
Obecní úřad Lutín, okres Olomouc
stavební úřad

o|omoucká 131' 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286

c.j. su/l7 /2672t2012/2013
Vyřizu.ie : Ing. Drahoslava Mačáková
e-rnail: dmacakova.ou@lutin.cz

V Lutíně dne I7.1.2013

ROZHODNI]TI

ELMO_SA' s r.o.' se sídlem Pavlovická 29, olomouclČ+lglla01 podala-dne"'*3Í}9ei2**aadest*

rozšíření distribuční sítě NNk parc.č. 385/1' 385/32' 385/20' 385/34' 385/38 v k.ú. Hněvotín

obecr-rí úřad LLrtín, stavebrrí Útřad rrsnesením ze dne 13.12.2012 pod Č.i' sIJ1261112612l2O12
rozhodl v souladu s ustatrovením $78 odst. 1 zákona č.l83/2006 Sb.. o Útzemním plárrování a

stavebním řád, ve znění pozdějších předpísů(dále jen stavební zákon)' podle $ l40 zákona
č.500/2004Sb.. správrrí řád, ve znění zák.č. 41312005 Sb.(dále.jen správní řád) o spojení ťtzemníIro a
stavebního (ízení.

I. výrok:

obecní ťrřad Lr'rtín, stavební úrřad, jako stavební úřad příslušný podle $ $ l3 odst' i, písrn' g)

a 84 stavebnílro zákona posoudil žádost podle $$ 79 odst. 1 a 90 stavebního zákona a na základě
tolroto posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákotla o umístění stavby

rozšíření distribuční sítě |{|{k parc.č. 385/l' 385132,385/20' 385/34' 385/38 v k.ú. Hněvotín

II.výrok:

obecní ťrřad Lutín, stavební ť'rřad přezkoLrmal Žádost o stavební povolení a připojené podklady
ve stavebníIniízení podle $ 111 odst. l a 2 stavebního zákona a na základě jeho výsledkLr rozhodl. že
stavba

rozšíření distribuční sítě NNk parc.č. 385/1' 385132,385120,385134,385/38 v k.ú. Hněvotín

o vydání územnílro rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení rla stavblt

se podle $ 1 l5 stavebního zákona

povoluje.



Uspořádání stavby bude rrásledu3 ící:

Stavba řeší rozšíření vedení NN, na které budou napojeny rodinné domy novým kabelovým
vedením. Nové kabelové vedení bude spojkou napojeno na stávající vedení na parc.č. 385/1'

bude provedena nová kabelová smyčka AYKY 4x70. Kabely budou vedeny soulrěžně s místní
komunikací ve společném výkopu v trávníku po parc.č. 385/1' 385132 v k.ú. Hněvotín v délce cca

30 m. Následně bude jeden kabel zaústěn do nové kabelové skříně SS200 na parc.č. 385/20 v k.ú.

Hněvotín. od skříně SS200 budou oba kabely pokračovat přes pozemky parc.č. 386132 a 385134

v k.ú. Hněvotín do kabelové skříně SS200 na parc.č. 385/38 v k.ú. Hněvotín. Tento úsek bude
v délce 11 m. Celková délka kabelové trasy bude cca 41 m. Uložení kabelů bude v min. hloubce
0o7 m vtrávníku a L m vkomunikaci. Kabely budou uloženy vcelé clélce vchráničce Koruflex
90.

Pro rrmístění stavby se stanoví následující poclrnínky'' :

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích parc.č. 385/1, 385132,385/20' 385/34'

385/38 v k.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500, jenž je
nedílnou součástí proiektové dokumentace, doložené k řízení.

2. Přecl zahájením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dokladem ke kolauclačnímu souhlasu).

Pro povolen í a užívání stavby se statroví následLrjící podmínky:

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla ověřena ve stavebním
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu,
případně schválení při kontro|ní prohlídce zápisem do stavebního deníku.

4. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26812009 Sb.' o

obecných technických požadavcích na výstavbu.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a

technických zaÍízení stanovené zejména v nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

6. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, použivat stroje v řádném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště).

7. Při provádění stavby dojde k clotčení ochranného pásma plynárenského zaÍízení místních
sítÍ. Stavba bude realizována v souladu s poclmínkami otlsaženými ve vyjádření RwE
Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 9.3.2012 pod zn. 5000594759.

8. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součásti
dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.



9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového Íízení, který při
jejím provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavb1vedoucím. Při provádění
stavby bude veden stavební deník.

10. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; případné změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

11. Stavba bude dokončena do 30.6.2013.

12. Stavba může být lžívána až po vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podat
žádost o lydání kolaudačního souhlasu $ 122 stavebního zákona na předepsaném formuláři.
Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví $ 12 ryhl.č.52612006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebnÍho řádu. Stavebník zajistí' aby byly
před započetím užívánÍ stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
předpisy.

13. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontro|ních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- záryěrečná kontrolní prohlídka k vyclání kolaudačního souhlasu

14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,'STAVBA PovoLENA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se

staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

15. izemí, na kterém se stavba uskuteční' je území s archeologickými ná|ezy Před zahájením
stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.2011987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen písemně
ohlásit termín zahá.iení zemních prací s přeclstihem 30 dnů Archeologickému ústavu
Akademie věd čR v Brně, Královopolská |47, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci - např. Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, olomouc, provést na

dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst.1 zákona o

památkové péči uktádá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující
archeologický výzkum povinnost lzavÍít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického
výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak učiněno prostřednictvím přísl. krajského úřadu.
Pokud k dohodě nedojcle rozhodne tak příslušný krajský úřad.

o námitkách ťrčastníkťr řízení se rozhodu je takto : nebyly vzneseny

odůvodnění :

Stavebník Čpz pistribllce' a.S. se sídlenr Teplická B74l8, Děčíri, IČ 24129035 zastoupená ELMO-
SA, s r.o.. se sídlem Pavlovická 29' olomorrc IČ41917001 podala drre 3'12.2012 Žádost o vydání
územnílro rozlrodnutí o umístění stavby a Žádost o vyclání stavebního povolení na stavbu rozšíření
distribuční sítě NNk parc.č. 385/1, 3B5l32,385l20,385/34.385/38 v k.Ú. Hněvotín'



Vzl-rledern k tomu, Že podmínky v ťtzemí jsoLr .jednoznačrré' rozhodl stavební ťrřad v soulaclu
s ustanovení $ 78 odst. l stavebního zákona a podle $ l40 správního řádu usnesenírn ze cltle
13'12.20l2 pod č.1.SUl2671l2612l20l) ospojeníúzerlniho iízertíastavebrlího Ťízertí'

obecní Úlřad Lutírr, stavební úřad opatřerúnl ze clne 13.12'2012 oznámil zahájení společného
Útzemního a stavebního řízení všem zná:mýn Úrčastrríkůrl í'ízení a dotČenýrrr orgátlůtn a naríáil veřejné
ústní jednálrí na I1 .1 .2013.

V průběhu řízení dále přezkoumal předloženoLr Žádost o umístění stavby a stavební povolení
z hledisek Lrvedených v $$ 79 odst. 1, 90 a 11l odst' 1 a 2 stavebního zákona a posoLrdil slrrornáŽclěná
závan'lá stanoviska a vy.jádření'

Urnístění stavby vyhovuje požadavkťrm stavebního zákorta a jeho prováděcích přeclpisťr,
především obecným požadavkťrm stanovenýnl vylrl.č' 50112006 Sb.' o obecných poŽadavcícň rra
využívání uzemí, protože se jedná o umístění distribLrční sítě nn do země v zastavěném území obce
Hněvotín. Posouzením projektové dokumentace podle $ 1l1 odst.l písm. a)' b) stavebního zákorla
stavební úřad zjistil. že projektová dokumentace je úplná' přehledrlá a odpovídá technickýrn
požadavkťrrn na stavby obsaženým ve vyhl. č.26812009 Sb.. ve zněrrí pozclějších předpisů. Projektová
dokumentace je zpracovaná oprávněnott osobou Viktrorerl Králíkern, autorizovaným technikenr pro
techno logická zaťízení staveb.

Stavební ťrřad se v iízení zabýval i toLr otázkou. zda bude při provádění stavby zajištěna
ochrana veřejrrých zájnŮ vytnezená v $ l60 odst. stavebního zákorta a stanovil, Že stavba n'',-iz" byt
prováděna stavebnínr podnikatelem, kterÝ při její reallzaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím.

Stavebník prokázal právo na dotčenýclr pozemcích stavět, a to srrrlouvami s vlastníky
dotčených pozernkťr v k.Úr. Hrrěvotín. Tuto skutečrtost stavební ťrřad ověřiI v prťrběhLr iízení.

Stavební ťlřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vylnezení okruhu Írčastníků
řízerrí ve smyslu $$ 85 a 109 stavebního zákona' Přitorn dospěl kzávěru, Že vdaném případě toto
právní postavení příslLrší :

Účastníci územrrího řízení dle $ 85 odst.l stavebního zákona :

a) žadatel' Čp'z Distribuce, a'S. Se sídlern Teplická 874l8, Děčín, IČ24129035 zastoupená ELMS-
SA, s r.o.' se sídlern Pavlovická 29. olornoLr c lČ+lqllool

b) obec, na jejímž úzení rná být poŽadovaný záněr ttskutečněn _ obec HIlěvotírl

Účastrríci územnílro řízení dle s 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastníci pozemků či staveb, rra kterých rná být zátněr uskutečněn:

obec Hněvotín: Petr Kravčík, o|omouc. Petra Slezáková. Hněvotín: Mgr' Tatiarra Galčenková'
o|ornouc; Mgr. Daniel Krhánek DiS.. Jeseník;

b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jiné r'ěcné právo l< souseclním stavbám či pozernkům mťtŽe
být ťrzerrrním rozlrodnutím přímo dotčeno:
Mgr. Leoš Kučerka. Hněvotínl Mgr. Dana Kučerková, Hněvotírr;Jana Kelnarová, olomouc; Ing.
Libor Pavlíček, olornouc; RWE Distribuční sluŽby. s.r.o., Brno: Čpz oistribuce, a.S. Děčín;
obec Hněvotírrl

Účastníci stavebního řízení podle $ l09 stavebního zákona

a) stavebrrík (žadatet) ČBz oistribuce, a.s. se sídlern Teplická 814l8:Děčín, ]Č24129035 zastoupená
ELMO-SA' s r'o.' Se sídlerl Pavlovická 29. olomou c tČ+lgllool

b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém rná být stavba prováděna:
obec Hrrěvotín, Petr Kravčík, olomouc: Petra Slezáková. HněvotíIl' Mgr. Tatiana Galčenková,
olomouc: Mgr' Daniel Krhánek DiS.' Jeseníkl



c) vlastrríci sousedníclr pozemků nebo staveb na nich. nrriŽe-li být jejich vlastnické právo navrhovanotl
stavbou přímo dotčer-ro'

Mgr. Leoš Kučerka, Hněvotín; Mgr. Dana Kučerková. Hrrěvotín; Jana Kelrrarová, olornor-rc, lng.
Libor Pavlíček, olomouc; RWE Distribuční sluŽby. s.r'o.. Brno; Čpz nistribtlce' a.S' Děčín;
obec Hněvotínl

Stavební úřad dále dospěl k závěrLr, Že dalšínri ťrčastníky tohoto spojeného iízerlí, (nrirno ty. se kterýrrri

bylo v tomto iízeni -iednárro), nejsorr vlastníci či LrŽivatelé okolních pozen-rků a staveb v sousedství.
Navrlrovaná a tímto rozhodnutím povolená stavba se.j icll svýIn clraraktererl a unrístěním nedotktte.

Z pÍed|oŽenýclr stanovi sek :

- vyjádření RWE Distribuční sluŽby, s'r'o' Brno ze dne 9'3'20l2 pod Zn' 5000594759 -
dojde k dotčení,

- vyjádření Telefónica Czeclr Republic a.s. ze clne 4'3'20l2 pod č'j' 31291l12 -nedojde k

dotčení'
- sotthrtrIrélro stanovisuaČp'z DistribLrce. a's. Děčín ze dne 2l.9.2012

a dalšího posouzení, dospěl stavební úřad k závěltt. Že uskutečněnírn stavby nebudou ohroŽeny veřejné

zá1ny ani nepřiměřeně omezena či ohroŽena práva a oprávněné zájny účastníkťr iízení.
Podmínka správcťr technické infrastruktury, nlajetkových správcťr či uŽivatelťr pozemků nebo

staveb dotčených předrnětnoLr stavbou, které se týkají finančrrích poplatků, či jiných finančnícll
požadavkťr, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto rozhodnutím pro realizaci stavby. Tyto
poŽadavky budou řešeny mezi stavebníkem a těmito ťrčastníky řízeni, správci technické infrastruktttry

či rnajetkovýnri správci, uzavřetlím smluv či dohod dle příslLršných právních předpisťr.

JelikoŽ v průběhtr spojerrého ťtzernního a stavebního ř'ízení stavební ťrř'ad rreshledal důvody.

které by bránily povolení stavby. rozhodl zpťtsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vzhledern k tomu, že v přednrětném ťtzenlí _je vydán Útzemtlí plán, dorLrčtrje se v Útzetntlín-t

řízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona Úrčastníkťrm řízení uvederrým v $

85 odst' i a dotčeným orgánům jednotlivěl účastníkťrrl řízení uvedeným v $ 85 odst. 2 stavebního
zákona se doručuje veřejnou vyhláškoLr.

Vestavebnímřízení sedoručujeúlčastníkůrnřízení uvedenýmv$ 109stavebrríhozákonatoto
rozlrodtt utí jedrrot livě.

Vzhledern k tomu, Že rozdělovrrík pro obě řízení je .jeden' stavební ťrřad tírnto specifikLrje

okrulr jedrrotlivých řízení takto :

Účastníci ítzemního řízeníjsou uvedeni po pořad.číslenr - 1, 2. 3.

Účastrríci stavebního řízení.jsou uvedeni pod pořacl. Císlern - 1, 2. 4 -13.

Poučení :

Proti tomuto rozlrodnutí lze podat odvolání. odvolat se můŽe Úrčastník řízení ve lhůtě do l5
clnťr ode dne, kdy mu bylo rozlroclnutí oznámerlo. odvolání se podár,á Lr stavebnilro ÚrřadLr obecního
ťrřadu Lutín. o odvolání rozlroduje odbor strategického rozvoje Krajského úrřadLr olornouckého kraje.

Doručení veřejnou vylrláškou se provecle tak. Že je rozhodnutí vyvěšeno po dobtr ] 5 dnťr

způsobem v nrístě obvyklým. Posledrrí den této lhůty.ie dnern doručení.

odvolání proti Útzemnímu rozhodnLrtí rlá odlrladný ťrčinek proti stavebnínru povolení.
odvolání se podává s potřebrrým počtern stejnopisů tak' aby.jeden stejnopis zůstal správnínltt

orgánu a každý Úrčastník dostal jeden stejnopis' Nepodá-li úlčastník řízerrí potřebný počet stejnopisťr.

vyhotovíje správní orgán na náklady Úrčastníka.

odvolánírn lze napadnout výrokovotr část rozhodrrLrtí. jednotlivý výrok nebo vedle.jší

ustatloven í. odvo l án í .j en proti odťrvodněn í rozhodn r-rtí 
_i 
e nepřípustné'

Včas podarré odvolání rlá odkladný ťrčinek.

Stavba nesmí býÍ zahájena. dokud stavebn í povolen í nenabude právn í moci.



Stavební povolení pozbyvá platnosti' jestliže do dvott let ode dne, kdy nabylo právní moci'

nebude stavba zahájena.
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek ,,Stavba povolena" budou stavebrríkovi

předány po nabytí právní mocitohoto rozlrodnrrtí'

lrrg. Dralroslava M ač á ko v á

vedouc í stavebrrílio úřpdti

(DS)

Doručí se :

účastr-ríci řízení na doručenku :

zástupce žadatele -
1. ELMO-SA' s r.o.' Pavlovická 29, Olomouc

příslušnú obec -
2. obec Hněvotín (DS)

3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Ohecního úřadu

Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha (situačrrívýkres na podkladu katastrálrrí rnapy)

vlastníci a uživatelé dotčených pozemkti a stal;eb -
4. Petr Kravčík,Za Vodojemem 100718, Olomouc

5. Petra Slezáková, Hněvotín 176

6. Mgr. Tatiana Galčenková, adr' doručení Hněvotín 542

1. M!r. Daniel Krhánek DiS', Slunná l54, Jeseník

8. Mgr. Leoš Kučerka, Hněvotín 467

9. Mgr. Dana Kučerková, Hněvotín 467

10. Jana Kelnarová, Kyselovská 322l16, olomouc
tL. Ing. Libor Pavlíček, Bacherova 126719, Olomouc

I2. čňz oi.t.ibuce, a.s. Teplická 874l8, Děčín(DS)

13. RwE Distribuční služba, s.r.o., Plynárenská499/1, Brno(DS)

dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Ilynaisova 10, 7791l olomouc (DS)

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10r779II olomouc (DS)

HZS olomouckého kraje (DS)

na vědomí :
Arclreologické centrum olomouc, U Hradiska 4216' olornouc

Správrrí poplatek byl zaplacenpodle zákon ač.63412004 Sb', položky l7 odst' 1 písm' i) ve výši

2.500,- Kč dne 21.12'2012.



příslušná obec -
2. obec Hněvotín (DS)

3. ostatní účastníci řízení veřejnou r7hláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a obecního úřadu Hněvotín + příloha (situačnívýkres na podkladu katastrálrrí nrapy)

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb

4. Jiří Čwrttík,Hněvotín 27 4

5. Jaroslava čtvrtlíková,Hnévotín274
6. Jan Kluka, Dlouhá 494156, Olomouc adr. doručení Hněvotín 258

7. Věra Šindlerová, Hněvotín 258

8. Pavel Halfar, Stiborova 59tll4, Olomouc
9. Miluše Pravdová, Karafiátová293l4, Olomouc
10. MUDr. Alice Kučová' Pod Kopečkem39212, Samotišky
11. Karel Brachtel, Hněvotín 348
12. Jana Brachtelová' Hněvotín 348
13. Markéta Janušová, Hněvotín 389

14. Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 753l120, olomouc (DS)

15. čBz oi.t.ibuce, a.s. Teplická 874l8, Děčín(DS)
16. RwE Distribuční služba, s.r.o., Plynárenská499/1' Brno(DS)
17. Telefónica Czech Republic z.s. ,Za Brumlovkou26612, Praha(DS)

dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 779tt olomouc (DS)

uagistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova I0,779ll olomouc (DS)

HZS olomouckého kraie (DS)

nu vědonli .'

Archeologické centrum olomouc. U Hradiska 4216, olornoLrc

Správní poplatek byl zaplacen podle zákonač.63412004 Sb.. položky l7 odst. 1 písnr. i) ve výši

3000,- Kč dne 21.5.2012.

Toto rozhoclnutí je doručovtÍno v soulatlu s Ltstunovením $ 92 odst. 3 stuvebního zrikonu veřejnou

vyhltiškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředníclt deskúclt obecního úřadu Lutín
a obecního úřudu Hněvotín. Posleclní den ]51i clenní lhůty, po kterou je rozltodnuÍí vyvěšeno nn

úřední tlesce, .je tlnem cloručení. Zveřejňuje-li se písemnost vlvěšením nn více úředníclt deskáclt,

považuje se zu den vyvěšení den, ve kterém bylu písentnosÍ vyvěšena nejpoz'ději (s 20 stavebnílto

zrikonu).

Vyvěšeno dne: . .(!..!..tB'l!' SeirnLrtodne:. !,1 b!9


