naspojkovóní novýeh kabelů na stólající kabely AYKY 4xI6
pro RWE. Trasa noých kabelů nn XL, X2 pokračuje zeleným pásem na parcelu 290/1 kde přechází 2x protlakem pod

komunikací a pokračuje dle situace na parc'č. 281/2 výkopem v souběhu s plynovodem podél komunikace směrem do obce.

Kabelová vedení XI, X2 se ukončí vnové rozpojovací slďíni na parc.č. 281/2 SR 602+P _ č.R41. Vrozpojoyací skříní
SR602+P R4lse provede uzemnění. Znové SR 602+P R4] se tyvede nové kabelové vedení X3 AYKY 3x120+70 o délce

430m, které dle sítuace postupně smyčkuje na par.č. 279 přípojkové slďíně odběratelů ze kteých jsou připojeny

elektroměrové romaděče odběratelů dle tabullq domovních přípojek Kabelové vedení X3 je vedeno v souběhu s kabem je



ýedeno v souběhu s kabelem telefonu. Trasa kabelu X3 je vedena v zeleném pósu před rodinnými domy kde křižuje ujezdy do

těchto RD. Plánovaná trasa kabelu je vedena nad podzemními sklepními prostory. ÚsetE výstEtu sklepních prostor

v plánované trase kabelu nn jsou vyznačeny v přiložené situaci. Rozsah sklepních prostor v plánované trase kabelu nn byl

zakreslen po konzultaci s vlastnílql sHepů a zástupcem obce. Přepokládaná hloubka uložení pro kabely AYKY jxl20+70 je
l průchodu přímo nad sklepními klenbami dle informací od vlastníků sklepů cca 50cm pod úroyní terénu. V případě, že

nebude možné uložit kabely nn s krytím 70 cm se u kabelů nn uložených v ohebné chráničce KORUFLEX 1 l0 provede krytí

betonovou krycí deskou dte Čstl 73 6005. Křižení ujezdů se provede vzhledem k problematickému zřízení zápichovýchjam
pro protlak s ohledem na ýslqlt využívaných a také již nevyužívaných sklepních prostor překopem sfinální zádlažbou -
uyedením do původního stavu.

Veškeré výkopové próce se musí provést bez použití technikv _ ručně, při použití mechanizace hrozí zborcení sklepní
klenbv.
Přípojkové skříně smyčkované kabeloým vedením X3-AYKY 3x120+70:

- SS100+P č.2 je umístěnd dle situace v zeleném pósu na parc.279 proyede se připojení RE č.p.17 kabelem AYKY
4x]6 o délce 20m

- SS100+P č'j je umístěná dle situace v zeleném pásu na parc.279 provede se připojení RE č.p.18 kabelem AYKY
4x]6 o délce I8m

- SS200+P č.4 je umístěná dle situace v zeleném pásu na parc.279 provede se připojení RE č.p.20 kabelem AYKY
{x]6 o délce I8m, RE č.p.21 knbelem AYKY 4x]6 o délce 30m
provede se uzemnění

- SS200+P č.5 je umístěnó dle situace v zeleném pásu na parc'279 provede se připojení RE č.p.22 kabelem ÁYKY
4x]6 o délce 20m, RE č'p.23 kabelem AYKY {x16 o délce 20m

_ .ss100+P č'6 je umístěná dle situace v zeleném pásu na parc.279 provede se připojení RE č.p.24 kabelem AYKY
4x]6 o délce l6m

- SS200+P č.7 je umístěnó dle situace v zeleném pásu na parc.279 připojení č.p.25 se provede naspojkovóním
stávajícího přívodu pro kE - AYKY 4x16 -15m vstávající HDS. Pro protažení kabelu do HDS je připravena
trubka. Připojení RE č.p.26 se prollede kabelem AYKY 4x]6 o délce 20m
provede se uzemnění

- stóvající SSl00 č.8 je umístěná dle situace na budově č.p.27 - provede se nasmyčkování kabelu X3 AYKY
3x 1 20+70. Pro vtažení smyčl<y kabelu do stávající SS 100 je pod omítkou připravena trubka.

- .S,s/00 č.9 je umístěná dle situace na budově č.p.jl - provede se nasmyčkovóní kabelu X3 AYKY jx|20+70.

SSI00 č'l0 je umístěná dle situace na budově č.p.28 - provede se nasmyčkovóní kabelu X3 AYKY 3x,]20+70.

Kříženíviezdu do ob-ielrÍu č.p. 28 se provede protlakem. Provede se uzemnění.

- SS]00+P č.l l je umístěnó dle situace v zeleném pásu na parc.č.279 připojení č.p'4 se provede naspoikováním
stávajícího přívodu pro RE - CYKY 4x]0 -20m v stávající HDS.

Kabelové vedení X3 AYKY 3x120+70 se ukončí dle situace v nové rozpojovací skříni SR601+P R20 umístěné na parc.č.279
v blízkosti stávajícího JB 1 0,5/1 0. Stávající SV20 ] umístěná na JB se demontuje a odpojené kabelové yedení AYKY 3xI 20+70

směr zahrady se dle schématujištění spolu se svodem z venkovníhovedení č.I8 směr PSR hospoda přepojí do nové SR60]+P
R20. Provede se uzemnění sWíně. Znové rozpojovací slďíně SR601+P R20 se vyvedou novó kabelová vedení AYKY
3x120+70 X4-400n, X5-50m. Tato kabelová vedení jsou vedena ýkopem směrem ke komuniknci na parcelu č.290/1, kde

lďižují komunikací pomocí 2x protlaků 2x]3m' Kabelové vedení X5 odbočuje dle situace na parc'č' 28l/l' p.č. 40/] směrem

ke stávajícímu sloupu Ap venkovního vedení nn, kde smyčkuje dle situace novou SS200+P č. 23 a po té se ukončí v nové

rozpojovací skříni SR40I+P Rl6. Stávající Ap se spolu se stávající VRIS2K a yenkoyním vedením demontuje. Stávající
kabelovťt vedení odpojená ze stóvající VRIS2K přepojí dle schémajištění do nové rozpojovací SR401+P Rl6. U rozpojovací
skříně SR101 +P Rl6 se provede uzemnění. Nové kabelové vedení AYKY jxL0+70 t X4 odbočuje na parc.č.281/l dle situace

v zeleném pásu ýkopem. Trasa kabelu X4 je vedena v zeleném pásu před rodinnými domy kde lďížuje ujezdy do těchto kD.
Plánovaná trasa kabelu je vedena nad podzemními sklepními prostory. Úselq, výstg,tu sklepních prostor v plánované trase

kabelu nn jsou vyznačeny v přiložené situaci. Rozsah sklepních prostor v plónované trase kabelu nn byl zakreslen po
konzultaci svlastnílE sklepů a zástupcem obce. Přepoklódaná hloubka uložení pro kabely AYKY jxl20+70je vprůchodu
přímo nad sklepními Henbami dle informací od vlastníků sklepů cca 50cm pod úrovní terénu. V případě' že nebude možné

uložit kabely nn s k;rytím 70 cm se u kabelů nn uložených v ohebné chráničce K)RUFLEX 1 l0 provede krytí betonovou lcrycí

deskou dle Čsll rs 6005. Křížení ujezdů se provede vzhledem kproblematickemu zřízení zópichoých jam pro protlak
s ohledem na ýslEt lyužívaných a taW již nelyužívaných sklepních prostor překopem sfinální zádlažbou _ uvedením do
původního stavu'

Přípojkové slďíně smyčkované kabelovým vedením X4-AYKY 3x120+70:
- SS1 00+P č. I 2 je umístěná dle situace v zeleném pásu na parc.č.28I/l
- SS200+P č.l3 je umístěná dle situace v zeleném pásu na parc.č.281/1 provede se připojení RE č.p.6 kabelem

AYKY 4x16 o délce ]8m, RE č.p.92 kabelem AYKY 4x]6 o délce ]7m
SSI17+P č.14 je umístěná dle situace v zeleném pósu na parc.č.28l/J připojení RE č.p'7 se provede kabelem

AYKY 4x16 o délce ]8m, provede se uzemnění
- SS100 č.l5 je umístěná dle situace na budově č'p.8 - provede se nasmyčkování kabelu X4 AYKY 3x120+70

provede se připojení kE č.p.8 kabelem AYKY 4x]6 o délce 3m
- SS]00+P č.l6 je umístěná dle siÍuace v zeleném pósu na parc.č.281/1 připojení RE č.p.9 se provede kabelem

ÁYKY 4x]6 o délce ]5m
- SS100+P č.17 je umístěná dle situace y zeleném pásu na parc.č.281/1 připojení RE č.p.l0 se provede kabelem

AYKY 4xI6 o délce ]5m



- SS100+P č.l8 je umístěná dle situace v zeleném pósu na parc.č.28l/1 připojení RE č.p.I I se provede kabelem
AYKY 4x25 o délce I8m

- ss300+P č.19je umístěná dle situace vzeleném pásu na parc.č.28l/I připojení RE kapličkn se provede dle
situace kabelem AYKY 4x16 o délce 30m, připojení RE č.p'Ij se provede dle situace kabelem ÁYKY 4x25 o délce
l8m, připojení RE č.p. l2 se provede dle situace kabelem AYKY 4xI6 o délce 20m.

_ ss/00+P č.20 je umístěná dle situace vzeleném pásu na parc.č.281/1 připojení RE č.p.14 se prol,ede kabelem
AYKY 4x25 o délce ]8m

- SS100 č.21 je umístěnó dle situace na budově č.p.15 - provede se nasmyčkování knbelu X4 AYKY 3x]20+70
provede se připojení RE č.p.}5 kabelem AYKY 4x25 o délce ]5m

- ss100+P č.22 je umístěná dle situace v zeleném pásu na parc.č.281/l připojení RE č.p'l6 se provede kabelem
AYKY 4x16 o délce ]5m

Kabelové vedení AYKY 3x]20+70 X4 polcračuje dle situace výkopem na parcele č.281/1 z které přechází ýkopem na
parc.č.290/1 do krajnice komunikace a po 22m se ukončí v noyé rozpojoyací skříni SR602+P R4I umístěné na parc.č 281/2.

Pro provedenÍ stavby stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Brabec' autorizovaný

technik pro technolo gická zatizení staveb, Čxa.tr - 1í'Ol40O;. Případné zfiěny nesmí bý provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřad, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního
deníku.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
3. Stavebnil< oznámí ýto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Závěrečná kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude dokončena do 30.9.2014.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou vybranou na základě výběrového řízení,

po jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikatele lviz $ 2 odst. 2
písm. b) stavebního zákonal. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení
stavbyvedoucím a vést
přehledně stavební deník.

6. Před započetlrn zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrsloých sítí o přesné qtyčení tras
podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí bý respektovány. Pokud by při
provádění prací byl zjištěn vyskyt neznámého podzemního vedení, musí bý o tom neprodleně uvědoměn
majitel tohoto vedeni,l<teý Stanoví další podmínky pro prováděniprací'

7. Po dobu ýstavby budou zajištěny stávající přístupy a pŤijezdy k okolním pozemkům a stavbám' sítím
technického rybavení akpožámímn zaÍizení, mj. i pro potřeby záchranné sluŽby apožámí ochrany.

8. Po ukončení stavby budou všechny stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené:

a) ve vy'jádření Správy silnic olomouckého kraje ze dne 6.2.2012 pod čj. oLl1833l12-l5lMi 5.6.9.S 5,
mimo jiné:

- Křížení na začótku a konci úseku požadujeme provést protlakem, hloubka lcrytí chráničky musí být min'
l,20m pod niyeletou vozovlql. Zápichové jámy musí být umístěny mimo vozovku a lcrajnice silnice. Před
vlastním započetím zápachoých prací požadujeme být přinóni ke kontrole hloublE krytí chráničlql' Na
provedené protlalq; bude záruční doba 60 měsíců ode dne provedené kontroly a odsouhlasení hloublql
krytí chráničlql zástupcem SSoK, Střediska údržby olomouc.

- Rozkopaý úsek požadujeme opětovně zadlóždit a protokolárně předat zástupci SS2K, Středisko služby
Olomouc.

- Nejpozději před zahájením kolaudačního řízení požadujeme předložit zaměření skutečného provedení
stavby v dotčeném místě, případně geometricky plán. Po předložení těchto dokladů bude Sprdua silnic
olomouckého kraje, Středisken údržby olomouc vyhotoveno vyjádření o provedené kontrole protlaků,
úplné rozkopár|v o uložení v lcrajnici

- V případě, že by v rámci stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít ke změně způsobu přípojlry NN do silnice
III/570]2 (případně k dalšímu zásahu do tělesa uvedené silnice, rozkopávkavozovlE nebo krajnice silnice
- i částečná), misí být každd tato změna předem s naší organizací projednána

- V případě, že by v souvisJosti s prováděním stavebních prací bylo nutno omezit dopravní provoz
částečnou nebo úplnou uzallírkou silnice III/57012 musí být naší organizací vydáno samostatné vyjádření

- Stayební ani ýkopový materiál nesmí být ukládán na yozoyce ani krajnici silnice III/570 ] 2, aby nedošlo
ke zhoršení bezpečnosti silničního proyozu. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem
očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci ($23/3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínlry $ 28 zákona č. 13/1997 sb. o pozemních
komunikacích.

b) ve vy'jáďení Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu a
zemědělství ze dne 24.1.2012 pod čj. SMOL/00592Il2\IzloZP/oH,Vac

z hlediska nakládaní s odpady-
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- Požadujeme, aby s odpadem, kteý vznikne ze stavby bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. , o
odpadech a o změně někteých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen zákon o odpadech)
a prováděcími předpisy rydaými na jeho základě, aby bylo zajištěno jejich odstranění, případně využití
v souladu s tímto zákonem.

- Pokud při realizaci stavby vzniknou nebezpečné odpady, upozorňujeme, že nakládat s nebezpečnými
odpas; lze pouze na zókladě ,,souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady" dle ýše uvedeného zákona,
ktery na základě písemné žádosti vydá věcně a místně příslušý orgán veřejné spróvy (s16 odst. 3
zákona). Souhlas musí být 'vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. Nakládání s odpady, které
vzniknouv rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby.

- Dále požadujeme, aby odpady byly tříděny a využitelné odpady (např. živice, kovy, kabely) byly
přednostně předány krecyklaci a následnému využití. odpady určené krecyklaci nesmí obsahovat
nebezpečné složlry a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami'

- Nevyužité složlql odpadů budou odstraněny prostřednicťvím opróvněné osoby (např. odpovídající skládce
odpadů nebo v jiném zař[zení k tomu určeném podle zákona o odpadech).

- K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná výkopoyá zemina.
- Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci Stqýby, budou součástí dokumentace
předkládané k žádosti o užívání stalby'

c) ve vy,jádření obce Lutín a ARKO TECHNOLOGY, a.s. ze dne 18.1.2012 pod zn. oÚlgtlzotzlta,
zejméta:

- před zahájením ýsta:lby bude provozovatel požódán o vyýčení inženýrslqlch sítí přímo v terénu _
alespoň pět dnů předem,

- v ochranném pásmu veřejného osvětlení, rozhlasu, vodovodu a kanalizace (I,5m od vnější hrany vedení
sítě) nesmí být provederty práce strojním způsobem,

- veškeré práce provedené v ochranných pásmech jednotliých sítí budou písemně předóny pověřenému
z ás tup c i pr ov oz ov at el e,

d) ve vy'jáďení k existenci plynárenského zaŤízetí vydané RWE Distribuční služby' s.r.o. ze dne 21.9.2012
pod zn. 5000527 128:
- v zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma plynórenského zařízení místních sítí. ochranné
pásmo NTL,STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce ]m na obě strany od půdorysu.
Předpokládaná hloubka uložení zařízení cca 0,8 _ ],5m.

e) ve vy'jádření o existenci sítí elektronickych komunikací Telefónica Czech republic, a.s. ze dne 12.9.2011
pod čj.139381/l1, mimo jiné:
- Sítě elektroniclqlch komunikací společnosti Telefonica jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou

zajišťovány ve veřejném zójmu, a jsou chráněny pravními předpisy. ochranné pásmo podzemního
komunikačního vedení činí l,5 m po stranách krajního yedení,

- při činnostech v blízkosti vedení SEKje povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě
elektronickych komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronickych komunikací (dále
NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při kříženi, nebo souběhu
zemních prací s PVSEK dodrží Čsu zs 6005 "Prostorovó úprava vedení technického vybavení" v
platném znění a normy související, Čstv ss 2l 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacíchvedení a zařízení
před nebezpečnými vltvy troffizoých vedení VN, VVN a Ztr}Ý" a dále ČSN 33 2000-5-54 "(Jzemnění a
ochranné vodiče",

e) ve q'jádření o existenci energetického zařizeni společnosti Čnz nistrinuce' a.s. ze dne 13.10.2011 pod
čj.0l00004513:

- v zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranné pásmo energetického zařízení typu"
podzemní sítě, nadzemní sítě a stanice

- v případě podzemních energeticlqlch zařízení je povinnost stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vyýčení

- energetické zařízení je chráněno ochraným pósmem dle $ 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energeticlE
zákon) v platném znění nebo techniclEmi normami, zejména PNE 33 3301 a Čsu tu solzs-t

- v případě, že Vaše stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo bude po
vytyčení zjištěno, že stayební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné
požádat příslušné pracovnílgl skupiny poslqtování sítt Čtrz Distribuce a.s., o souhlas s činností
v ochranném pásmu.

Dle $ 1 19 stavebního zákona dokončenou Stavbu, která byla provedena v souladu se stavebním povolením a
ověřenou projektovou dokumentací,Ize uživat na základě omámení stavebnímu uřadu ($120 stavebního
zákona). Stavebník je povinen omámit stavebnímu úřadu záměr započit s užíváním stavby nejméně 30 dnů
předem.
Kzávěrečné prohlídce stavby ($l20 stavebního zákona) je stavebník povinen doloŽit: zprávu o revizi
elektrického zaÍízeni, stavební denfl<' protokol o předání apŤevzeti dokončené stavby, prohlášení o shodě na
použité qýrobky pro stavbu (s 156 stavebního zákona), geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby,
doklady o likvidaci odpadů vmiklých v pruběhu stavby.

11.



Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení;

Námitky nebyly vmeseny

Účastníci řízení podle ustanovení $ 27 odst. l zákonač.500l2OO4 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,'správní řád") je:

ČBz listribuce a.S.' IČ 272 32 425, se sídlem Teplická 874l8,405 02 Děčín

odůvodnění:
Dne 23.8.2012 podal stavebnfl< žádost o rydání územního rozhodnutí o umístění a provedení ýše uvedené
stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební uřad na záklaďě žádosti spojil podle $ 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaném do spisu dne
27.8.2012 pod čj. sÚll903/2ol2 podle $ 140 odst. 4 sprár.ního řádu.
Stavební úřad opatřením ze ďne l0.9.2}I2ozrtámilzahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům
řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Kprojednání Žádosti současně nařídil veřejné ústní jednaní vkanceliíři
stavebního úřadu Lutín na 17.l0.20I2, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Námitky účastníků spojeného
územního Íizení a stavebního řízení nebyly uplatněny a rorrytěŽ nebyly uplatněny připomínky veřejnosti ani
připomínky dotčených orgánů.

Žadatel po naŤizeni veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebnilro
zákona' Záměr s grafickou částí byl zveřejněn na veřejně přístupném místě. Žadatel tuto skutečnost doložil byla
ověřena vlastním zjištění.

Stavební uřad v provedeném společném územním a stavebním Íizení pÍezkoumal předloženou žádost z hlediska
uvedenýchv$86all1stavebnffrozákona,projednaljisúčastníkyřizeniasdotčenýmiorgányazjistil,žejejím
uskutečněním nebo uŽíváním nejsou ohroženy zájmy cbráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavbyje v souladu se schválenou územně plánovací obce Lutín. Stavbou dotčené pozemky se nachází
v zastavěné části obce Lutín a vyholuje obecným poŽadavkům na využití tnemí. Projektová dokumentace
splňuje obecné technické požadavky na v'ýstavbu, zejméta ustanovení $ 10 a $ 24 odst. 1 vyhlášky č. 50112006
Sb.' o obecných poŽadavcích na vyvŽiti uzemí. Stavební uřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Povolovaná stavba se nacházi vpozemku silnic, obce a soukromých pozemcích a bude sloužit jako technické
vybavení pro přenášení a rozvod elektrické energie pro dané uzemí.

Vsouladusustanovením$86odst.2a$ll0odst.1stavebníhozákonadoložilžadatelprávozaloženésmlouvou
a to:
- Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o ňízeni věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce a.s. a

obcí Lutín, Františkem Špundou, Ludmilou Grézlovou, Ing' Vladimírem Začalem, Jindřichem Mužíkem,
Bertou Mužíkovou, olomouckým krajem zastoupeným SSoK a Zemědělským družstvem Senice na Hané.

- Souhlasy s umístěním energetického zaŤízeni a vstupem na pozemek mezi ČBz oistribuce a.s. a
Františkem Špundou' Marii Špundovou, Ladislave Smolkou, Radovanem Cieleckým, Jitkou Cieleckou,
Svatoplukem Smičkou, Emilií Smičkovóu, Václavem Dusíkem, Simonou Dusíkovou, Aloisem Rohlou,
Janem Galdou, Emilií Galdovou, DanuŠí Kočí, Martinem Vybíralem, Marie Vybíralovou, ondřejem
Navrátilem' Jaroslavem Pospíšilem, Annou Pospíšilovou, Antonínem Smičkou, Miroslavem Smičkou,
Martinem Bielikem, Petrem Novotným, Petrou Ringelhánovou, Michalem Fýdlem, Martou Dozrálovou,
ing. Františkem Sekaninou, Jaroslavem Smičkou, Ing. Pavlem Brostíkem, Marií Špundovou, Jřinou
Kubíkovou

Vlastnická práva k pozemkům' na kteých má bý stavba umístěna a .informace o dotčených parcelách si
stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí.
Stanoviska sdělili:
- obec Lutín a ARKO TECHNOLOGY, a.s. - vy'jáďení ze drre I8.1.2O12, čj. oÚDuz\llLa,
- Správa silnic olomouckého kraje - vy'jádření ze ďne 6'2.2012, zn. oLl1l833l12-1íllli 5.6.955
- Črz Distribuce, a.s - vy'jádření o existenci sítí ze dne 13.1}.20ll, zn. 0100004513
- TelefónicaCzechrepublic, a.s. - vy'jádření o existenci sítí ze dne I2.9.20|1' čj. 139381/1l
- RwE Distribuční služby, s.r.o. _ vyjádření o existenci sítí ze dne 2|.9.2011, zn. 5000527 128



- VUSS - vy'jádření o existenci sítí ze dne 5.l2.2ol1, č,j.8'146l232t3l20ll-l383_ÚP-oL
- Magistrát města olomouce odb. ŽP, odd. odpadového hospodářství - závazné stanovisko ze dne

24.1 .20 12, č j. SMOL/O0 5921 /20 12 l oZP l oHN ac
- Magistrátu města olomouce odb. státní správy na úseku pozemních komunikací - rozhodnuti ze ďne

22.6.20 12, č j. SMoyoPK/1 9 1243 0 l20 12 Nrb

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloŽených závazných stanovisek dotčených organů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek roáodnutí'

V rámci probíhajícího sloučeného územního a stavebního řízení se stavební tňad zabýval vymezením okruhu
účastníků řízetí ve smyslu ustanovení $ 85 a $ 109 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků vycházel
stavební uřad zpředpokládaného působení stavby přijejím umístění, provedení a následném umístění na okolí.
Z těchto hledisek dospěl k závěrl, že v daném případě toto práwí postavení přísluší:
A) Účastníci územního řízení dle 6 8Sodst. 1 stavebního zúkong:
1. Žadatel:

- ČBz oistriuuce a.s'' Teplická 8"l4l8,4O5 02 Děčín
2. obec, rc jejímžiuemimábýpožadovaný záměr uskutečněn:

- obec Lutín
3. dotčené orgány státní sprály:

- Magistrát města olomouce, odb. koncepce arozvoje, Hynaisova 10, olomouc "

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

B) Účastníci územního řízení dle 8 85 odsL 2 stavebního ztÍkona :
1. vlastník pozemku nebo staveb, na kterych má bý požadovaný záměr uskutečněn:

- obec Lutín
- Správa silnic olomouckého kraje
- František Špunda, U Kapličky 4,Lutln
- Marie Špundová, U Kapličky 4' Lutín
- František Špunda, U Kapličky 28, Lutín
- Ludmila Grézlová, U Kapličky 31, Lutín
- Ing' Vladimlr ZačaI, Za Rybníčkem23l,Lltln
- Jinďich Mužík, U Kapličky S,Lutín
- Berta Mužíková' U Kapličky 8, Lutín
_ Ladislav Smolka, U Kapličky 26,Lutín
- Radovan Cielec\ý' U Kapličky 25,Lutín
- Jitka Cielecká, U Kapličky 25,Lutín
- Svatopluk Smička, U Kapličky 24,Lutín
- Emilie Smičková, U Kapličky 24,LutiIt
- Václav Dusík, U Kapličky 23,Luttn
- Simona Dusíková, U Kapličky 23,Lutín
- Alois Rohla, U Kapličky 22,Ltftírt
- Jan Galda, U Kapličky 2l,Llúín
- Emilie Galdová, U Kapličky 27,LuÍín
_ Danuše Kočí, Kmochova210lll' olomouc
- Martin Vybíral, Na Sídlišti 207,Lutn

_ Marie Vybíralová, Na Sídlišti 207,Lutn
- ondřej Nawátil, Zafuádky 272,LutiIt
_ Jaroslav Pospíšil, U Kapličky l7,Lutit
- Anna Pospíšilová, U Kapličky 17,Lutin
- Antonín Smička, U Kapličky 16, Lutín
- Miroslav Smička, U Kapličky 16, Lutín
- Zemědělské družstvo Senice na Hané, Yodri2l4, Senice na Hané
- Martin Bielik, Lutín 14

- Petr Novotný' U Kapličky 13, Lutín
- Petra Ringelhánová, U Kapličky 13, Lutín
- Michal Frydl' U Kapličky ],2,Lutn
- Marta DozráIová, Na ziíhumení 40, Lutín
- Ing. František Sekanina, Žerůvky l0
- Jaroslav Smička, U Kapličky 9, Lutín
_ Ing. PavelBrostík, Za Rybníčkem22},Lutín
_ Marie Špundová, U Kapličky 92,Lutín
- Jiřina Kubíková, U kapličky 6, Lutín



2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním
rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či správců sítí technického vybavení):
- Radomil Vrba, Slatinky 96
- ČBz nistribuce a.s'' Teplická 87418,405 02Děčn
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612,Praha
- RwE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499ll, 657 02 Bmo
_ ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno

C) Účgstníci stgvebního dle 6 109 stavebního zdkong:
1. stavebník:

- Čpz Distribuce a.s., Teplická 874l8, 4o5 02 Děčín
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 nawhovanou stavbou přímo dotčeno:

_ obec Lutín
- Správa siLníc olomouckého kraje
- František Špunda, U Kapličky 4,Luttn
- Marie Špundová, U Kapličky 4,LuÍin
- František Špunda, U Kapličky 28,Lutírt
- Ludmila Grézlová, U Kapličky 31, Lutín
- Ing. Vladimír Začal, Za Rybníčkem231',Lutln
- Jindřich MuŽík, U Kapličky 8,Lutín
_ Berta Mužíková' U Kapličky 8' Lutín
- Ladislav Smolka, U Kapličky 26,Lutín
- Radovan Cieleclgi, U Kaplič$z 25,Lutín
_ Jitka Cielecká, U Kapličky 25,Lutín
_ Svatopluk Smička, U Kapličky 24,Lutin
_ Emilie Smičková, U Kapličky 24,Lutín
- Václav Dusík, U Kaplíčky 23,Lutirt
- Simona Dusíková, U Kapličky 23,Lutin
_ Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutin
- Jan Galda, U Kapličky 2l,Lutin
- Emilie Galdová, U Kapličky 2l,Lutín
_ Danuše Kočí' Kmochova2I0/l1, olomouc
- Martin Vybíral, Na Sídlišti 20'1,Lutln

- Marie Vybíralová, Na Sídlišti 207,Lutín
- ondřej Nawátil, ZaIráďI<y 272,Lutín
- Jaroslav Pospíšil, U Kapličky 17,Lutín
- Anna Pospíšilová, U Kapličky 17, Lutín
- Antonín Smička, U Kapličky 16, Lutín
- Mřoslav Smička, U Kapličky l6, Lutín
- Zemědělské družstvo Senice na Hané, Yodní214, Senice na Hané
_ Martin Bielik, Lutín 14
- Petr Novotný' U Kapličky 13, Lutín
_ Petra Ringelhánová, U Kapličky 13, Lutín
- Michal Frýdl, U Kapličky 12,Luttn
- Marta Dozrá|ová, Na záhumení 40, Lutín
- Ing. František Sekanina, Žerůvky 10
- Jaroslav Smička, U Kapličky 9' Lutín
- Ing. Pavel Brostík, Za Rybníčkem22},Lutin
- Marie Špundová, U Kapličky 92,Lutln
_ Jřina Kubíková, U kapličky 6, Lutín

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- Radomil Vrba, Slatinky 96

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 navrhovanou
stavbou přímo dotčena.
- CEZ Distribuce a.s.' Teplická 874/8,405 02 Děčín
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,Praha
- RWE Distribuční sluŽby, s.r'o., Plynárenská 499ll,657 02Bmo
- ARKO TECHNOLOGY, a.s.' Vídeňská 108, Brno



Stavební uřad dospěl k závěru' že dalšími účastníky tohoto rozhodnutí (mimo ty, se kteými bylo v tomto řízení
jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba sým
charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemlců' velikostí a tvarem
pozemku stavby' sejich nedotkne. Ve smyslu ustanovení $ 123 občanského zákoníkuje obsah vlastnického
práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví drŽet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním
v mezích zákona.

Vňledem ktomu, že předmětný záměr se umisťuje vúzemí, kde je lydán územni plán, doručuje se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkům územního řízení veřejnou ryhláškou. Žadateli,
příslušné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.

Dle ustanovení $ l44 odst. 1a 2 sprár,rrího řádu se jedná o řízení svelkým počtem účastníků, kteým lze
doručovat jsou o zahájeniŤízení uvědoměni veřejnou r,yhláškou. Dle ustanovení $ 1 13 ost. 3 stavebního zákona
se Žadateli a vlastníku stavby nebo pozemku, na kterém má bý stavba prováděna doručuje do vlastních rukou a
ostatním účastníkum stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad rozhodl' jakje uvedeno ve výroku roáodnutí, zapouŽiti ustanovení právních předpisů ve vyroku
uvedených'

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí Ize podat odvolání. odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do l5 dnů ode dne, kdy mu
bylo rozhodnutí omámeno. odvolání se podává u stavebního uřadu obecního úřadu Lutín . o odvolání
rozhoduje odbor strategíckého rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal sprá.rmímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.

Vzhledem ktomu, že vyroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojenémÍízeni se vzájemně podmiňují, stavební
úřad ve smyslu $ 74 odst' 1 správního řádu stanoví, že rn-hoková část vztahující se kprovedení stavby nabude
vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stanoví pravomocnou vrýroková část rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební uřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu uřadu' jehož tlzemni obvod se umístění stavby ýká, není-li sám stavebním úřadem.
Stavebnfl<ovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájenim 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. l stavebního zákota platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby
platí po dobu trvání stavby či zařízeni, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí bý zahájena
dokud rozhodnutí nenabude právni moci. Stavební povolení pozbývá platnosti' jestliže stavba nebyla zahájena
do 2 let ode dne, kdy nabylo prár'rrí moci.

Podle $ ll9 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného uŽiváni,
pokud vyžadovala stavební povolení a byla-li provedena v souladu se stavebním povolením lzeuŽívatnazákladé
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajisti, aby byly před započetÍm užívéni stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Ing. Drahoslqvá
vedoucí stave



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední ilesce obecního úřsdu Lutín a způsobem
umožňující dtÍlkový přístup ($25 odsÍ. 2 sprúvního řddu).

Vyvěšeno dne :

26. L0.2012 . 12.1_7.201_2
seJmuto ctne: ...
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e vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Poplatek:
Spravní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o spravních poplatcích ve výši 3.000,- Kč byl zaplacen dne
I 2.9.201 2.

obdržÍ:
Ú č as tníci ú z.emníh o řízení :
-účastníci dle $ 85 odst. ] stavebního zákona doručuje se doylastních rukou:
1. ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí zastupující čnz nistriuuce a.s.' Teplická

874l8,405 02 Děčín
2. obec Lutín, Št otni 203, Lutín

-účastníci dle $ 85 odst' 2 stavebního zákona - doručuje seveřejnouvyhláškou
3. vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Lutín + příloha
(obec Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, František Špunda' U Kapličky 4,Lutín, Marie Špundová' U
Kapličky 4,Lutin, František Špunda, U Kapličky 28, Lutín, Ludmila Gréz\ová, U Kapličky 3l, Lutín, Ing.
VladimÍr ZačaI, Za Rybníčkem 231,Lltín, Jindřich MuŽík, U Kapličky 8,Lutín, Berta Mužíková, U Kapličky
8, Lutín' Ladislav Smolka, U Kapličky 26,Lutín, Radovan Cielecký, U Kapličky 25,Lutin, Jitka Cielecká, U
Kapličky 25,Lutirl', Svatopluk Smička, U Kapličlq' 24,Lutín, Emilie Smičková, U Kapličky 24,Luttn, Václav
Dusík, U Kapličky 23,Lutín, Simona Dusíková, U Kapličky 23,Lutín, Alois Rohla, U Kapličky 22,Lutin, Ian'
Galda, U Kapličky 21, Lutín, Emilie Galdová, U Kapličky 2l, Lutín, Danuše Kočí, Kmochova 2l0l1l,
olomouc, Martin Vybíral, Na Sídlišti 207, Lutin, Marie Vybíralová, Na Sídlišti 207, Lutin, ondřej Nawátil,
ZabráďIq 272, Lutín, Jaroslav Pospíšil, U Kapličky 17, Lutin, Anna Pospíšilová, U Kapličky l7, Lutln,
Antonín Smička, U Kapličky 16,Lutin, Miroslav Smička, U Kapličky 16, Lutín, Zemědělské družstvo Seníce
na Hané, Yodní 2l4, Senice na Hané, Martin Bíelik, Lutín 14, Petr Novotný, U Kapličky 13, Lutín, Petra
Ringelhánová, U Kapličky 13' Lutín, Michal Flýdl, U Kapličky |2,Lutin, Marta Dozrálová, Na záhumení 40,
Lutín, Ing. František Sekanina, Žerttvky l0, Jaroslav Smička, U Kapličky 9,Lutin, Ing. Pavel Brostk, Za
Rybníčkem 220, Lutin, Marie Špundová, U Kapličky 92, Lutín, Jřina Kubíková, U kapličky 6' Lutín,
Radomil Vrba, Slatinky 96' ČBz oistriuuce a.s.' Teplická 87418, 4O5 02 Děč:rr', Telefónica 02 Czech
Repub1ic, a.s., Za Brumlovkou 26612, Praha' RWE Distribuční služby, s'r.o., Plynárenská 49911, 65'7 02 Bmo,
ARKO TECHNOLOGY, a.s.' Vídeňská 108, Brno

Účastníci stgvebního řízení - dodeikv
- žadatel a vlastník stn)by nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna
4. ENPRO Energo s.r.o.' Sokolská l31l45, Valašské Meziříčí zastupující Čnz nistriuuce a.s.' Teplická

874l8,40s 02 Děčín
5. obec Lutín
6. Správa silnic olomouckého kraje
7 František Špunda, U Kapličky 4,LutíIt
8. Marie Špundová, U Kapličky 4, Lutín



9. František Špunda, U Kapličky 28, Lutín
10. Ludmila Grézlová, U Kapličky 31, Lutín
1 1. Ing. Vladimír Zača\, Za Rybníčkem 23 l, Lutín
12. Jindřich MuŽík, U Kapličky 8'Lutín
13. Berta Mužíková, U Kapličky 8, Lutín
14. Ladislav Smolka, U Kapličky 26,Lutín
15. Radovan Cielecký, U Kapličky 25"Lutín
16. Jitka Cielecká, U Kapličky 25,Lutin
17. Svatopluk Smička, U Kapličky 24,Lutín
18. Emilie Smičková' U Kapličky 24,LuÍín
19. Václav Dusík, U Kapličky 23,Lutn
20. Simona Dusíková' U Kapličky 23,Lutin
21. Aiois Rohla, U Kapličky 22,Lutín
22. Jan Galda, U Kapličky 21,Lutítt
23. Emilie Galdová, U Kapličky 2l,Lutín
24. Danuše Kočí, Kmochova210111, olomouc
25. Martin Vybíral, Na Sídlišti 20'7,Lutn
26.Marie Vybíralová, Na Sídlišti 207,Lutín
27. ondřej Navrátil, ZahÍádlq 272,Lutín
28. Jaroslav Pospíšil, U Kapličky 17, Lutín
29. Anna Pospíšilová, U Kapličky 17,Lutin
30. Antonín Smička, U Kapličky 16, Lutín
31. Miroslav Smička' U Kapličky 16, Lutín
32. Zemědělské druŽstvo Senice na Hané, Yodní2l4' Senice na Hané
33. Martin Bielik, Lutín 14
34. Petr Novotný, U Kaplíčky 13, Lutín
35. Petra Ringelhánová, U Kapličky 13, Lutín
37. Michal Fry'dl, U Kapličky L2,Lutin
38. Marta DonáIová, Na záhumení 40, Lutín
39. Ing. František Sekanina' Žeruvky l0
40. Jaroslav Smička, U Kapličky 9, Lutín
41. Ing. Pavel Brostík' Za Rybníčkem220,Luttn
42.Marie Špundová, U Kapličky 92,Lltín
43' Jiřina Kubíková, U kapličky 6, Lutín

- účastníci dle s 109 odst. ] vyjma stavebníka a vlastníka stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba
prováděna - doručuje se veřejnou vyhláškou

41. vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha
(Radomil Vrba, Slatinky 96, ČBz oistribuce a's.' Těpfická 874/8, 4o5 02 Děčrr', Telefonica 02 Czech
Republic, a.s', Za Brumlovkou 26612,Praha, RWE Distribuční sluŽby' s.r.o., Plynáretská 49911,65'7 02Bmo,
ARKO TECHNOLOGY, a.s.' Vídeňská l08' Brno)

Dotčené orgány státní správy:
42.Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc
43. Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
44. Magistrát města olomouce, odb. životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc
45. obecní úřad Lutín, Školni 203, Lutín


