
obecní úřad Lutíno okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 131. 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286

.i. su12674t2012
Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin.cz

OZNAMENI
zahájení společného územního Ťizeni a stavebního

veřejnou vyhláškou

V Lutíně dne 13.12.20L2

ř'fŽení'

Čn'Z Distribuce, a.s. Se sÍdlem Teplická 874l8,Děčín, IČ 24729035 zastoupěna- ÉiMďď
s r.o.' se sídlem Pavlovická 29, olómouclČllgl'lo01 podala dne 3.12.2012 Žádost o vydání

územnílro rozhodnutí o umístění Stavby a žádost o vydání stavebního povolení tla stavbu

rozšíření distribuční sítě NNk parc.č. 993ll24,t02713,1027ll,102712,27611l v k.ú. Hněvotín

Jednoduclrý popis stavby:
Stavba řeší rozšíření verlení NN, nu které burlott napojeny rodinné domy novým kubelovým

vedením. Nové kabelové veclení butle nupojeno na stúvující vedení na purc.č. 993/124 v k.ú.

Hněvotín z rozpojovací skříně R39 SR622, s ukončením v nové kabelové skříni SS200 nu purc.č.

276/11 v k.ú. Hněvotín. Z rozpojovací skříně SR622 bucle vyveden 2 x kubel AYKY 3xl20+70;
Kabely butlou vetleny ve společném výkopu v trúvníku po purc.č. 993/124 v k.ú. Hněvotín směrent

k silnici. Ntisletlně bucle proveden ccn 7 nt dlouhý protlak komunikuce III/5709 nu purc.č. 1027/3'

1027/2, t027/2 v k.ú. Hněvotín. Kabelovú trusu bude pokračovat po purc.č. 276/1I až k parc.č.

276/61 v k.ú. Hněvotín. Po 18 m otlbočí k parc.č. 276/63 bude vetlena směrem k purc.č. 276/64 vše

v k.ú. Hněvotín; ukončena bude kubelovou skříní SS200 umístěné nc parc.č. 276/11 nu rozltraní
purc.č. 276/63 a 276/64 v k.ú. Hněvotín. Celkovti déIku kubelové trusy bude ccu 45 m. Uložení
knbelůbutlevmin.hloubce0,7mvtrdvníkuu]mvkomunikaci.Kabelyburlouuložen7'vcelécléIce
v chrdničce Koruflex 110.

obecrií ťrřad Lutírr' stavební úřad, jako stavebttí ťrřad příslušný podle $ l3 odst. 1, písrn. g) a $

84 č. 18312006 Sb'. o územrrírn.plánování a stavebnínr řádu (dále jen stavebr-rí zákon) usnesenítn ze

dne 13.12.2012 pod čj. sul2613l2614l2012 rozhodl v souladu S Llstanovením $ 78 odst. l

stavebnílro zákona a podle $ l40 zákona č'500/2004 Sb., správní řád, ve zněni zák'č' 413/2005 Sb.'

(dále jen správrrí řád) o spojení ítzemního a stavebního tízení'

obecrrí úřad Lutín, stavební Úrřad, oznamuje v souladu s ustanovenítn s s 87 odst. 1 a 112

odst' l stavebního zákona zahájení společrrého ťtzemtlího a stavebníIro řízerrí dotčetlým orgánťrrrr

státrrí správy a všem znárrlýn účastníkťrnr Íízení.

K projedrrálrí předložené žádosti nařizLrje stavebrrí ílřad veřejné ťrstní jednání, které se bude

konat
ve čtvrtek dne l'l.l.20l3 ve 9,30 hod

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu v Lutíně.



Vlastník pozernkťr a staveb' které jsou přednlěterl ťtzenlního Íízení,je povinen strpět ohledání

na rnístě podle $ 54 oclst.1 zákona č. 500/2004 Sb.' o správním řádu' ve ztlění pozdějších předpisťr, a

k tolnuto úČelu je zpřístrrprrit'

Závazná stanoviska dotčených orgánů' rrárnitky úrčastníkťr Íízení a připonrínky veřejnosti rnusí

být uplatněrry nejpozději při veřejném jednárrí, jirrak se k nim rrepřihlíží.

Do podŘladů rozlrodnutí lze rralilédnout př'ede dnem ťtstního jedrrání u stavebníl-ro úřadLr

(využijte především návštěvrrí dny pondělí, středa 8 17 lrod) a při úrstním jednárrí'

Nechá-li se riěkterý z Úrčastníků řizeni zasttlpovat, předloŽíjeho zástupce plnou moc.

2 stavebního
žádost o izemního rozhodnuti

nanav vererne nem nebo

zsema utečnit a t veřeiného ústni ásti

informace ie ádře Pokud ža

iřarl nařídí onako řeiné ústní i z žzďate| se tak ku dle 178. ods

l nísm.e) stavebního zákona.

Poclle $ 89 odst. 2 stavebrrího zákona se nepřihlíŽí kzávazným stanoviskůnl a nálnitkám

k věcem, o kterých bylo rozlrodnuto při vydání ťtzemního plánu.

Podle $ 89 oclst. 4 stavebnílio zákona obec Lrplatriuje v úzernnírrl iizení r-rámitkv k ochraně

zájrrrťr obce a zájmtl občarrťr obce'

Podle $ 114 odst. 1 stavebního zákona ťrčastník stavebního iízenínŮŽe Lrplatnit rrámitky proti

projektové dokumentaci, zpťrsobu provádění stavby nebo poŽadavkům dotčených orgárrťl, pokud je
ji.i pri*o clotčeno jelro vlastnické právo nebo právo zaloŽené smlouvou provést stavbu rrebo opatření

nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Vzhledenl k tomu, že zálněr leží v ítzemí. kde je vydán úzenrní plán, je toto oznámení

doručováno v souladu s $ 87 odst' 1 stavebrrího zákolla ťrčastníkťrm řízerlí uvedenýn-r v $ 85 odst. 1)

stavebního zákona a clotčeným orgánům jedrrotlivě a ťrčastníkťtm řízení uvedeným v $ B5 odst. 2)

stavebního zákona se dorLrčuie toto oznámení veřejnoLr vyhláškor"r.

Účastníciúzemního řízerrí dle $ B5 odst.i stavebrlího zákona :

a) Žadatel - Čp'zDistribuce, a.S' Se sídlem Teplická 814l8. Děčín, IČ24129035 zastoupená ELMO-
SA, S r.o'. se sídlern Pavlovická 29, olonloLrcIC41911001

b) obec, na jejímŽ tlzemí rná být poŽadovaný zátllěr uskutečněn - Obec Hněvotírl

Účastníci územnílro řízerrí dle $ 85 odst. 2 stavebrrího zákona'.

a) vlastníci pozemkťl či staveb' na kterých rná být záněr uskutečněn:

obec Hněvotín; Správa silnic olomouckého kraje. olomouc'

b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkťrm můŽe

být úrzernrrím rozhodnutím přímo dotčerro:

J.P.R. CZ, spol. s r.o., olomouc; Bc' Lukáš Peterek' olomouc; Bc. Rornana Peterková, DiS.'
olomouc; Michal Bíl, olomorrc; Maftina Bílová. olomouc;' Telefónica Czeclr Republic, a.s.

Praha] RWE, Drstribuční sluŽby! S'r.o.' Brnol ČEZ Distribuce, b.s. Děčínl obec Hněvotín;

Účastrríci stavebnílro řízerrípodle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník (žadatel) Čpzoist.ibuce. a.S. se sícllerl Teplická 814lB, Děčín' IČ24129035 zastor:pená

ELN,{O-SA, S r'o'. Se sídlern Pavlovická 29, olornou c lČ+lg"ltoot
b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém má být stavba prováděna:

obec Hněvotín; Správa silnic olomouckého kraje. olomoucl

l



c) vlastníci souseclních pozemkťt nebo staveb na nich, nťrže-li být jejiclr vlastnické právo navrhovanolt

stavbou přímo dotčeno:
J.P.R. iZ, spol' s r'o.. olomouc; Bc. LLrkáš Peterek' olomouc; Bc. Romana Peterková, DiS',
olomouc; Michal Bíl, olomouc; Mar1ina Bílová. olomouc; Telefónica Czech Repirblic, a.s.

Pralra: RWE Distribučrrí služby' S.r'o.' Brnol ČEZ Distribuce, a.s. Děčín; obec Hněvotín;

okruh účastníků úzernnílro Íízení je stanoven dle $ B5 stavebního

i09 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že rozdělovník pro obě

specifikuje okruh jednotlivých řízení takto :

Účastníci územnílro řízení jsou uvedeni po pořad.číslern - 1 ,2, 3.

Účastrríci stavebního řízení jsou uvedeni pod pořad. Císlern - 7, 2,

zákona a stavebního řízení podle $

ťízení jejeden, stavební írřad tímto

4-12.

lng. Drahoslava
vedoucí stav
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účastníci řízení na doručenku :
zástupce žadatele -
1. ELMo-sA' s r.o.' Pavlovická 29, olomouc (DS)

příslušnó obec -
2. Obec Hněvotín (DS)

3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha (situačnívýkres na podkladrr katastrální rnapy)

vIastníci a uživatelé dotčených pozemkú u stal'eb -
4. Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská753l120, olomouc (DS)

5. J.P.R. CZ, spol. s r.o., Polská290166, olomouc
6. Bc. Lukáš Peterek, Josefa Beka 48414, Olomouc
7. Bc. Romana Peterková DiS., Handkeho 755/1c, Olomouc
8. Michal Bíl, Božetěchova93414, olomouc
9. Martina Bílová' Božetěchova93414, Olomouc
10' čEz ni.tribuce, a.s. Teplická 874l8,Děčín(DS)
11. RwE Distribuční služba, s.r.o., Plynárenská499/1' Brno(DS)
12. Telefónica Czech Republic, a.s.,Za Brumlovkou266l2,Praha 4 (DS)

dotčené orgány na doručenku:
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 7791t olomouc (DS)

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova I0,77911olomouc (DS)

Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku poz. komunikací (DS)

HZS olomouckého kraje (DS)

ačáková



Toto oznámení je lyhlašováno v souladu s ustanovenírn $ 87 odst. 1 stavebrrího zákona veřejnou

vyhláškou, a proto rnusí být vyvěšeno po dobrr 15 drrťr na úřední desce obecního úřadu Lutín a

obecního úřadu Hněvotín. Poslední den 15ti derrní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední

desce je dnem doručení oznámeni' ZveÍejřnje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách,

považů;e se za den vyvěšení den, ve kterém byla písernnost vyvěšena nejpozději ($ 20 stavebního

zákona).

74.12.2A12
Vyvěšerro dne : '

29 .12. ŽÚ12
Sejrnuto dne : .

i')s:x:i'-ť.;Í l, ;':,;' l_: ]

7y
t

Žádáme obecní úřady, aby poÍvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné lyhlášky zas|a|y

zdej šímu stavebnímu úřadu.

Pro žadatele. v příloze zasíláme poštovní poukázku na tthrazení správního poplatku ve výši 2.500'- Kč (po

uhrazení poplatku zašlete kopii stavebn'ímu úřadu).
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