
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 13 1' 783 49 Lutín. telefon 585944286. fax 585944286
c.j. su/8/1 944t2012/2013
Vyřizuje : lng' Drahoslava Mačáková
e-rnail : drnacakova.ou@lutin. cz

veřejnou vyhláškou

Stavební Úrř'ad obecního ťrřadLr Lutín (dále _ien stavební úřad) vydal dne 29'3.2007 pod čj.
sÚl85l21312007 rozlrodnutí o umístění stavby dobLrdování a dostavba sportovního areálr-r Hrrěvotírl
parc'č. l001/1, 100112, l00211, I002l2, 1003/3' 1004' l005, 1006/i' 100612. st. 352. 102113 vk'ú.
Hněvotín' Toto územní rozhodnutí nabylo právní nroci dnem 4.5.2001.

Dne 30.8.2012 podal Žadatel- Obec Hněvotín, Hněvotín 47 IČ 00298913 zastoupená
Atelier Polách & Bravenec s.r.o.' IC 25870092 zastupovaný Ing. Arch. Janem Poláchem,
Mahlerova 15, olomouc žádost o vydárrí rozhodnutí o znrěně výše uvedeného územního rozhodnutí
o Lrmístění stavby na stavbu

sportovní areál Hněvotín parc.č. st. 352, st.674,993149,993ll28,1001/1' l001l2' 1002ll,l002l2,
1003/3' 1004, 1005, 1006/1' 100612 v k.ú. Hněvotín.

Navrhovaná změna se týká rozšíření sportovtlílro areálu FC Hněvotín o cvičnou stět-tt-t,

travnaté hřiště' dráhu 200 m, servisní komunikaci, dráhtr na inline běh, osvětlení. rozvody t-tn' rozvod1,
vody, závlalir-r. dešťovou kanalizaci, vsak.

Dnem podálií Žádosti bylo zalrájeno Ítzenrní Íízení.

Popis původního návrhu:

Ke stávajícírnu objektu šaten (So 0l rnultiíunkční budova) bude z východni Strany provedena dvoupodlaŽní
přístavba šaten o půdorysu 11 .9 x 12,05 rn s nízkou sedlovou střechou s atikou' ze západní strany br-rde

provedena jednopodlaŽní přístavba ošetřovny a místnosti rozhodčího o rozměrech 4'7 x 8,8 m, střecha bude
tvořena terasou. Na ploŠe stávajícího trérrinkového hřiště bude vybudováno víceúčelové hř'iště o rozměrech 48 x
25 m. Severně od fotbalového hřiště budou provedeny dva tenisové kut_ty o celkové ploše I8,3 x 73 rn, které
budou v zimě přechodrrě zastřešeny nafukovací halor-r o výŠce 8 m. V severovýchodní části areálu bude
vybudováno tréninkové hřiště s umělýrn povrchem o půdorysné ploŠe 28 x 60 m. Bude rozšířeno dětské hřiště na

rozměry 40 x20 rn' U tenisových kur1ů bude umístěn clorllek pro zahradní techniku o ploŠe 10 m2. Na severní

straně areálu_je navrŽena výsadba nové zeleně. Plochy pro parkováníjsou navrŽeny podél komunikace a uvrritř_

areálu' Bude proveden nový vjezd pro zásobování' SplaŠkové vody z multifunkčního objektu budou odvedeny
do veřejné splaŠkové kanalizace. DeŠt'ové vody budou svedeny do navrŽených retenčních nádrŽí, přebytečné

mnoŽství bude odvedeno do venkovní dešt'ové kanalizace. Zásobeni'vodou a plynern je stávající. Bude
provedena úprava vnitřního rozvodu NN. Bude provedeno osvětlení venkovních lrřiŠt'na ocelovýclr stoŽáreclr.

oplocení areálu bude sloupky s pletivenr výšky 2 Il. oplocení tenisových kurtů a vo|ejbalového hřiště bude o
výŠce 4 rn.
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Předmět změny oproti původnímu rozhodnutí:

So.05.4 _ že|ezobetonová cvičná stěna pro tenis bude osazena na ploše o výměře 8 x 14 m na

pozemku parc.č. 100212 v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti min. 4,5 m od hranice s parc.č. 993149

v k.ú. Hněvotín.
50.06 * atletický ovál 200 m a víceúčelové hřiště s přírodnÍ trávou o výměře 28 x 45 m'

sprinterský sektor - 60 m, skok do dálky, skok clo výšky butlou osazena na parc.č. 9931128,

tbotlt, rcóul,1003/3 v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti 6 m od záryadní hranice pozemku.

So.08 _ dráha na inline brusle, běh je umístěna na parc.č. I00Ll2, 993l49, 1001/1, 9931128'

1003/3, 100612, 1006/1, 1005, 1004, 100212 v k.ú. Hněvotín' je veden Pie-vážně po obvodu

sportovního areálu, ve východní části areálu pak poclél fotbalového hřiště. Sířka dráhy 2,5 m'

Bude sloužit i jako servisní komunikace.
So.10 - seruisní komunikace, vjezd butlou umístěny na parc.č. 100612,1006/1 v k.ú. Hněvotín.

So.l1 - osvětlení - rozvody budou vedeny kabelem k jednotlivým vybraným sportovištím

v celém areálu.
so.12 _ rozvody NN budou kabelové, napojené na RE-l a RE-2 se budou střetávat v rozvaděči

RH2, budou vedeny v celém sportovním areálu'
So.13.1 rozvody vody' zálv|aha bude vedena k antukovým kurtům a travnatému

víceúčelovému hřišti. Přípojka ZP 1 se napojí na retenčnínádrž.
So.14 - kanalizace dešt'óvá- bude odvádět dešt'ovou vodu z jednotlivých sportovišt' soustavou

drénů přes akumulačnÍ jímku do retenční nátlrže pro závlahu; přebytečná voda bude

vsakována přes lineární příkopy.

StavebrríÚrřad obecrrího Úrřadu Lutín,.jako stavebrlíÚrřad příslLršný podle $ l3 odst. 1. písn. g)

a $ 84 č. l83/2006 Sb.' o Úrzernním plánování a stavebnírn řádLr, ve znění pozdějších předpisů (dále

jeň stavební zákon), posor-rdil návrh podle $ 79 a \ 90 stavebního zákona a na z'ákladě tohoto

po.our".'í nalrrazuje podle $ 94 oclst. 1) stavebního zákona a Q 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb.' kteroLr

se prováclějí něktérá ustanovení stavebního zákona o ťtzet-ntrítn Íízení. veřejnoprávní snrlouvě a

ťtzemním opatření (dále jen vylrl'č. 5O312006 Sb.) rozlrodrlLttí o umístění stavby čJ. Stl/85/21312001

ze dne 29.3.2001

rozhodnutím o umístění stavby

sportovní areál Hněvotín parc.č. st. 352, st.674,993149,993lI28,1001/1, 100112,1002ll, \00212,

1003/3, 1004, 1005, 1006/1, 100612 v k.ú. Hněvotín'

Pro změnu využití území se stanoví tyto podmínky:

Podmírikv původního ťrzernního rozhodnutí. které zťrstávají v pťrvodním znění :

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v graÍické příloze, tj. v situačním výkresu na

podkladu katastrální maPY, která je součástí spisové clokumentace a bude dle ust. $ 92 odst.

4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána zástupci žadatele a obecnímu

úřadu Hněvotín.

2. Dvoupodlažní přístavba multifunkční budovy bude mít výšku atiky 7,2 m nad okolním

terénóm, přístavba ošetřovny s terasou bude o výšce 3.3 m nad okolním terénem.

3. Bude proveden zpevněný vjezd pro zásobování z komunikace IIV5709.



4. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy.

5. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou.

6. Úprava distribuční sítě NI\ (přeložka NN) není součástÍ tohoto rozhodnutí, bude realizovaná

v rámci úpravy sítě obce Hněvotín.

7. Projektová dokumentace bude řešit zabezpečení stávající přípojky plynu, nacházející se

v prostoru navrhovaných odstavných stání.

8. K žádosti o stavební povolení předloží stavebník doklady o tom, že k nemovitostem

dotčeným navrhovaným záměrem, nabyl vlastnická nebo jiná práva ve smyslu $ l10 odst.2

písm. a).

9. Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná dle podmíneuČF,z Distribuce, a.s. Děčín

ze dne 1I.12.2006 pod č. 4l20I3759I: -
- Projektovou áokumentaci vlastní elektroinstalace přeclložte k odsouhlasení na CEZ

Zátkaznické služby s.r.o. RCo.
- Typ měřícího zaÍízení: převodové NN s měřícími transformátory proudu s převodem

P100A5 A, třída přesnosti 0,5, výkon'10VA,MTP musí být úředně cejchované' typu

schváleného k používání na území ČR Uřaaem pro technickou normalizaci, metrologii a

státní zkušebnictví.
- Jistič před elektroměrem 3 x 100,0 A' kategorie záknzníka C.

Dále se přidávají nové podmínk}':

10. So.05.4 _ že|ezobetonová cvičná stěna pro tenis bude osazena na ploše o výměře 8 x 14 m na

pozemku parc.č. 100212 v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti min. 4,5 m od hranice s parc.č. 993149

v k.ú. Hněvotín. 50.06 - atletický ováI 200 m a víceúčelové hřiště s přírodní trávou o výměře

28 x 45 m' sprinterský sektor - 60 m, skok clo dálky, skok do vyšky budou osazena na parc.č.
gg3ll28, 1001/1, l002l1, 1003/3 v k.ú. Hněvotín ve vzclálenosti 6 m od západní hranice

pozemku. So.08 - dráha na inline brusle, běh ie umístěna na parc.č. I001l2, 993149,1001/1'

igsttzg,1003/3, 100612,,1006/1' 1005, 1004, l002l2 v k.ú. Hněvotín, je veden převážně po

obvodu sportovního areálu, ve východní části areálu pak podél fotbalového hřiště. Sířka
dráhy 2,í m. Bude sloužit i jako servisní komunikace. So.10 - servisní komunikace, vjezd

butlou umístěny na parc.č. 100612, 1006/1 v k.ú. Hněvotín. So.11 - osvětlení - rozvocly

budou vedeny kabelem kjednotlivým rrybraným sportovištím vcelém areálu. so.12 -
rozvody NN budou kabelové' napojené na RE-l a RE-2 se budou střetávat v rozvaděči RH2,
budou vedeny v celém spo'rtovním areálu. So.13.1 - rozvody vody , závlzha bude vedena

k antukovým kurtům a travnatému víceúčelovému hřišti. Přípojka ZP I se napojí na

retenční nárJrž. So.14 _ kanalizace dešt'ová- bude odvádět dešt'ovou vodu z jednotlivých

sportovišt' soustavou drénů do přes akumu|ační jímku do retenční nárJrže pro závlahu'
přebytečná voda bude vsakována přes lineárni příkopy. Nová požadovaná studna na

užitkovou vodu pro závlahu bude projednána v samostatném řízení.

11. Dle vyjádření Čnz list.ibuce, a.s. Děčín ze dne |4.2.2012 pod zn.01000305011, při reali-zaci

stavby- dojde dotčení podzemní a nadzemní sítě a trafostanice v majetku společnosti CEZ
Distribuce, a.s. V případě podzemních energetických zaÍízení je povinností stavebníka před

započetím zemních prací 14 dní předem požádait o vytýčení prostřednictvím Zákaznické
lirlky. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma

nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. do ochranného pásma podzemních vedení, je

nutno požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu'

l2' Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. stavebník

bucle postupovat v souladu s podmínkami vyjádření ze dne 16.2'2012, pod č.j. 27333112'



13. Při přípravě stavby budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města olomouc
odboru životního prostředí pod č.j. SMOL/146117l2UtzlozPloH ze dne 9.10.2012 :

z hlediska nakládání s odpady :

- Požadujeme, aby se vznikajícími odpacly bylo nakládáno v souladu se zákonem o
odpadech č.185/2001 Sb. ve znění některých dalších předpisů a s prováděcími předpisy
lydanými na jeho základě.

- Nakládání se vznikajícími odpady zabezpečuje a zodpovídá za ně původce odpadů, tj.
ten, při jehož činnosti odpad vzniká.

- odpady budou tříděny a využitelné oclpady budou přednostně předány k recyklaci a
následnému využití. odpady určené k recylrlaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a
nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.

- Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby (např.
na odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zaÍizení k tomu určeném podle zákona o
odpadech).

- objekt bude mít vyčleněnou plochu pro umístění shromažd'ovacích nádob na odpacly
vznikající při provozu, která bude dimenzována tak, aby počet nádob byl dostačující a
nedocházelo k jejich přeplnění.

- Doklady o lyužití a odstranění oclpadů ze stavby budou součástí dokumentace
předkládané k rydání kolaudačního souhlasu.

14. Při přípravě stavby budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města olomouc
odboru životního prostředí pod č.j. SMOL/146ll7l20IzloZPloH ze dne 9.l0.20l2 :

vyjádření vodoprávního úřadu :
- Stavba So 13.1 Rozvody vody závlaha a So 14 Kanalizace dešt'ová je

charakterizovaná dle $ 55 odst. l písm. c) zákona o vodách jako vodní dílo, o povolení
kjeho stavbě je nutné požídat zdejší vodoprávní úřad.

- K rydání stavebního povolení pro toto dílo je věcně a místně příslušný MMoL, oclb.
životního prostředí.

15. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky souhlasu k trvalému vynětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům vydaným
Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí ze dne 26.11.2012 pod č.j.
SMOVZPiS514659l20l2lPo pro parc.č. 993lÍ28 v k.ú. HněvotÍn:
- Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle stavebního

zákona',
- Platnost souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně

s prodloužením jeho platnosti.
- Tento souhlas neopravňuje žadatele k zahájení výstavby. odnětí půdy ze ZPF nabude

účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené.
- v souladu s ust. $ 8, odst. l zitkona č. 334192 Sb., ochraně zPF provede ten' v jehož

prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad skrývku kulturní vrs&ry půdy do
hloubky 25-30 cm a následně ji využije k terénním úpravám na stejném pozemku.
Způsob provedení skryvky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ust. $ 10
odst.2 vyhl.č. 13lI994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

- Termín provedení skryvky je závislý na nabytí právní moci stavebního povolení
vydaného podle stavebního zákona. Splnění této povinnosti lze vymáhat ukládáním
pokut ve smyslu ust. $ 20 zákona.

- Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práía vlastníků pozemků a státem
chráněné zájmy uživatelů pozemků.

- Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru
v terénu, aby nedocháze|o k neoprávněnému záboru ZPF.

- Podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uvedené může na návrh žadatele orgán ZPB
změnit v Íízení o změně rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona.



16. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20ll987 Sb.' o státní památkové péči, ve znění pozdějších přeclpisů, podle kterého je
stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd CR v Brně, KráIovopolská I47, Brno nebo oprávněné organizaci - např. NPÚ , územ.
odb. pracoviště v olomouci, útvar archeologie' Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum
Olomouc, U Hradiska 4216, o|omouc - svůj zátměr realizovat stavbu a umožnit jim provést
na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. l zákona o
památkové péči ukládá vlastníkovi (správci' uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost uzavÍít dohodu' a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad.

Výrok o námitkách účastníků Íízení: nebyly vzneseny

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však
platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona.
Uzemní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele,
nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

odůvodnění:

Žadatel obec Hněvotín' Hněvotín 41 1Č 00298913 zastoupená Atelier Polách & Bravenec
s.r.o., IČ 25810092 zastupovaný Ing. Arclr. Janem Poláchem. Mahlerova 15. olomouc podala clne

30.8'2012 žádost o vydání rozhodnutí o znlěně írzemního rozhodnutí o umístění stavby čj.
SÚl85121312007 zedne 29.3'2001nastavbu spot1ovníareál Hněvotínparc'č.st.352. st'6]4,gg3l49.
993l12B,100l/1 ,100712,1002ll,100212.1003/3. 1004. 1005, l006/l .100612 v k'ťr. Hněvotín.

Dnenr podárrí žádosti bylo zahájen o iízení.
Stavební ťrřad oználnil dne l3.11.20l2 pocl čj' sÚtlg++tzol2 zahá.ierrí ťtzetnního řízení dle {

81 stavebnílro zákona hlavnírn Úrčastníků řízení a dotčenýln orgánůnr jednotlivě a vedle.jšírn
Úrčastníkům řízení veřejnou vyhláškou. K projednání Žádosti zároveň nařídil veřejné Úrstní jednání'
které se konalo dne 11'I2'2012 v karrceláři obecr-rího ťrřadu Hněvotín a stanovil lhťltu pro Lrplatnění
závazných stanovisek, nárnitek a připomínek do 11 .12.2'012. o výsledku jednání byl sepsán protokol'

Žádost byla posouzena dle ustanovetlí $ 90 stavebního zákona; stavební Úrřad z.jistil, Že dle
územního plárru obce Hněvotín jsoLr předrnětné pozerrrky součástí urbanizÓvaného ťrzemí' návrhové
plochy S - spor1 a rekreace] funkční vyttžití je stanoveno zI-něnou č.2 územrlílro plánLr (IIl5)
rozšířerrí plochy pro spor1 a rekreaci. Urrrístění stavby vyhovLrje poŽadavkťrm stavebního zákona a
jeho prováděcíclr předpisťr, předevšírl obecrrýrrr poŽadavkům stanoveným vylrl.č' 50l/2006 Sb.'
o obecných požadavcích navyužíváníúzemí, ve znětlípozdějších předpisů aje v soLrladu s poŽadavky
na veřejnou dopravní a teclrnickou infrastruktllrll a s požadavky zvláštníclr právních předpisťr a
S ochranoll práv a právem clrráněnýclr zájmů Úrčastníků Íízení.

Stavebník k pozemkům parc'č' sÍ. 6]4. 993149. 9931128, 100l/l , 100211. l003/3. l004'
1005, l006l1, 1'00612 vk'ú. Hněvotín přírno dotčeným zánrěrent prokázal vlastnické právo:

k pozemkťtrn parc.č' st. 354, 100112. 100212 v k.ú. Hněvotín prokázal jiné právo a to sottlrlasetrr

vlastníka FC Hněvotín, coŽ stavební Útřad v prťrběhu řízení ověřil.



Stavební úřad se v rámci probíhajícílro iízení zabýva| Íéž oÍázkou vyrlezení okrultu ťrčastníkťr
Yízení ve smyslu $$ 85 stavebního zákona. Přitoni dospěl k závěru' Že v daném případě toto právní
postavení přísluší :

Účastníci ťtzemnílro řízení dle $ 85 odst. i stavebního zákotta:
a) žadatel -- obec Hrrěvotín, Hněvotín 47, lČ 00298913 zastoupená Atelier Polách & Bravenec

s.r.o., IC 25810092 zastupovaný lrrg. Arch. Janetn Poláclrem' Mahlerova l5, olomor-rc
b) obec, na jejímŽúzemí rná být záměr uskutečrrěn

- obec Hněvotín

Účastníci územrrího řízerrí dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona :

a) vlastník pozemku nebo stavby' na kterých má být poŽadovaný záněr uskutečněn' rrení-li sán-t

žadatelem
- Fotbalor,1' club Hněvotín' Hněvotírr 33l

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sor-rsedním pozemkům nebo stavbám na nich
můŽe být Úlzemním rozhodnutínl přírno dotčeno:
lng. Daniel Šrnehlík, Hněvotínl Ing. Andrea Šmehlíková, Hněvotín: Jana Doubravská' Hněvotín:
Zderrěk Doubravský, Hrrěvotín; MUDr. ján Úrge. olomouc: Hana Úrgeová, olomouc; ondřej
Čoček, Veselíčko; Mgr. Mafiina Čočková. olonouc; Mafiirr Paláne. olomouc: Ivo Havlena.
olonrouc; Miroslav PoníŽil, Hněvotín: Ing' Martin Volmut, olomor'rc; Bc. Andrea Volmutová'
olomouc; lng. Vilém Koníček, Hněvotín; Eva Korríčková, Hněvotín; MUDr. Petr Kolář'
Hrrěvotírr: Mgr. Barbora Kolářová' Hněvotín; Ing. Tomáš Dostál, Hněvotín; Jarmila Dostálová,
Hrlěvotírr; Dušan Mádl' Hněvotín; Pavel Přikryl. olonrouc: Květa Př'ikrylová, Hněvotírr; Marcela
Martiňáková. Hněvotín: Jana Šlosarová, Hněvotín; lng. Milan Bořuta. ZádveÍice', E'lena
Svobodová, Hněvotín; Lukáš Secký, Hněvotín; LLrcie Secká, Hněvotín. Petr Srnrčka, olomouc;
Jarmila Vraštilová, olomouc; Mgr. Pavlína Náglová, olonrouc; Aleš DoleŽel, Hněvotírl; Lucie
Doleželová, Hněvotín; Martin Černý, olomor'rc; Karnil Horák, olomouc; Mgr. Kateřina Horáková.
olomouc; Telefónica Czech Repub|ic, a's. Praha: Čgz nistribuce. a.S. Děčín; Správa silnic
olornouckého kraje. olomouc, RWE DistribLrční sluŽby. S'r'o', Brno

Žádost byla doložena dokumentací pro ťtzetnrlí iízertí Zpracovalloll Ing. Arch. Janem
Poláchem, autorizovaným architektern, plnolt rlocí pro zastupóvání v iízení, dále závaznýnli
stanovisky' stanovisky a vyjádřerrími dotčených orgánťr. požadavky vlastníkťr a provozovatelů
inženýrských sítí, které byly zkoordirrovány a zahrnut-v do podmínek tolroto rozhodnutí.

K žádosti bylo doloŽeno :

- souhlas svynětínr ze ZPF od MagistrátLr nlěsta olomouce, odboru ŽP a zernědělství ze drte
26.1 1 .201 2' č j' SnollZP l 55 l 4659 l20 I2lP o.

- záyazrté stanovisko Magistrátu města olotnoLrce odb' ŽP ze dne 10.12.2012 pod čj. SMOL/
Žptsstqssol2O12lGi,

- závazné stanovisko Magistrátu rněsta olomor'rce odb. ŽP ze drte 9.l0.20l2 pod čj. SMOL/
I 461 17 lL012l OZP I OHNoz,

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne 15.l0.20l2 pod čj'
KHSOC/ 1 59 64 l2)\zlOClHOK,

- závan'lé stanovisko Hasičského záchranného sboru ze dne 24.10.2012 pod čj' HSOL-5817-
212012.

- soulrlas ČR-Mo, VUSS Brno ze drle24'2.2Ol2 pod čJ.l1B0i2503012012-1383-ÚP-oL,
- závazné stanovisko Úřudu pro civilní letectví ze dne 31.1 .2012 pod č j' 4665-12-701"
- vyjádřerrí TelefónicaCzech Republic a.s.Praha ze dne |6.2.2012 pod čj. 21333l12,
- vyjádřeni Čp'z DistribLrce' a's. Děčín ze dne 14.2.2012 pod zn.010003051 l,



Nárnitky účastníků Íízení a připornínky veřejnosti nebyly Vzneselly. Podrnírrky dotčených orgánťt,
požadavky vlastníků a provozovatelťr irrŽenýrských sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek
tolroto rozhodnutí'

Vzhledem k tomu, že záměr leží v ítzemí, kde je vydárr územní plán' je toto rozhodnutí
doručováno v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákotta lrlavním účastníkťrrn a dotčerrýrn orgánťtm
jednotlivě a vedlejšírn ílčastníkťrm řízení se dorLrču1e toto ťtzenrní rozhodnutí veřejnor'r vyhláškoLr'

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se můŽe ťrčastrrík řízerlí ve llrťrtě do l5
dnťr ode dne, kdy rnu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního ÚrřadLr Lutín
stavebního úřadu. o odvolárrí rozhodLrje odbor strategického rozvoje kraje, Krajského ťrřadLr

olornoLrckého kraje.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozlrodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnťr

zpťtsobem v rnístě obvyklým. Poslední den této lhůty.ie dnem doručení.
odvoláním lze napadnout výrokovoLr část rozhodnr-rtí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanoven í. odvolán í i en proti odťtvodněn í rozhodnutí 
_j 
e nepřípustné.

Doručí se :

zťtstupce žadatele -
Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova l5, Olomouc (DS)
příslušná obec -
obec Hněvotín (DS)

Účastrríci řízerrí veřejnou vyliláškou - vyvěšeno na:

ťlř"aní deska obecního úřadu Lutín
Úř"ani deska obecního úřadu Hněvotín

dotčerré orgány státr-rí správy doporučerrě na doručenktt :

Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí' (DS)
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje' (DS)
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, olomouc (DS)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, olomouc (DS)
Obecní úřad Hněvotín (DS)



Toto rozhodnutí je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být v1věšeno po dobu 15
dnů na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotín, Obecního úřadu Lutín. Poslední den
15ti denní lhůty' po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce .ie dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost lyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den ryvěšení
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).

, /c" /' 'zot 3vyveseno one : . Sejmuto dne : . 4€, /: 78 /3

_''._ j::i-;ii} il,''",l j) l-..;řl'--l
s.L|"1-]ťi J.$_i í

Žádlr^" obecnÍ úřady, aby potvrzenou kopii
zdeišímu stavebnímu úřadu.

ll)i ,ic;,-uji]rí; 7

TTť'-{r. ,,.. l u.' l '. ' :,. , s,"l,: :r,:r ;*

o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly


