
obecní úřad Lutín, okres Olomouc
stavební úřad

Olomoucká 131' 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286

Č.;. sÚlts 1267 4l20I2l20l3
Vyřizuje : lng. Drahoslava Mačáková
e-mail : dmacakova.ou@lutin. cz

V Lutíně dne 17.I.20I3

RoZHoDNUTÍ

Stavebník ČEz list.ibuce, a.s. se sídlem Teplická 87418, Děčín' IC 24729035 zastoupená

ELMo-sA' s r.o.' se sídlem Pavlovická 29, olomoucIC47977001 podala dne 3.12.2012 Žádost

o vydárrí Útzemnílro rozhodnutí o umístění Stavby a Žádost o vydání stavebnílto povolení na stavbrt

rozšíření distribuční sítě NNk parc.č. 993lI24,102713,102711,\02712,276111v k.ú. Hněvotín

obecní úřad LLrtín, stavební Útřad usnesetrím ze dne 13.12'2012 pocl čj. sÚ126131261412012

rozlrodl v souladu s ustanovením $78 odst. 1 zákona č.i83/2006 Sb'. o územním plánování a

stavebním rád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen stavební zákon), podle s 140 zákona
č.500/2004Sb., správní řád' ve nlění zák.č. 41312005 Sb.(dále jen správní řád) o spojení ťtzemního a

stavebního iízení.

I. výrok:

obecrrí úrřacl LLrtín, stavební ítřad. jako stavební ťrřad příslušný podle $ $ 13 odst. l, písm' g)

a 84 stavebního zákona posoudil žádost podle {{ 79 odst' l a 90 stavebního zákona a na základě
tolroto posouzení rozhodl podle $ 79 stavebníIlo zákorla o urnístění stavby

rozšíření distribuční sítě NI{k parc.č. 993ll24,102713,102711'102712,276lll v k.ú. Hněvotín

II.výrok:

obecní Írřad Lutín, stavební Úrřad přezkoumal Žádost o stavební povolení a připojené podklady
vestavebnímřízenípodle$l11odst.la2stavebníhozákonaanazákladějehovýsledkurozhodl,že
stavba

rozšíření distribuční sÍtě NNk parc.č. 9931121,102713'1027lI,102712,276111v k.ú. Hněvotín

se podle $ 115 stavebníl-ro zákona

povoluje.



1.

Uspořádárrí stavby bude následuj ící:

Stavba řeší rozšíření vedení NN, na které budou napojeny rodinné clomy novým kabelovým
vedením. Nové kabelové vedení bude napojeno na stávající vedení na parc.č. 993ll24 v k.ú.
Hněvotín z rozpojovací skříně R39 sR622, s ukončením v nové kabelové skříni SS200 na parc.č.
276lll vk.ú. Hněvotín. Zrozpojovací skříně SR622 budevyveden 2 x kabel AYKY 3x120+70;
Kabely budou vedeny ve společném výkopu v trávníku po parc.č. 993lI24 v k.ú. Hněvotín
směrem k silnici. |{ásledně bude proveden cca 7 m dlouhý protlak komunikace III/5709 na

parc.č. 102713,102712,102712 v k.ú. Hněvotín. Kabelová trasa bude pokračovat po parc.č. 216111

až kparc.č.27616l vk.ú. Hněvotín. Po 18 m odbočí kparc.č. 276163 bude vedena směrem
k parc.č. 276164 vše v k.ú. Hněvotín; ukončena bude kabelovou skříní SS200 umístěné na parc.č.
27611l na rozhraní parc.č. 276163 a 276164 v k.ú. Hněvotín. Celková délka kabelové trasy bude
cca 45 m. {Jložení kabelů bude vmin. hloubce 0,7 m vtrávníku a 1 m vkomunikaci. Kabely
budou uloženy v celé délce v chráničce Koruflex 1l0. Křížení s komunikacemi bude vedeno
protlakem.

Pro umístění stavby se stanoví následující podrnínk1'

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích parc.č. 9931124, 102713, l027ll,
102'/12,276111v k.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500, jenž

.je nedílnou součástí projektové dokumentace, cloložené k Íízení.

Před zahá.iením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dokladem ke kolaudačnímu souhlasu).

Pro povolen í atlŽívání stavby se stanoví následLr jící poclmínky:

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

4. Při provádění stavebních prací budou doclržena 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 zařízení stanovené zejména v nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na trezpečnost 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 zr'ýšený hluk omezit na denní clobu, používat stroje v řádném technickém
stavu' před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu' případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště).

7. Při realizaci stavby bude stavebník postupovat v souladu s podmínkami uvedenými ve

vyjádření Sprálry silnic olomouckého kraje ze clne 27.6.2012, zn. oLll1697l12-15lMi' ato
zejména:
- Nejpozději před podáním žádosti o užívání stavby požadujeme předložit zaměření

skutečného provedení stavby v dotčeném místě, popř. geometrický plán. Po předložení
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těchto dokladů bude SSOK , stř. údržb1' Olomouc vyhotoveno vyjádření o provedené
kontrole protlaku.

- vpřípadě, že by vrámci stavby mě|o dojít z jakéhokoliv důvodu kdalším zásahům do
tělesa silnice III15709, musí být každý tento zásah předem s naši organizací projednán.

- Rozhodnutí na provedení protlaku vydá příslušný silniční úřad (MMOL).

Při prováděnÍ stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zaÍízení místních
sítí. Stavba bude realizována v souladu s podmínkami obsaženými ve vyjádřeni RwE
Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 12.6.2012 pod zn. 5000642966.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
02 Czech Republic, a.s. dle vyjádření ze dne 11.6.2012 pod č.j. I0l359l12 a při stavbě
bude postupováno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření.

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

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

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 neprodIeně stavebnímu úřadu.

Stavba bude dokončena do 30.6.2013.

Stavba může být užívánn až po vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podat
žádost o vydání kolauclačního souhlasu $ l22 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.

Stavebník včas oznámí stavebnímu úřatlu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fá'zích výstavby :

- závěrečná kontrolní prohlídka kvydání kolaudačního souhlasu

Před zahá.iením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA POVOLENA". který obdrží stavebník' jakmile toto rozhodnutí nabude právrrí
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby úttaje na něm uvedené zůstaly
čitetné 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.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy Před zahájením
stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.20ll987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen písemně
ohlásit termín zzhájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR vBrně' KráIovopolská l47, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci _ např. Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, o|omouc, provést na
dotčeném tnemí záchranný archeologický průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o

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

o nárnitkácll Úrčastníkťr řízení se rozhodu1e takto nebyly vzneseny

odůvodnění:

Stavebník Čpz pistribuce' a.S. se sídlem Teplická 874/B. Děčín. lČ24129035 zastottperrá ELMo_
SA. s r'o., se sícllem Pavlovická 29, olornoLrc tČ+lgl'to0l podala dne 3.l2.2012 Žádost o vydání
územrrílro rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu rozšíření
distribuční sítě NNk parc.č. 993l124,1021l3^ 1021l1.102112,216l11v k.ú. Hrrěvotín.

Vzhledern k tomu. že podrnírrky v území jsou jednoznačné. rozlrodl stavební úřad v souladu

s ustanovení $ 78 odst. 1 stavebního zákona a podle s 140 správrrího řádu usnesenírn ze dne

13.12'2012 pod čj' sÚtzenne'|412012 o spojení Úrzemního řízeri a stavebního řízení.

obecní Úrřad Lutírr, stavební ťrřad opatr'erlínl ze dne 13 '12.2012 oznánil zahájení společrrého

Útzemnílro a stavebního řízení všem znánlým ťrčastníkťrm řízení a dotčenýrn orgánťtm a nařídil veřejné

ústrií jednání rra 21.5.2012'
V prťrběhu tízerlí dále přezkoumal předloŽerloLr Žádost o Lrmístění stavby a stavební povolení

z lr|edisek uvedenýcli v $$ 79 odst. 1. 90 a 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a posoLrdil shrornáŽděná

závazná starroviska a vyjádření.
Urnístění stavby vyhovLrje poŽadavkťrn stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů'

především obecným poŽadavkťrm stanovenýrl vyhl'č. 50l/2006 Sb.' o obecných poŽadavcích na

vyuŽívání Úzetní, protoŽe se jedná o umístěr-rí dístribLrční sítě nr-r do země v zastavěnétn útzemí obce
Hněvotín. Posouzenítrr projektové dokumentace podle $ l l 1 odst.l písnl. a), b) stavebního zákona

stavebrrí úřad zjistil. Že projektová dokumentace je úplná' přehledná a odpovídá technickýnl
požadavkům na stavby obsaženýrn ve vyhl. č'26812009 Sb.' ve znění pozdějších pr*edpisťr. Pro.jektová

dokumentace je zpracovaná oprávněrtot-t osobott Viktorem Králíkem' autorizovaným technikem pro

teclrno lo gi c ká zař ízerlí staveb'
Stavební úřad se v Íízení zabýval i toLr otázkou, zda bLrde pl'i provádění stavby zajištěna

ochrana veřejných zá1mŮvymezená v $ 160 odst. stavebního zákona a statlovil, Že stavba mťrŽe být
prováděna stavebním podnikatelern, který při je.ií realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby

stavbyvedoucím.
Stavebrrík prokázal právo na dotčených pozemcích stavět, a to smlouvami s vlastníky

dotčených pozernkťr v k'ú. Hněvotín. Tr-rto skutečnost stavebníÚrřad ověřilv prťrběhLr (ízení.

Stavební Ílřad se v rámci probíhajícího ř'ízení zabýval též otázkou vymezení okruhu ťrčastníkťr

řízení ve smyslu $$ 85 a l09 stavebního zákona. Přltom dospěl kzávěrtr. Že v daném případě toto
právní postavení přísluší :

Účastníci Úlzenrního řízení dle $ 85 odst.1 stavebního zákona ''

a) ŽadaÍel- Čp'z Distribuce, a.S. Se sídlern Teplická 814lB. Děčín, IČ24129035 zastoupená ELMO-
SA. s r.o.' se sídlern Pavlovická 29. olomouc IC41911001

b) obec. rra jejínž ttzemí rná být poŽadovarrý zátllěr Lrskutečněn - obec Hněvotírl

Účastníci územnílro řízerrí dle $ 85 odst' 2 stavebního zákona:

a) vlastníci pozernků či staveb, na kterých má být záněr uskutečněn:
obec Hněvotín; Správa silrric olomoLrckého kraje' olornoLrc;

b) osoby. jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sottsedním stavbám či pozernkťrm InůŽe

být Úrzenrním rozlrodnutím přírno dotčerro:



J'P.R. CZ, Spol. S r.o., olomollc: Bc. Lukáš Peterek' olonlouc; Bc. Rornana Peterková, DiS.,
olomouc; Miclial Bíl, o|ornouc; Mar1ina Bílová. olotnorrc; Telefónica Czech Repr-rblic' a.s.

Pralra. RWE Distribuční služby, S.f.o'' Brno: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín; obec Hněvotín:

Účastníci stavebnílro řízení podle $ l09 stavebního zákona:

a) stavebník (Žadatel) Čp,z oistribuce' a.S. se sídlenl Teplická 814l8, Děčín, IČ 24'/29035 zastoupená

ELMO-SA, S r.o., Se sídlem Pavlovická 29, olornoLr c |Č479110O1

b) vlastníci pozenrku nebo staveb, na kterém rná být stavba prováděna:

obec Hněvotín; Správa silnic olomoLrckého kra_;e. olorrrouc;

c) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb tta nich. rrlťrže-li být_iejich vlastnické právo navrhovanotl

stavbou přímo dotčeno:
J.P.R. CZ, spol. s r.o., olomouc; Bc. Lukáš Petelek. olomouc, Bc. Ronrana Peterková, DiS.,
olonrouc; Miclial Bíl. olomouc; Maftina Bílová. olomoucl Telefónica Czech Republic. a's.

Praha, RWE Distribuční sluŽby' S'r'o', Brnol ČEZ DistribLrce' a's' Děčínl obec Hněvotín;

Stavební Úrřad dále dospěl k závěru, Že dalšími ťrčastníky'tohoto spojeného iízení, (mirno ty, se kterýrli
bylo v tomto řízerrí jedriáno), nejsou vlastníci či uŽivatelé okolrrích pozemkťt a staveb v sousedství.

Navrhovaná a tímto rozlrodnutím povolerrá stavba se jiclr svým charakterer-n a umístěr-rím nedotkne.

Z pYedloŽených stanovisek :

- vyjádřerlí Správy silrric olornoLrckého l<raje ze dne2].6.2012, zn.oLl11691l12-15lMi'
- vyjádření RWE Distribr"rční sluŽby. S.r.o. Brno ze dne 12.6.2012 pod Zl1. 5000642966

dojde k dotčení'
- vyjádřerrí Telefórrica Czecll Republic a's. ze dtre 11'6.2012 pod č..1. 101359112 - dojde k

dotčení.
- souhrnnélro stanoviskaČBz Distribuce. a's. Děčírr ze dne 26'9'20|2
- vy.jádření obce Hriěvotín ze dne 9'6.2012

a dalšílro posouzení, dospěl stavební úrřad k závěru. Že uskutečněním stavby rlebudou olrroŽeny veřejné

zájmy arri rrepřirněřeně omezeIla či ohroŽena práva a oprávněné zájny ťrčastníků í'ízení.

Podrnínka správcťr teclinické infrastruktut'y. rnajetkových správců či LrŽivatelťr pozemkťt r-rebo

staveb dotčerrých předrnětnoLr stavbou. které se týka.jí finančních poplatkťr. či jiných finančnícIl
požadavků, nejsou součástí podmírrek předepsanýclr tírnto rozhodnutítrr pro realizaci stavby. Tyto
poŽadavky budoLr řešeny mezi stavebníkern a těnlito účastníky řízerrí. správci technické infrastrr'rktrrry

či majetkovýnii správci. uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

JelikoŽ v prťlběhu spojeného Útzemního a stavebního řízení stavebrrí rjrřad neshledal důvody.

které by brárrily povoler-rí stavby. rozhodl zpťtsobeIn uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledern k tonru, Že v předrnětném ťtzenrí .je vydán ťtzemní plán' dorrrčLrje se v územnín-t

řízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona ťrčastníkťrrn řízení uvedeným v $

85 odst. 1 a dotčeným orgánťlm jedrrot1ivěl Úrčastníkťrrn ř'ízení uvedenýrn v $ 85 odst. 2 stavebrrího

zákona se doručuje veřejnou vylrláškou.

Ve stavebrrímiízerlí se doručLrje ťrčastníkťlm ř_ízení r-rvedeným v $ 109 stavebního zákona toto

r'ozltodntrtí jednotl ivě.

Vzl-rledem k tomlt, Že rozdělovník pro obě řízení je jeclen, stavební ťrřad tímto specifikLr;e

okrLrh jedrrotlivých řízení takto :

Účastníci ťrzemníl-ro řízerríjsoir uvedeni po pořacl.číslenr l' 2' 3.

Účastrríci stavebního řízerrí jsou uvedeni pod pořad. Císlenl 1" 2, 4 -12.



Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. odvolat se může Úrčastník ř'ízettí ve lhůtě do 15

drrťr ode clne, kdy mu bylo rozhodnutí oznátnetlo' odvolání se podává rr stavebnílro írřadu obecrrího

úřadu Ltrtín. o odvolání rozlroduje odbor strategického rozvoje Krajského írřadLr olornoLrckého kraje.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak. Že je rozlrodnutí vyvěšeno po dobtr l 5 dnťr

způsobern v místě obvyklým. Poslední derr této lhůty je dnem doručení.

oclvolání proti územnímu rozhodnutí nrá odkladný Írčinek proti stavebnírnu povolení.

odvo|ání se podává s potřebným počtern stejnopisťr tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis' Nepodá-li ílčastník řízení potřebný počet stejnopisťr'

vyhotoví je správní orgán na rráklady Úrčastníka'

odvólánírn |že napadnout výrokovotr část rozhodnutí. jednotlivý výrok nebo vedlejší

ustanovení. odvolání jen proti odťrvodněrrí rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podarré odvolání má odkladný Írčinek'

Stavba nesmí býtzahá1ena. dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolerrí pozbývá platnosti, jestliŽe do dvou let ode dne. kdy nabylo právní moci'

nebude stavba zahájena.
ověřerrá projektová dokumentace stavby a štítek ,'Stavba povolena"

předány po nabytí právní moci tolroto rozhodntttí'

Ing. Drahoslava M a č ák o v á
vedo uc í staÝe b n íl,r'o úřadLr\,/

budou stavebníkovi

Doručí se :

účastníci řízení na doručenku :
zástupce žadatele -
1. ELMO-SA' S r.o.' Pavlovická 29, Olomouc (DS)

příslušnd obec -
2- obec Hněvotín (DS)

3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu

Lutín a Obecního úřadu Hněvotín + příloha (sitr"račrrí výkres na podkladrr katastrální mapy)

vlastníci a uživatelé dotčených pozem.kú a staveb

4. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská753ll20, 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. čnz oist.ibuce, a.s. Teplická 874l8,Děčín(DS)
11. RwE Distribuční služba, s.r.o., Plynárenská499/1' Brno(DS)
12. Telefónica Czech Republic, a.s.,Za Brumlovkou26612, Praha 4 (DS)



dotčené orgány na doručenku:

Magistrát města Olomouceo odbor ŽP, Hynaisova 10, 779\I olomouc (DS)

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova l0,779ll olomouc (DS)

Magistrát města Olomouce, odbor stavetlní, odd. státní správy na úseku poz. komunikací (DS)

HZS olomouckého kraje (DS)

na vědomí :

Archeologické centrum olomouc, U Hradiska 4216, olornouc

Správní poplatekbyl zap|acen podlezákonač.63412004 Sb.' poloŽky 17 odst. 1písrn. i) vevýši
2.500,- Kč dne 28.12.2012.

Toto rozltoctnutí je tloručovtino v souluclu s ustanovením $ 92 odst. 3 stuvebnílto ztÍkona veřejnou

vyhltíškou, a proÍo musí být vyvěšeno po tlobtt ]5 dnů nu úředních deskdch obecnílto úřadu Lutín
u obecního úřactu Hněvotín. Poslední den ] Sli denní Iltůty, po kterou .je rozltoclnutí vyvěšeno nrt

úřettní desce, je dnem doručení. Zveřejňuje-Ii se písemnost vyvěšením nu více úředníclt deskdclt,

považuje se zu clen vyvěšení den, ve kterém bylu písemnost vyvěšenu nejpozději (s 20 stuvebnílto

zúkona).
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