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stavební úřad
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ROZHODNUTI

Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb', o inemním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znéni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), ve sloučeném územním a stavebním ÍízenipÍezkoumal podle $ 84 až9I a
$ 109 až 114 stavebního zákona žádost olydání rozhodnutí oumístění a provedení stavby rozšíření
distribuční sítě - ry-12-8007529-Luběnice , Mareš- vedení NNk na pozemku parc.ě' 89153 _ ostatní
plocha,89159- ornápůda a89156_omápůdavk'ú.Luběnice 

'kterou dne 5'I2.2012poda\aspolečnost

čnz uist.ibuce a.s., lČ zlzszizS, Tepliclcí 874l8,405 02 Děčín,
kterého zastupuje kterého zastupuje ELMo-sA spol. s r.o.,Ičo 47g77001,Pavlovická 29,
773 00 Olomouc

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

Výrok I.
lydává podle $ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášlry č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řizeni, veřejnoprávní smlouly a izemního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu: rozšíření distribuční sítě - IV-12-8007szg-Luběnice , Mareš_ vedení NNk na pozemku parc.č.
89/53 _ ostatní plocha , 89159 _ orná půda a 89156 _ orná půda v k.ú' Luběnice

(dálejen ''stavba'')

Druh a účel umist'ované stavby :

Účelem stavby je zajištění požadovaného příkonu pro plánovaný rodinný dům na pozemku parc.č.
89156 v k.ú. Luběnice .

Umístění stavby na pozemku :

Stavba bude umístěnanapozemcích parc.č _ 89153 _ ostatní plocha ,89159 - orná půda a 89/56 _ orná
půda v k.ú. Luběnice

Určení prostorového řešení stallby :

Podzemní kabelové vedení bude o délce 54 m. Trasa blde zač'inat na pozemku parc.č. 89/53 kde se

nachází stávající kabelové vedení NNk .Tato stávající trasa AYKY3x120+70 bude odkopána .Kabel
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bližší napojovanému místu bude po zajištění vypnutí přerušen a naspojkován pomocí dvou spojek. Pak
povede po pozemku parc.č. 89/59 podél parcel 89154,89155 aŽ do kabelové skříně SS200 , která bude
umístěna v pilíři na pozemku parc.č. 89l56.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby :

Stavba se svými vlily dotýká pozemků par'č , 89153 _ ostatní plocha ,89159 _ orrrá půda a 89l56 _ omá
půda v k.ú' Luběnice na kteých se umísťuje .

Pro umístění a projektovou přípruvu se stanovují tyto podmínky:

1..Stavbabudeumístěnanapozemcíchparc.č 89153_ ostatníplocha ,89159 _ornápůda a 89156_orná
půda v k.ú. Luběnice v souladu s grafickou přílohou dokumentace , která obsahuje ýkres souěasného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánováni , zejména s územně
plánovací dokumentací . .

2.

Rozhodnutí o námitlíích účastníků řízení:

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci řízenína něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst. 1

zátkona č. 500/2004Sb. , správní řád 
' 
ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,, správní řádíl

ČBz oistribuce a.s. Děěín, Teplická 874l8,405 02 Děčín

Výrok II.
vydává podle $ l15 stavebniho zákona a $ 5 a 6lyhlášky č,.52612006 Sb.' kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: rozšíření distribuění sítě - tV-12-8007529-Luběnice 
' 
Mareš- vedení NNK na pozemku

parc.ě' 89l53 ,89l59 a 89l56 v k.ú. Luběnice

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou rypracoval Viktor KÍálík
CKAIT: 1201699 ; případné změny nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.

2. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu t5rto fázeýstavbY pro kontrolní prohlídky stavby:

a/ záv ěr eěnou kontrolní prohlídku

4. Stavba bude dokončena do 3l.12.2013 .

5' Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Íirmou lybranou ve výběrovém řízení, po
jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikatele l viz $ 2
odst.2 písm b./ stavebního zátkonal, který bude stavbu provádět . Stavební podnikatel je
povinen zabezpečitjejí odborné vedení stavb1vedoucím a vést přehledně stavební deník.



6.

7.

Č i. sÚ tzo tzal 5 D0 I2l20 13 str. 3

Staveniště bude organizováno v souladu s ust. 24e vyhlášky ě. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využiváni inemí ve znění vyhlášky ě. 26912009 Sb. Bude činěno opatření na
omezeni dopadů na okolí především proti prašnosti a šíření materiálu ěi prachu v okolí. V případě
znečištění komunikací t5,to neprodleně vyčistit. Používat stroje a zaÍízeni v takovém stavu , aby
nedocházelo k úkapům či úniku ropných látek do okolí' Provádět případně oěistu veřejné
komunikace sloužicí jako přístup na staveniště.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchor."ých vod závadnými látkami
ve smyslu $ 39 zákona é. 2541200l /vodní zákon a jeho změnyl , zejména ropnými produkty ze
stavebních a dopravních prostředků.

8. Při realizaci stavby budou zajištěny stávajici přísfupy a pÍíjezdy k okolním pozemkům / pro pěší i
pro vozidla / a stavbám , sítím technického vybavení a k požárním zařízenim mj i pro potřeby
záchranné služby a požámí techniky. Jako přístupová cesta pro požární techniku bude sloužit
stávající místní komunikace

9. Provádění překopů' skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích
bez předchozího povolení obecního úřadu Luběnice není dovoleno .

10. Stavebník je dle $ 22 zákona č..2011987 Sb. o státní památkové péči , v platném znění povinen
písemně ohlásit termín zahíjení zemních prací jIž od doby přípravy stavby ' nejpozději však
spředstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR Brno, Králóvopolská I47,611 00 Brno 

'uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu u o podmínkách provedení záchranného
archeologického qýzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických průzkumů ,
umožnit této organizaci provedeni záchranného archeologického ýzkumu na dotčeném inemí .

11. Sodpadem,kteývznikneběhemstavby,bylonakládáno v souladusezákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně někteých dalších zákonů , ve zněni pozdějších předpisů / dále jen zákon o
odpadech/ a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě, aby bylo zajištěno jeho odstranění ,
případně ryuŽití v souladu s tímto zákonem

- doklady o způsobu odstranění nebo vyrržití odpadu , ktery vznikne v rámci stavby , budou
souěástí dokumentace předkládané při kolaudaci.

12. Stavbou nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les , proto není nutné postupovat v souladu se
zák'č,. 1l4l1992 Sb. o ochraně přírody .

13. Podle ustanovení $ 1 19 stavebniho zákona dokončenou stavbu , popř. její část schopnou
samostatného lživáni , pokud vyŽadovala stavební povolení lze uživat na základě kolaudačního
souhlasu . Po ukončení prací v termínu stanoveném ve stavebním povolení bude ve smyslu $
l22 stavebního zákona včas požádáno o rydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační
souhlas bude podána na předepsaném formuláři dle přílohy č. 5 lyhlášky 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 proj ektové dokumentace/
-popis a zdůvodnění odchylek skuteěného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o vytýěení stavby
-geometrické zaméření
-rev ize předepsaných zkoušek
_doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby

- stavební deník
_ prohlášení o použiých ýrobcích / $ 156 stavebního zákona/
-oznámení Archeologickému ústavu Brno

- protokol o předání apÍevzetipozemků dotčených realizaci stávby

Účastníci Íízenína něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst. 1

zátkona č. 500/2004Sb. , správní řád 
' 
ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,, správní řád'ol

ČBz oistribuce a.S. Děčín' Teplická 874l8,4o5 02 Děčín
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Rozhodnutí o námitlcích účastníků řízení :

Námitky nebyly vzneseny

Odůvodnění:

Dne 5.I2.20I2 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby - v obci
Luběnice - rozšíření distribuční sítě -- IV-12-8007529-Luběnice , Mareš_ vedení NNK na pozemku
parc.ě. 89l53 _ ostatní plocha , 89159 _ orná půda a 89156 _ orná půda v k.ú. Luběnice

Uvedeným dnem bylo zahájeno izemní a stavební řizeni, které stavební úřad na základě žádosti spojil
podle $ 78 odst- 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaném
do spisu čj. SU/ 267512012,267612012 ze dne 7.I220Iz podle $ l40 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad opatřenimze dne I2.I2'20I2 oznámi|zahájeni spoleěného územního a stavebního řízení
účastníkům řízeni, dotěeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den 15.l.2013 , o jehož ýsledku byl sepsán protokol.
Do stanovené lhůty nebyly uplatněny námitky účastníků řizeni ani připomínky veřejnosti.

Žadatel po nařizení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona. Záměr s graťrckou ěástí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku 89153
uskutečňované stavby. Žadatel doložil fotodokumentaci, která je přílohou protokolu

Stavební úřad v provedeném společném izemnim a stavebním Íízeni pÍezkoumal předloženou žádost
zhledisek uvedených v $ 86 a 1l1 stavebního zákona, projednal ji s účastniky řizení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejim uskutečněním nebo uživáním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem' předpisy vydanými k jeho provedení azvláštními předpisy"

Záměr žadatele byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona

- Umístění stavby je v souladu

ď se schválenou územně plánovací dokumentací - územně plánem obce Luběnice včetně souboru
změny č. 1 a č. 2 a se Zásady územního rozvoje olomouckého kraje . Stavbou dotčené pozemky se
nacbází v zastavitelné ploše v zoně bydlení v rodinných domech - Bi - kde je uvedená stavba je
přípustná ' Stavba technické infrastruktury _vedení NN se provádí za účelem napojení budoucího
rodinného domu stavebníka Pavla Mareše

- bl s cíli a úkoly územního plánování , zejména s charakterem území , s požadavky na ochranu
architektonic[ých hodnot v izemi . Stavební úřad dospěl k názoru , že stavbou se nemění poměry
virzemí 

' 
jevsouladu scharakteremúzemí .Cíleaúkolyúzemního plánování stanovenív $ 18 a $ 19

stavebního zákonajsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace , přiěemž
záměr je v souladu s územním plánem obce' Stavbou nebudou tčeny urbanistické ani architektonické
hodnoý.

- cl s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů' Umístění stavby vyholuje
obecným požadavkům navylživání území tj. vyhl.č. 50112006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. .

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby _ vyhl.č. 26812009
Sb. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody' které by bránily povolení stavby.

- d/ s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu . Stavba bude napojena na stávající kabelové
vedení NN na pozemku parc.é' 89153

- el s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů . Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska
dotěených orgánů'

Vsouladu sustanovením $ 86 ost.2 a $ 110 odst.l stavebního zákona doložil žadatel právozaloŽenou
smlouvou a to:

- Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zÍízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi
společnosti ČEz oist ibuce a.S. Děčín zastoupenou spoleěností ELMO- SA, spol s.r.o. olomouc a

obcí Luběnice a Pavlem Marešem
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Vlastnické právo k pozemku , na kterém má bý 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 - lyjádření ze dne l0.6.2012 zn.č. 500064565l
- ČBz Distribuce a.s. Děčín a souhrnné stanovisko k PD ze dne 269.2072
- Telefonica 02 Czech Republic a.s. ostrava- lyjádření o existenci sítí ze dne

101362l12
- Magistrát města olomouce _ odbor ŽP , závazné stanovisko ze dne 9.l'20I3 ěj.

SMOL/ 1 93 3 5 6 120 12 I OZPAvIeI
- obec Luběnice ze dne 1I.9.2012 čj.IV-12-800"1529
- INSTA CZ s.r.o. olomouc lyjádření ze dne 22.6.2012
_ Česká republika- Ministerstvo obrany , Vojenská ubýovací a stavební správa 

'
3 I'I0.20 12 ó.hj. 7 7 89 l 3 l 1 59 l 20 12- t3 83 -ÚP-oL

lt'6.2012 čj.

Brno ze dne

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci probíhajícího sloučeného územního a stavebního řizeni se stavební itřad zabýval vymezením
okruhu účastníků Íízení ve smyslu ustanovení $ 85 a $ 109 stavebního zákona . Při stanovení okruhu
účastníků vycházel z předpokládaného působení stavby při jejím umístění a provedení a následném
užívání na okolí ' Z těcltto hledisek dospěl k závěru , že v daném případě toto právní postavení přísluší :

A.Účastníci územního řízenídle $ 85 stavebního zitkona
1. Dje $ 85 odst. 1

I. Zadatel:

ČBz oistribuce a's.' IČ 27232425, Teplická 87418,405 02 Děěín, v zastoupení ELMo-SA spol. s
r.o.' IČ 4797700l,Pavlovická 29,'I73 00 olomouc

2. Příslušnó obec
obec Luběnice

2. Dle $ 85 odst.2
3. a/ Vlastník pozemku , na herém má být požadovaný záměr uskutečněn

obec Luběnice
Pavel Mareš, Slatinice l l

b//osoby , jejichž vlastnické próvo a jiné věcné pravo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Radek a Iveta Dadákovi, Luběnice |l3,783 46 Těšetice
Zdeněk a Irena Adámkovi, Luběnice 147,783 46 Těšetice

]. Stavebník

ČBz oistribuce a.s'' IČ 27232425, Teplická 874l8,405 0z Děčín,v zastoupení ELMO-SA spol. s

r.o., IČ 47g"t'7 }Ot,Pavlovická 29, 773 00 olomouc

2l vlastník pozemku:
obec Luběnice
Pavel Mareš, Slatinice 11
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3. Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být ieho vlastnické právo navrhoyanou
stavbou přímo dotčeno
Radek a Iveta Dadákovi, Luběnice l13,783 46 Těšetice
Zdeněk a Irena Adámkovi, Luběnice I47,183 46 Těšetice

Učastníci řízení jsou v tomto případě shodní. Stavební úřad dále dospěl k závěru ' že dalšími úěastníky
tohoto řizení l mimo ty , se kterymi bylo v tomto řizení jednáno/ , nejsou vlastníci či uživatelé dalších
okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a povolená stavba sým charakterem , polohou a
umístěním na pozemku , svojí vzdáleností od hranici pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby, se
jich nedotkne.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl,jakje
uvedeno ve výroku rozhodnutí' zapoužiti ustanovení právních předpisů ve ýroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lzepodat odvolání . odvolat se může účastník řizeníve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno . odvolání se podává u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu . o
odvolání 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 úěastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivy výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustné.

Vzhledem k tomu' že ýroky tohoto rozhodnutí r,ydaného ve spojeném řizení se vzájemné podmiňují ,
stavební úřad ve smyslu $ 74 odst.l správního řádu stanoví , že u-ýroková část vztahujíci se k provedení
stavby l výrok IV nabude lykonatelnosti nejdříve dnem . kdy se stane pravomocnou výroková ěást
rozhodnutí o umístění stavby l ýrokll.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož uzemního obvodu se umístění stavby ýká, není_li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další lyhotovení
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
ponechatjej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku'

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. l stavebního zákona 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 povoleni 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 zákona dbátna řádnou přípravu a
provádění stavby . Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zliřat , ochranu
životního prostředí a majetku , i šetrnost k sousedství' .

Vzhledem ktomu,žepředmětnýzámérseumísťujevtnemi,kdejelydánúzemniplán,doručujesetoto
rozhodnutí dle $ 92 odst. 3 stavebního zákona
Žadateli a příslušné obcil úěastníci územníhoÍízeni v odst.1- ě.1,2 a dotčeným orgánům jednotlivě
Účastníkůmřízení uvedeným v odst. 2 - č. 3-veřejnouvyhláškou



?^!noupe[- vl0'o>Ivz oq]uqo^Bls I 'lspo sg s olp lclulsBll -

vuol{qz oqluqa^Bls 98 $,Iue^ouÚlsn elp \luez!^ oq}uulozT lJlulsÚll,l.Y

:!7rpqo

npo{It nruruqa6D$
naqr{apz Í1o1snz Í4;p1qít vufa4aa' o1q 1prufas n ya;paÍa' o nďo4 nouaz'n1od tqn ' Ípo4n lucaqo aruDpDZ

' Iuouleuzo }}{lu |es" u ;Úqp'rd'r e lnzrn1od 1fi e11'nu"g8ro sr dpod' o1ryzu5

el rrr 'ť l/ :eup o1nrule5
7ó1cruo41e1e _ Qug]]sm 7

il n'|.liř : áup oueqpnÁn

p{sep rypq{t /

e KÍrT / .sr :eup oue;p'r'{netq 'ť u : sup o1nule5

0z $ / I|apzodieu eueqp,rÍ,t 1souruos;d e1Áq ru,elep1 ea. 'uep ;ue;pn,ir uep ezes eln7e,rodfiff'.'T:l"JJ];
ocl^ €u rupeppn. ,r 5ouues;d es r1-elngle1e'r7 '4srdpe1d qc1;ippzod 1upuz en ruozII urluryrds o .qg

vo0?,l00s'? vuoTgz s?, s l9ueQnJop ez aln4ercd }tnupoTzoJ es ruespnÍ,L od rueup ur4$c9u1e4 .dn1sr;d

ifuolqp ycllngTourn ueqos$dz vgl,yulapt'z es }lnupoqzou ' aclu?qnr npB{B oqlucoqo ersop !upo{!
B ullnT np€{4 otllucaqo oJsap }upo*T Bu Bup sI nqop od oueqe'rÁ'r 1{q ;snru 4nupoqzoJ oloJ

en t .rus;d 
I poq /I.Ioq. qrsldpe1d qc;pfppzod }uQ.,, e^ 'qs vO1T,lvEn n """#";Tť;i'$ů;"'fi':,j:fi

'i6ii:iu."''i;-l.'''" 
. :aá1u1dot

.,l ísřr'i í ii'i i;',.,l',

' 
- 

''?íi "''Ii 1A#::) 'r\' '#ffi] - r

\:%',,'. i ."')\\.ti 
###"ol^n,. rrnopa^

g 
^ 

o ) g Q E I{' enulsoqerq'3u1

pnrltoupel- ur4ug8lo ua(ueplop B ,,8" }uez}{ oq}uqe^€}s ulpl}u]sBQn

Er oc tzt ozt s L9z t oz t ns' l: cI 'rls



Č 1. sÚ tzo tzsl 5 l20 l2l2o 13 str. I

Žadatel a příslušná obec

ELMO-SA spol. s r.o.,IČ 4797700I,Pavlovická 29,773 00 olomouc zastupujíciČBzDistribuce
a.s., Děčín'
obec Luběnice

_ účastníci dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou lyhláškou
Irena a ZďenékAdámkovi' Radek a Iveta Dadákovi, obec Luběnice ' Pavel Mareš,

dotčené orgdny územního řízení / datovou schrónkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozxoje,, Hynaisova l0,'I'19l1 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova l0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
obecní úřad Luběnice

Dále obdrží:
Obecní úřad Luběnice-úřední deska
Obecní úřad Lutín - úřední deska

B. Učastníci stavebního Íízení dle ustanovení $ 109 stavebního zákona
ELMO-SA spol. s r.o.,IČ 47g770OI,Pavlovická 29,7'13 00 olomouc zastupujíciČyzDistribuce
a's., Děčín,
obec Luběnice
Irena a ZďeněkAdámkovi, Luběnice ě.p.I47 ,783 46 Těšetice
Radek alveta Dadákovi, Luběnice č.p' 1i3, 783 46 Těšetice
Pavel Mareš, Slatinice č'p' 11, 78342 Slatinice

dotčené orgány stavebního řízení / datovou schrdnkou/
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péěe, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP,
obecní úřad Luběnice


