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ROZHODNUTI

Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební uřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g) zákona č. 183/2006 Sb.' o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), ve
společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle $ 84 až 9l a $ L09 až l14 stavebního zákona žádost
o vydání roáodnutí o umístění a provedení stavby rozšíření distribuční sítě - vedení NNk ''Slatinice, Mikmek -
stavba IV - 12-8007568 na pozemcích parc.č. 'I98/l a 38l/l v k.ú. Slatinice na Hané , kterou dne 3l.7.2012 podal

Čnz Distribuce 8.S., Ič 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o., Ič 28628250, Sokolská l37l45, Valašské Meziřící Ing. Vlastimil
Sula

(dále j en''stavebník'' ), a na základě tohoto přezkoumání :

Výrok I.
vydává podle $ 79 a92 stavebnillo zákona a $ 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě uzemního řizeni,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavbv

na stavbu: rozšíření distribuční sítě - vedení NNk ''Slatinice, Mikmek,,- stavba Iv - 12-80075ó8 na pozemcích
parc.č. 798/l a 381/1 v k.ú. Slatinice na Hané

(dále jen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavby :

Účelem stavbyje zajištění požadovaného příkonu pro plánovaný rodinný dům na pozemku parc.č. 381/1.

Umístění stavby na pozemku :

Stavba bude umístěnanapozemcích parc.č 79811 _ ostatní plocha a 381ll _ orná půda v k.ú. Slatinice na Hané.

Určení prostorového řešení stavby :

Podzemní kabelové vedení kabelem 23x AYKY 3X240+120 mm2 o délce 12,5 m '

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.'
Stavba se sými vlivy doýká pozemků par.ě.798ll a38lll v k.ú. Slatinice na Hané, na kteých se umísťuje .

Pro umístění a projektovoa přípravu se stanovují tyto podmínky

l. .Stavba bude umístěnanapozemcích parc.č 798ll _ ostatní plocha a 381/l - orná půda vk'ú. Slatinice na
Hané v souladu s grafickou přílohou dokumentace , která obsahuje v'ýkres současného stalu území v měřítku
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů
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na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby

s cíli a úkoly územního plánováni , zqména s územně plánovací dokumentací . '

2. Připojení bude provedeno jako prodloužení stávající smyčky l 2x spojka/ kabelové vedení NN o,4 kV přes pilíř
SS100 umístěný na parcele 38ll1 . Dosavadní zemní kabelové vedení AYKY 3x240+120mm povede kolem
oplocení v rostlém terénu . Napojení bude na stávající vedení umístěné na pozemku parc.č. 79812 pÍeď pozemkem
parc.č.3614'

Rozhodnutí o námitkách účastníků Íízení:

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst. 1 zákona č.

500/2004Sb. , správní řád , ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,, správníÍáď"l

ČBz listribuce a.s. Děčín' Teplická 874/8,405 02 Děčín

Výrok II.
vydává podle $ l15 stavebního zákona a $ 5 a 6 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákonave věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: rozšíření distribuční sítě - vedení NNk ''Slatinice' Mikmek" - stavba
parc.č. 798/1a 381/1 v kú. Slatinice na Hané

(dále jen ''stavba'')

Stanoví podmínky pro provedení stavby',

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
l20l400 a Ing. Lumír Knápek, CKAIT 1300900 ; případné změny nesmí

Iv - 12-8007568 na pozemcích

Ing. Jaroslav Brabec , ČKAIT
bý provedeny bez předchozího

povolení stavebního uřadu.

2. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámi stavebnímu uřadu tyto faze ýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a/ záv ěr ečnou kontrolní prohlídku

4. Stavba bude dokončena do 3l.l2'20I3 .

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou vybranou ve výběrovém řízení, po jehož
ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikatele l viz $ 2 odst.2 písm b./
stavebního zákonal, který bude stavbu provádět . Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné
vedení stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.

6. Staveniště bude organizováno v souladu s ust. 24e vyhlášky č. 50l/2006 Sb. o obecných požadavcich na
vyllžíváni území ve znění vyhlášIq č. 26912009 Sb. Bude činěno opatření na omezení dopadů na okolí
především proti prašnosti a šíření materiálu či prachu v okolí. V případě znečištění komunikací t5rto

neprodleně vyčistit. Používat shoje a zaÍízení v takovém stavu , aby nedocházelo k úkapům či uniku ropných
látek do okolí. Provádět případně očisfu veřejné komunikace slouŽící jako přístup na staveniště.

7. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a powchov.ých vod závadnými látkami ve smyslu

$ 39 zríkona ě' 254lz00l lvodní zákon a jeho změnyl , zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních
prostředlď.

8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené

ď ve vyjádření společnosti Telefonica 02 Czech Republic , Praha ze dne l0.7.2012 č.j.1l766612012

b/ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., Brno ze dne 27.6.2012 zn.č. 5000650653
v zájmovém prostoru dojde k dotčení ockanného pásma plynárenského zařizeni . ochranné pásmo NTL,
STL plynovodů a přípojek je vzastavěném území obce l m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná

hloubka uloŽení plynárenského zařízení cca 0,8 - l,5 m .
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- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny ěinnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení ( tm. i bezýkopové technologie )'

- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍizeni je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zaŤizení považovány dle $ 68 odst.6

zékona č. 67012004 Sb. a zákona č.45812000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inŽenýrských sítí ) je nutné požádat o nové

stanovisko k této změně.
- Před zahájenln stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenshých zďízení bude provedeno 'vYýčení

plynárensťého zaŤizení. Vyfyčení provede příslušné regionální centrum ( viz kontaktní list ). Žádost o

vytyčení bude podána minimálně 7 dní před poŽadovaným vyťyčením. Pří žádosti uvede Žadatel naši
značku (číslo jednací/ uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vyť,ýčení a přesného určení uložení
plynárenského zařízeni nesmí bý stavební činnosti zahájeny. Vyt'ýčení plynárenského zďizeni považujeme

za zahájeni stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. o provedeném vyýčení bude

sepsán protokol.
- Bude dodrŽena ČsN z:ooos, ČsN z::oso, TPG 70204 - tab.8, zákonč.45812000 Sb. ve znění pozdějších

předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracormíci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařizeni,

rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍizeni je investor povinen učinit

taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zaÍízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použítí
pneumatic\ých, elektric{ích, baterioých a motoroých nrářadí'

- odkryté plynárenské zaÍizeni bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
protijeho poškození.

- V případě použití bezlykopoých technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařizetí v místě kříŽení neprodleně omámit kažďé i sebemenší
poškození plynárenského zařizení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstraŽré fólie atd.) na telefon 1239,

- Před provedením zásypu qýkopu v ochranném pásmu plynarenského zařízeni bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynarenského zaÍizeni a
kontrole plynárenského zaŤízeni. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list ).
Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před poŽadovanou kontrolou. Při žádosti uvede Žadatel
naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenská zaÍizeni která nebyla odha1ena. o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí b1it plynovodní zaŤízení zasypáno.

- Plynarenského zařízení bude před zásypem ýkopu řádně podsypiíno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena ýstražná fólie Žluté barvy, vše v souladu s ČsN EN l2007-l_4, TPG 702 ol,
TPG 102 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zaÍizeni.

_ Poklopy uzávěrů a ostatních armatuÍ na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěri plyttu ( HUP na
odběrném plynovém zařízeni udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trviání stavební činnosti.

- Případné ňizovění staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plyrrarenského zaŤízeni (nenili ve stanovisku uvedeno jinak).

_ Bude zachovéna hloubka uložení plynárenského zařizeni ( nenili ve stanovisku uvedenojinak ).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes

plynárenské zaÍízeni uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízeni.
- Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její

zpracovatel.
- Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

c/ ve vyjádření společnosti ARKO Technology a.s. Brno ze dne 6.9.2012
- pÍed zahájením ýkopových prací musí bý vyýčeny všechny hlavní řady 

' 
veškerá vedení v naší správě

přímo v terénu . o vyt'ýčení a umístění vedení musí stavebnk požádat alespoň pět pracovních dnů před
zahájenímprací
- veškerá krizeni , souběh s hlavními vodovodními 

' 
kanalizačními řady bude provedeno dle ČsN 73 6005

. V ochranném pásmu daných sítí / dle zákona č. 27412000 Sb' , ve zněni pozdějších přepisrV nesmí bý
provedeny ýkopové práce strojním způsobem
- stavební provedení křížení , souběhu , bude písemně předano pověřenému pracovníkovi provozovatele

9. Podmínky jednotliými správci musí bý respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn vyskyt
neznámého podzemního vedení , musí bý o tom neprodleně uvědoměn majitel tohoto vedení , kteý
stanoví další podmÍnky pro prováděni praci.
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V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČsN z: 6005 při kŤíŽeni a souběhu
s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením ýkopových prací bude provedeno zaměření
stávaj ících inŽen;irských sítí.

l0. Uvedená stavba se nacházi v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Slatinky ' Uvedenou stavbou nesmí
bý toto pásmo jakkoliv narušeno .

11. ochrana případných stávajících rozvodů vodovodu akanalizace musí bý dodržena v souladu s $ 23 zákona
č.2'/412001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně někteých zákonů , ve znění
pozdějších předpisů.

12. V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební prácejen se souhlasem vlastníka vodovodu
akanalízace 

' 
popř. provozovatele / $ 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.

13. Při realizaci stavby budou zajištěny stávající přístupy apŤíjezďy k oko|ním pozem-lďm / pro pěší i pro vozidla
/ a stavbiírn ' sítím technického vybavení a kpoŽámím zaÍízením mj i pro potřeby zácbranné služby a
požámí techniky. Jako přísfupová cesta pro poŽámí techniku bude slouŽit stávající místní komunikace

14. Provádění překopů, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích bez
předchozího povolení obecního úřadu Slatinice není dovoleno .

15. Stavba se uskuteční naizemi s archeologicloými nálezy 
' 
kteréje chráněnojako veřejný zájem podle právních

zvláštních předpisů l zejména dle $ 22 , odst.2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném
zr'ěni l. Vblízkosti stavby jiŽbyly pravěké a středověké nálezy zjištěny ' Má_li proto dojít při provádění
stavební činnosti na dotčeném území k jaloýmkoliv zásahům pod powch terénu / hloubění ýkopů apod/ , je
třeba předpokládat narušení nebo odkrrtí archeologicloých nálezu a situací , čimž vzniká nutnost provedení
záchranného archeologického v,ýzkumu Z ýše uvedeného zákomého ustanovení pak vyplývají
stavebníkovi následuj ící povinnosti :

StavebnÍk je dle $ 22 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči 
' 
v platném znění povinen písemně

ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby , nejpozději však s předstihem 30 dnů
Archeologickému ústavu AV ČR Bmo, Královopolská 14'7, 612 00 Brno , uzavřtt před zahájením vlastních
prací dohodu u o podmínkách provedení záchrarného archeologického v'ýzkumu s organizací oprávněnou
k provádění archeologichých pruzkumů , umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického
qýzkumu na dotčeném (;zemi .

16. S odpadem , který vznikne během stavby , bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech a o změně někteých dalších zákoni, ve znění pozdějších předpisů / dále jen zákott o odpadech/ a
prováděcími předpisy vydanými na jeho záklaďě, aby bylo zajištěno jeho odstranění , případně v1rržití
v souladu s tímto zákonem
- doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu , ktery vznikne v rámci stavby , budou součástí
dokumentace předkládané při kolaudaci.

17. Stavbou nedojde ke kácení ďevin rostoucích mimo les , proto není nutné postupovat v souladu se zák.č.
I14/l992 Sb. o ochraně přírody.

18. Podle ustanovení $ 1 19 stavebního zákona dokončenou stavbu , popř' její část schopnou samostatného užíváni
, pokud vyŽadovala stavební povolení lze uŽívat na základě kolaudačního souhlasu . Po ukončení prací
v termínu stanoveném ve stavebním povolení bude ve smyslu $ 122 stavebního zákona včas požádáno
o vydání kolaudačnÍho souhlasu. Zádost o kolaudační souh|as bude podána na předepsaném formuláři
dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 52612006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
ve věcech stavebního řádu , bude obsahovat i předepsané přílohy, zejména pak
-dokumentaci skutečného provedení stavby 3x / dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo
ověřené projektové dokumentace/
-popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o vytÍčení stavby
-geometrické zaměření
-r evize předepsaných zkoušek
-doklad o způsobu na|oŽeni s odpady ze stavby
- stavební denft
- prohlášení o použitych rn-ýrobcích / $ l 56 stavebního zákona/
-omámení Archeologickému ústavu Brno

- protokol o předání apřevzeti pozemků dotčených realizací stavby

ÚčastníciYízenínaněžsevztahujerozhodnutísprávníhoorgánu/podle ustanovení $ 27 odst.1 zákona č.
500/2004Sb. , správní řád , ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,, správnířád4l

ČBz oistribuce a.s. Děčín, Teplická 874l8,4O5 02 Děčín

Rozhodnutí o námitkách účastníků ÍízenÍ:

Námitky nebyly vzneseny
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odůvodnění:

Dne 31'.7 .2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby - v obci Slatinice -

rozšíření distribuční sítě - vedení NNk ''Slatinice, Mikmek" - stavba IV - 12-8007568 na pozemcích parc.č' 79811 a

38l/1 v k.ú. Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahájenouzemní a stavební řízení' které stavební úřad na základě žádosti spojil podle $ 78

odst. l stavebního zákona v souladu s $ l40 odst. l spráwího řádu usnesením poznamenaném do spisu čj. SU/
I'738l20I2,1739120|2 ze dne 20.8.2012 podle $ 140 odst. 4 správnflro řádu.

Stavební úřad opatřením ze dne 22.8.2012 omámil zahájení společného územního a stavebního řízení
účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednaní Žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání

spojené s ohledáním na místě stavby na den 2'7 .9.2012 , o jehoŽ ýsledku byl sepsán protokol' Do stanovené lhůty

nebyly uplatněny námitky účastníků Íizeni ati připomÍnky veřejnosti.

Žadate|po naŤizení veřejného ústního jednrání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního zákona.

Záměr s grafickou částí byl lyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku 38l/1 uskutečňované stavby. ŽadúeI
doloŽil fotodokumentaci' která je přílohou protokolu a stavební úřad si tuto skutečnost ověřil na místě samém .

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řizeni ptezkoumal předloŽenou žádost zhledisek
uvedených v $ 86 a l11 stavebního zákona, projednalji s účastníky Ťízenia s dotčenými orgány a zjistil, Žejejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy cbráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho
provedení a zvláštními předpisy"

Záměr žaďatele byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona

_ Umístění stavby je v souladu

ď se schválenou územně plánovací dokumentací obci Slatinice. Stavbou dotčené pozemky se nachází
v zastavěné části obce Slatinice v zoně bydlení 82 - kde je uvedená stavba je přípustná ' ,Stavba technické
infrastruktury -vedení NN se provádí za účelem napojení nového rodinného domu stavebníka ondřeje
Mikmeka .

- bl s cíli a úkoly územního plánování , zejména s charakÍerem izemí , s požadavky na ochranu
architektonic!ých hodnot y izemí. Stavební uřad dospěl k názoru , Že stavbou se nemění poměry v ínemi , 1e
vsouladu scharakterem izemí. Cíle aúkolyúzemního plánování stanovení v $ 18 a $ 19 stavebního zákona
jsou plněny především při pořizovaní územně plánovací dokumentace , přičemž záměr je v souladu s územním
plánem obce. Stavbou nebudou tčeny urbanistické ani architekÍonické hodnoty.

_ c/ s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění stavby vyhovuje obecným
poŽadavkům na v7užívání izemí tj' vyhl.č. 50112006 Sb. ve znění pozdějších předpisů' Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné technické poŽadavl<y na stavby - vyhl.č. 26812009 Sb. Stavební uřad v
pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

- d/ s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu

- e/ s požadavky zv|áštnich předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů .
Podkladem pro rozhodování stavebního uřadubyla doloženakladná závanú stanoviska dotčených orgántl.

V souladu s ustanovením $ 86 ost. 2 a $ 110 odst.l stavebního zákona doložil Žaďatel právo zaloŽenou smlouvou
a to:
_ Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o ňizeni věcného břemene a právu provést stavbu mezi společnosti

ČBz oistribuce a.s. Děčín a obcí Slatinice a s Lubomírem a Helenou Mikmekoými .

Vlastnické právo k pozemku , na kterém má byt stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si stavební
úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí .

Stanoviska sdělili:
_ RWE Distribuční služby s r'o., Brno _ vy'jádření ze dne 27 .6.2012 zn.č.5000650653
- ČBz Distribuce a.s. Děčín _ vy'jádření o existenci sítí ze dne26.6.2012 zn.č.00104072277 a souhrnné

stanovisko k PD ze dne 4.7.2012
- TelefonicaCt2 Czech Republic a.s. ostÍava- vy'jádření o existenci sítí ze dne Í0.7.2012 čj.117666l12
- Magistrát města olomouce - odbor ŽP , závazné stanovisko ze ďne 23.7 '2012 čj.

SMOL/O9725 3 120 I2l OZP lMeI
- Magistrát města olomouce _ odbor Žp oad. péče o krajinu a zemědělství - souhlas S trasou kabelového vedení

ze dne 23 .8.2012 č j. sMovŽP l 55 l 3220 l2o12lPř
- Obec Slatinice ze dne 27.6.2012
- Povodí Moraly s'p. ze dne 9.7 .2012 zn.č.22.6.2012
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- Archeologic[ýústavakademievědČeskéRepubliky,Brno'v.v'i.Brno zedne27.6.2012zr^.č'2823ll2
_ VEOLIA - Moravská vodarenská a.s. olomouc vy'jádření ze dne 29'6.2012 zn.č. PRo,ts/l24-529l/l2Nych
- Ministerstvo zdravotnictví ČR - vy'jádření ze dne 2'7.6.2OI2 čj. MZDR 223|5l20l2-loZD-ČIL-P
- Česká republika- Ministerstvo obrany , Vojenská ubytovací a stavební správa , Brno ze ďne |2.7.2012 čj.

4853 128427 -1 3 83-ÚP-oL
- Lázně Slatinice a.s. Slatinice _ vyjádření ze ďne 25 '7 '2012
- ARKO Technology a.s. Brno - vyjádření ze ďne 6.9.2012

Stavební uřad zajistil vzájemný soulad předložených závamých stanovisek dotčených orgánů vyŽadovaných
zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek roáodnutí.
Podmínky správců inŽenyrs\ých síti l zaŤizetí pro rozvod energií a vody/, majetkov'ých správců či uživatelů
pozemků nebo staveb , dotčených předmětnou stavbou, které se ýkají finančních poplatků či jiných finančních
poŽadavků , nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím . Týo požadavky budou řešeny
mezi investorem a těmito účastníky Íízeni , správci inž. sítí či majetkoqými správci uzavřením / sepsáním / smluv či
dohod dle příslušných právních předpisů

V rámci probíhajícího sloučeného územního a stavebního řízení se stavební lúřad zabýval rymezením okruhu
účastníků řízetíye smyslu ustanovení $ 85 a $ 109 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků vycházel
zpředpokládanéhopůsobenístavby přijejímumístěníaprovedení anáslednémlživárlinaokolí.Ztěchtohledisek
dospěl k závěru , že v daném případě toto právní postavení přísluší :

A.Účastníci územního řízení dle $ 85 stavebního zákona
$ 85 podle odst. 1

1. Žadatel:
ČBz oistribuce a.s.' IČ 2'1232425, Teplická 87418, 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 5,798 0l ZábÍeh

2. Příslušná obeci:
Obec Slatinice

$ 85 podle odst.2.
3. ď Vlastník pozemku , na kterém má být požadovaý záměr uskutečněn
Obec Slatinice
Lubomír Mikmek, Slatinice 19

Helena Mikmeková, Slatinice 19

b//osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům nůže být územním
rozhodnutím přímo dotčeno :
Zdeněk Bořuta, Slatinice 377
Marie Bořutová, Slatinice 377
Správci a majitelé technické infrastruktury:
ČBz oistribuce a.s. Děčín, Teplická č.p.874l8,405 02 Děčín
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p' 26612,MichIe,l40 22 Praha
RWE Distribuční služby s r.,o., Plynárenská č.p. 499/l, Zábrdovice, 657 02 Brno
Obec Slatinice
ARKO Technology a.s. Brno

B. Účastníci řízení stavebního řízení dle ustanovení S 109 stavebního zlÍkona :
]. Stavebník

ČBz oistribuce a.s.' IČ2723242| Teplická 874l8,405 02 Děčín,v zastoupení ENPRO Energo s'r.o., IČ
28628250, Sokolská l37l45,Valašské Meziřící doručovací adresa: oblástní pracoviště, ENPRO Energo s.r.o' P.
Bezruče 5' 798 01 ZábÍeh

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

Helena Mikmeková' Slatinice 19
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3. Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být jeho vlastnické právo navrhoyanou stavbou přímo
dotčeno

Zdeněk Bořuta , Slatinice 377
Marie Bořutová' Slatinice 377

Správci a majitelé technické infrastruktury:
ČBz nistribuce a.s. Děčín, Teplická č.p.87418,405 02 Děčín
Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc, Za Brumlovkou č.p. 266/2,Mtchle, 140 22 Praha
RWE Distribuční služby s r.,o., Pl1,nárenská č.p. 499/1,Zábrdovice' 657 02 Brno
Obec Slatinice
ARKO Technology a.s. Brno

Učastníci řízení jsou vtomto případě shodní. Stavební úřad dále dospěl kzávěru, Že dalšími účastníky tohoto
Íízení l mimo ty , se ktenými bylo v tomto řízení jednáno/ , nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a
staveb v sousedství. Nawhovaná a povolená stavba sv;im charakterem , polohou a umístěním na pozemku , svojí
vzdáleností od hranici pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby, sejich nedotkne.

Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl, jak je uvedeno
ve qýroku rozhodnutí, zapouŽití ustanovení právních předpisů ve v'ýroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník Íízeniye lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo rozhodnutí oznámeno . odvolaní se podává u obecního uřadu Lutín' stavebního uřadu . o odvoliíní rozhoduje
odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .

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

odvoláním lze napadnout vyrokovou část rozhodnutí, jednotliý qj.'rok nebo jeho vedlejší ustanovení. odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Váledem k tomu, Že ýroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují , stavební úřad
ve smyslu $ 74 odst.l sprár.rrího řádu stanoví , že v}hoková část vztahující se k provedení stavby / vyrok iV nabude
vykonatelnosti nejdříve dnem . kdy se stane pravomocnou uÍroková část roáodnutí o umístění stavby / rnýrok I/.

Stavební uřad po právní moci roáodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně
obecnímu uřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby t'ýká, nenili sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek
obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam aŽ do dokončení stavby' případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsahlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákota platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí
po dobu trvání stavby či zařízeni, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí bý zahájena' dokud
rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti,jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode
dne, kdy nabylo právní moci'

Stavebník je povinen dle ustanovení $ 152 odst. písm ď stavebního zakona dbát na řádnou přípravu a provádění
stavby . Přitom musí mít na zŤeteIi zejména ochranu Života a zdraví osob nebo zvířat 

' 
ochÍanu životního prostředí a

majetku, i šetmost k sousedství. .

Vzhledem k tomu, že předmětný zámér se umísťuje v uzemi , kde je vydán územní plán ,doručuje se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona
Žadate\i a příslušné obci/ účastníci územního řízeti v odst.l- č'7,2 a dotčeným orgánům jednotlivě

Účastníkům řízení uvedeným v odst. 2 - č' 3-veřejnouvyhláškou
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',B" a dotčeným orgánům - jednotlivě

Ing. Drahoslava M a č ák o v á
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě.63412004 Sb. ve arění pozdějších
byl zaplacen

.l7 bod l písm. ive v,ýŠi3 000.-

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu LutÍn a úřední desce
obecního úřadu Slatinice. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnácdm dnem
po vyvěšení se oznámeni považuje za doručené / $ 25 zákona č. 50012004 Sb. o správnim Ťízeni ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více uředních deskách , povaŽuje se za den vyvěšení
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20 stavebního zákona/

Vyvěšeno dne:
iuřední deska/

Vyvěšeno dne:

5.1"A.201_2 Sejmutodne: 22. L0.2012

Sejmuto dne: 22.1-0 .20L25. L0.20L2
/www. stránky- e lektronicky/

i tlir *,;il:'il,. ;-;,.;,"l;Ti.i''j
Razítko, pjodpis 

".e14Ti'ktuď.Ťotwzuj 
e "yyvěšení a sej mutí oznámení.

:plÍ'ftdpii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlE zaslaly zdejšímu stqvebnímu
4ft,4,

obdržÍ:
A.účastníci územního řízení
ď účustníci územního řízení dle asl. $85 odst.I stav.zdkona
Žadatel a příslušná obec:
Ig. Vlastimil Šula 

' 
ENPRo Energo s.r.o., IČ 28628250, Sokolská l37l45, Valašské Meziřící doručovací adresa:

oblastní pracoviště 
' 
ENPRO Energo s.r.o. P. Bezruče 5, 798 0l Zébřehzastupující ČBz oistribuce a.s. Děčín

Obec Slatinice

bl,účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.ztíkona - veřejnou.vyhláškou
obec Slatinice, Lubomír Mikměk, Helena Mikmeková, Zdenék Bořuta, Marie Bořutová ,ČEZ 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 a rozvoje, Hynaisova 10, olomouc
Irrtagistrat města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10,'7'79 11 olomouc
Magistrát města olomouce - odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova l0,7791l olomouc
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B. Účastníci stavebního řízení :

Ing. Vlastimil Šula , ENPRo Energo s.r.o., IČ 28628250, Sokolská l37/45, Valašské Mezlřící doručovací adresa:

oúastní pracoviště , ENPRO Energo s'r'o. P. Beauče 5, 798 0l Zábřehzastupující ČBz oistribuce a.s. Děčín
Obec Slatinice
LubomírMikmek ,783 42 Slatinice l9
HelenaMikmeková, 783 42 Slatinice 19

ZdenékBofuta,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 Děčín, Telefonicao2 Czech Republic a.s., DLSS olomouc,
Za Brumlovkou č.p. 266l2,Mich1e, l4O 22 Praha 4, RWE Distribuční sluŽby s r.,o', Plynáretská č.p. 49911,

Zábrďovíce,65'7 02 Brno, obec Slatinice, ARKO Technology a.s. Brno

dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova |O,779 11 olomouc
Magistrát města olomouce _ odbor stavební , ood.památkové péče, H1naisova 10,77911 olomouc
obecní uřad Slatinice


