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oZNÁunnÍ
o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného územního a stavebního

ílzení a poztlání k veřejnému ústnímu jednání
veřejnou vyhláškou

Žaďatel a stavebník čBz nistrinuce a.s.' Ič 272 32 425, se sídlem Teplická 87418, 405 02 Děčín
zastoupen na základě plné moci firmou ELPREMONT elektromontáže s.r.o.,Ič 26871891 se sídlem čSA
780, 783 53 VeIká Bystřice podal dne 4.12.2012 u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu žádost o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení na

,,Lutín, U Parku _ nové NNk' kabelové vedení NN-O'4kv"

na pozemcích parc.č.315 (ostatní plocha), st.132 (zastavěná plocha a nádvoří), 182116 (zahraďa), 182/13 (ostatní
plocha), st.156 (zastavěná plocha a nádvoří), st.155 (zastavěná plocha a nádvoří), st.145 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.|29 (zastavěná plocha a nádvoří), st.138 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.|27 (zastavěná plocha a
nádvoří), st,l26 (zastavěná plocha a nádvoří), st.l25 (zastavěná plocha a nádvoří), st.124 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.123 (zastavěná plocha a nádvoří), st.l22 (zastavěná plocha a nádvoří), st.12l (zastavěná plocha a
nádvoří), st.120 (zastavěná plocha a nádvoří), st.116 (zastavěná plocha a nádvoří), st.119 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.128 (zastavěná plocha a nádvoří), st.139l1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.139l2 (zastavěná plocha
a nádvoří), 343/1 (ostatní plocha)' 35l(ostatní plocha), st.83 (zastavěná plocha a nádvoří), st.84 (zastavěná
plocha a nádvoří), 283 (ostatní plocha), st.l(zastavěná plocha a nádvoří), 29l(ostatní plocha), st.143 (zastavěná
plocha a nádvoří), st.144 (zastavěná plocha a nádvoří), st.95 (zastavěná plocha a nádvoří) st,94/l(zastavěná
plocha a nádvoří), st.l4l(zastavěná plocha a nádvoří), 222/3 (ostatní plocha) vše v k.ú. Lutín.
Dnem podiíLrrí žádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Jednoduchý popis stavby:
Stavba spočívtÍ ve výstavbě nového kubelového vedení, v ďemontdži stdvajícího venkovního vedení a v čdstečné
rekonsfiukci venkovního vedení NN-0,4 kV
Stúvající kabelové vedení AYKY 4x50 mm2 bude naspojkovúno a pak přepojeno do nové rozpojovací skříně
SR501(NKW2 Stojtcí na pozemku parcela č. 182/16. Z této skříně bude vytažen na levou stranu kabel AYKY
3x120+70 mm'z, který bude napújet přípojkové skříně, ze kterjlch budou napojena kabeletn CYKY 4x10
jednotlivtÍ odběrnd místa (parcely č. st. 156' sí 155, st. 145, st. 129, st. 138, st, 127, st. 126, st. 125, sí.124, st.
I23, st. 122' st. 121' st. 120, st 116, st. 119' st. 128, st. 139/1 a st. 139/2) a bude ukončen v nové ro4lojovací
skříni SR601/NKW2 umístěné na parcele č, 84, Ze skříně SR 501/lÝKW2 ještě bude vytažen další kabel AYKY
3x240+120 mm', který povede protlakem přes cestu a bude ukončen v nové rozpojovací skříni SR401/NVW2
(nahradí sttÍvající SR301) umístěné parcelu č. sÍ,132. Ddle bude provedena uýměna svodu z venkovního vedení
do této skříně,
Ze skříně 9R601/NKW2 na pozemku parc.č.84 povede kabel AYKY 3x120+70 přes cestu protlokem a bude
ukončen v nové roqtojovací skříni SR401/IÝVW2 (nahradí SS200) na po7emku parcela č. st"143. Dúle bude
provedena svodů z venkovního vedení do této skříně Z této skříně bude napdjeno svodem nové venkovní
vedení AES 4x70 a AES 4x16 (sídvající venkovní vedení AlFe 4x70 a AlFe 4x16 bude demontovdno)' kíeré
bude napdjet jednotlivtÍ odběrud místa (parcely č. st.143, st.144' st,95' st,94/1, st141), Ze skříně SR601/NKW2
budou ještě vytaženy dulší 2 kabely, Jeden bude napújet stóvající dům parc. č. st.83, Druhj kabel AYKY
3x120+70mm2 povede na levou stranu u bude ukončen v nové roqlojovací skříni SR401/NVW2 na rohu
nemoviíosti č.p.51, Tato skříň nahrudí původn{ PRIS4, Bude provedena uýměna svodů z venkovniho vedení do



téÍo skříně kabelem AYKY 3x120+70mm'. (Demontáž yenkovního vedení NN včetně podpěrných bodů a
stř eš níku v iz s itu ační s chém a).

obecní úřad Lutín' stavební uřad, jako stavební úřad příslušný pod1e $ 13 odst. 1, písm. g) zákona ě.
18312006 Sb., o územním planování a stavebním řádu (stavebni zákot't), ve znění zákona č.6812007 Sb. (dále
jen ,,stavební zákon"), tímto vyrozumívá v souladu s $ 76 odst. 3 zákota č. 50012004 Sb.' sprár.rrí řád, ve zněti
zákota č. 413/2005Sb. (dále jen správní řád), účastnfty Íizení o spojení předmětného územním a stavebního
Íízení usnesením ze ďne 19.12.2012 pod čj. sÚl266ll2oÍ2, Iďeré se dle $ 7ó odst. 3 správního řádu
poznamenává do spisu.

obecní úřad, stavebni uÍad omamuje podle $ 87 odst. l a $ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
společného Íizeti a současně nařizuje k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústní a
k projednání žádosti o stavební povolení ústníjednaní na den

13.2.2012 (středa) v 15:00hod

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu, Olomoucká 131, 2.podlaží, dveře č. 23.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost posky'tuje dostatečný podklad pro
posouzení předmětné stavby, upouští stavební uřad dle $ 112 odst.2 stavebního zákona od ohledání věci na
místě.

Dle ustanovení $ 89 odst. l stavebního zžkona závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků
Íízeú
a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednaní, jinak se k nim nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout vkanceláři stavebního uřadu vlutíně, olomoucká l3l,2. PodIaži
(doporučujeme vyuŽít návštěvní dny: pondělí a středa od 8,00 do 1l'30 a oď 12,30 do 17,00 hodin) a při ústním
jedntání.

Poučení:
Žadatel dle ustanovení $ 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit, aby informace o jeho záměru a o

tom,že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní
jednání' vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informaceozáměruvúzemíaopodánížádostiovydáníúzemníhorozhodnutíobsahujedle$8vyhlášky
č. 503/200ó Sb.:

a) identifikační údaje o Žadatelti podle $ 37 odst. 2 správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelnÍ čísla dotčených pozemků,
d) údaje' zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
e) místo a čas veřejného ústního jednání' případně spojeného s místním šetřením,
f) upozornění, že námitky' závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci Íízeni, dotčené orgány

a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží.
Součástí informace je grafické vyjádření záméru, které tvoří situační výkres předmětu územního řtzení a
jeho vazeb a účinků okolí, zejména vzdáIenosti od sousednÍch pozemků a staveb na nich, případně též
znázornéní vzhledu záměru.

Zíčastni-|i se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmďení účelu
veřejného ústního jednani, zvolí si společného zmocněnce.

Kzávazným stanoviskum a námitkám kvěci, o kteqých bylo rozhodnuto při vydaní územního nebo
regulačního plánu' se nepřihlíŽí. Účastník iízeni ve sých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízeni, a důvody podání námitek' k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.

Podle $ 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení niámitky k ochraně zájmi obce a
zájmů.občanů obce.

Učastník řízení podle $ 114 odst' 1 stavebního zákota účastník stavebního řizenímňže uplatnit námitky
proti proj ektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo poŽadavkůrn dotčených orgánů, pokud j e j imi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo za|ožené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.

Nechá-li se některy z účastrrfl<ů zasfupovat, předloŽí jeho zástupce písemnou plnou moc.
V rámci probíhajícítro sloučeného územního a stavebního řízení se stavební ilŤad zabýva| lymezením okruhu
účastnílni Íizeni ve smyslu ustanovení $ 85 a $ 109 stavebního zákona' Při stanovení okruhu účastníků vycházel
stavební uřad z předpokládaného působení stavby při jejím umístění, provedení a následném umístění na okolí.



Ztěchto hledisek dospěl k závéru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:
A) Účgstníci územního řízení dte 8 |Sodst. I síavebního z(ikong a dotčeným orgúnům :
7. žadatel:

_ ČBz oistriuuce a.S.' Teplická 8'7418,405 02 Děčín
2. obec,rc jejímžúzemímá být požadovaný záměr uskutečněn:

- obec Lutín
3. dotčené orgóny stótní sprally:

- Magistrát města olomouce, odb' koncepce arozvoje, Hynaisova l0, olomouc "

- Magistrát města olomouce' odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
_ Magistrát města olomouce' odb. životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc
- obecní úřad Lutín, Štolni 203,Lúln

B) Účgstníci územního řízení dle S 85 odst. 2 stavebního zlÍkona :
l. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých má být požadovaný zóměr uskutečněn:

- obec Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, Ing. Radek Adler, U mlýnku 235, Lutin, Ing' Ivana
Adlerová, U mlýnku 235, Lutin, Jaroslav Procházka, olomoucká 136, Lutín, Helena Procházková,
olomoucká 136, Lutín, Radomil Zap\etal, Na Sídlišti 205 olomoucká |36, Lutín, Hana Maděrková,
Olomoucká 121', LutiIt, Ing. Miroslav Kořínek, olomoucká 1 l 6, Lutín' Anna Kořínková, olomoucká 1 l 6,
Lutín, Miroslav Pavlas, olomoucká 1 16, Lutín, Miluše Pavlasová, olomoucká l 1 6, Lutín, Petr Zavaďil,
Olomoucká l08, Lutín' Mgr. Jarmíla Zavadilová, olomoucká 108, Lutín, ZuzanaZavadilová, olomoucká
108' Lutín, Antonín Popelka, olomoucká l07, Lutín, Jana Popelková, olomoucká l07, Lutín, Vlastimil
Handl' olomoucká 106, Lutín, VladimÍra Handlová, olomoucká 106, Lutín, Ing. Svatopluk Weiser, Lhota
nad Moravou 29, Náklo' Jřina Weiserová, Lhota nad Moravou 29, Náklo, Bc. Jří Svoboda, Slatinice 367
Markéta Chudobová, olomoucká 103, Lutín, Petra Provazová, Slatinice 356, Jaroslav Hejdušek, Na Sídlišti
28I, Lutín, Marie Šinde\ářová, olomoucká 97, Lutín, Vlasta Juráková, olomoucká 99, Lutín,Vlasta
Mločochová, olomoucká 109, Lutín, Jarmila Muzikantová' olomoucká ll7, Lvtin, Zbyněk Dostál,
olomouckál18, Lutín, Zdenka Novotná, Za Rybníčkem21'9,Lutin, Zemědělská vodohospodrířská správa,
Hliníkf/ 60, Brno, MAKOVEC a.s., nám. T Masaryka 20]'123, Prostějov, Zdeněk Staňo, Jana Sigmunda 74,
Lutín, Jana Staňová' Jana Sigmunda 74, Lutín, Jaroslav Dudek, Jana Sigmunďa 96, Lutín, Ludmila
Dudková, Jana Sigmun da 96, Lutín

2. osoby, jejich vlastnické pravo nebo jiné věcné próvo k sousedním stavbám či pozemkům může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či spravců sítí technického l,ybavení):
- ČBz oistriuuce a.S.' Teplická 87 4l8, 4O5 02 Děčín
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612,Praha
- RwE Dishibuční služby, s.r.o., Pl1márenská499ll,651 02Bmo
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108' Brno

C) Účastníci stavebního clte S 109 stavebního ztikona:
I. stavebník:

- ČBz Distribuce a.s.' Teplická 874l8, 4O5 02 Děčín
2. vlastník stalby nebo pozemku, na kterém má být stayba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo

stavbě pral;o odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich pránlo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
- obec Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, Ing. Radek Adler, U mlýnku 235, Lutin, Ing. Ivana

Adlerová, U mlýnku 235, Lutín, Jaroslav Procházka, olomoucká 136, Lutín' Helena Procházková,
olomoucká 136, Lutín, Radomil Zapletal, Na Sídlišti 205 olomoucká 136, Lutín, Hana Maděrková,
olomoucká 121,Lutin, Ing. Miroslav Kořínek, olomoucká 116' Lutín, Anna Kořínková, olomoucká116,
Lutín' Miroslav Pavlas, olomoucká 1 16' Lutín, Miluše Pavlasová, olomoucká 1 16, Lutín, Petr ZavadiI,
olomoucká 108, Lutín' Mgr. Jarmila Zavadilová, olomoucká l08' Lutín, ZuzanaZavadílová, olomoucká
l08, Lutín, Antonín Popelka, olomoucká l07' Lutín, Jana Popelková, olomoucká l07, Lutín, Vlastimil
Handl' olomoucká 106, Lutín, Vladimíra Handlová, olomoucká 106, Lutín, Ing. Svatopluk Weiser, Lhota
nad Moravou 29, Náklo, Jřina Weiserová, Lhota nad Moravou 29, Náklo, Bc. Jří Svoboda, Slatinice 367
Markéta Chudobová, olomoucká l03, Lutín, Petra Provazová, Slatinice 356, Jaroslav Hejdušek, Na sídlišti
28l, LlÍín, Marie ŠindeláÍová, olomoucká 97, Lutín, Vlasta Juráková, olomoucká 99, Lutín,Vlasta
Mločochová, olomoucká 109, Lutín, Jarmila Muzikantová' olomoucká 1l7, Lutín' Zbyněk Dostál,
olomouckál18, Lutín, Zďenka Novotná, Za Rybníčkem 2L9, Lutin, Zemědělská vodohospodářská
správa, Hliníky 60, Brno, MAKoVEC a.s., nám. T Masaryka 20ll23, Prostějov, Zdeněk Staňo, Jana
Sigmunda 74,Lutín, Jana Staňová, Jana Sigmunda74, Lutín, Jaroslav Dudek, Jana Sigmunda96,Lutín,
Ludmila Dudková, Jana Sigmun da 9 6, Lutln

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
IililllilltililIililI

4. vlastník stavby (technické infrastruktury), na kterém má bát stavba provedena a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě pravo odpovídající věcnému břemeni, mohou _li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo
doIčena.
- ČBz Distribuce a.s., Teplická 874l8,405 02 Děčín



- Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,Praha
- RwE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Bmo
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno

Účastníci řízení jsou vtomto případě shodní. Stavební uřad dále dospěl kzávěru, Že dalšími účastníky
tohoto rozhodnutí (mimo ty, se kteryimi bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších
okolních pozemků a staveb v sousedství. Nawhovaná stavba sv.ým charakterem, polohou a umístěním na
pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemlď, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu
ustanovení $ 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprálměním předmět svého
vlastnictví ďrŽet,uŽívat, požívat jeho plody a užitky a nakIáďat s ním v mezichzákona.

Vzhledem k tomu, Že předmětný záměr se umisťuje v území, kde je lydan územní plán, doručuje Se toto
oznámetí zahájení řízení ďle $ 87 odst. l stavebního zákona účastníkum územního Íizeni, x1ljma Žadatele
příslušné obce, veřejnou lyhláškou. Žadatelí,příslušné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.

Dle ustanovení $ 144 odst. la 2 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kteří jsou o
zahájení řízení uvědomění veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení $ ll3 ost.3 stavebního zákona se Žadateli a
vlastník stavby nebo pozemku, na kterém mábý stavba prováděna doručuje do vlastních rukou a účastníkům
stavebního řízení veřejnou lyhláškou'

L,I"' i

Íng. Drahoslanu ď1 a č]á ko v á,
vedoucí,stavebnÍho úřaárí :

| : ;::;.;i;il,; ,

It:il:'..1\.tl

,l /. .tct! á!í l /2ÚVyvěšeno dne :........i....:.....:;...:.................. Sejmuto dne : ............. 1, /

(www. strrinky) //1 ,? / " \J
/ u,-/l I/t

Žaďameobecní úřady, aby oor/unorkopii o vyvěŠení a sejmutí této veřejné vyhlášky zas|alyzdejšímu sta

Toto omámení musí b;it lyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce

umožňujícím dálkovy přístup ( $25 odst. 2 správního řádu).

obecního úřadu Lutín a způsobem

....4 5.../,.. {,c. !.?..

příloha: situační vykres na podkladu katastrální mapy

obdrží:
Účastníci územního řízení:
-účastníci dle f 85 odst. ] stovebního záklna doručuje se dovlastníchrukou:
1. ELPREMoNT elektromontážes.r.o.. IČ 26871891se sídlem čsa lao, 783 53 Velká Bystřice
2. obec Lutín, Šrolni 203, Lutín
-účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona - doručuje seveřejnou'vyhlóškou



3. vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Lutín + příloha
( obec Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, Ing. Radek Adler, U mlýnku 235,Lutin,Ing. Ivana Adlerová' U
mlýnku 235, Lutín, Jaroslav Procházka, olomoucká 136, Lutín, Helena Procházková, olomoucká 136, Lutín,
Radomil ZapleÍal, Na Sídlišti 205 olomoucká 136, Lutín' Hana Maděrková, olomoucká l21, Lutín' Ing.
Miroslav Kořínek, olomoucká 116, Lutín, Anna Kořínková' olomoucká 116, Lutín' Miroslav Pavlas,
olomoucká 116, Lutín, Miluše Pavlasová, olomoucká l16, Lutín, Petr Zavadil, olomoucká l08, Lutín, Mgr.
Jarmila ZavadiIová, olomoucká l08, Lutín, Zuzana Zavadiloyá, olomoucká 108, Lutín, Antonín Popelka,
olomoucká l07, Lutín, Jana Popelková, olomoucká I07, Lutín' Vlastimil Handl, olomoucká 106, Lutín,
Vladimíra Handlová, olomoucká 106, Lutín, Ing. Svatopluk Weiser, Lhota nad Moravou 29, Náklo, Jřina
Weiserová, Lhota nad Moravou 29' Náklo, Bc. Jří Svoboda, Slatinice 36'7, Markéta Chudobová, olomoucká
l03, Lutín, Petra Provazová, Slatinice 356, Jaroslav Hejdušek, Na Sídlišti 28l, Lutín, Marie Šindelářová,
olomoucká 97, Ltltín, Vlasta Juráková, olomoucká 99, Lutín,Vlasta Mločochová' olomoucká l09, Lutín,
Jarmila Muzikantová, olomoucká 117, Lutín, Zbytěk Dostál, olomouckál 18, Lutín, Zderka Novotná, Za
Rybníčkem 2l9, Luttn, Zemědělská vodohospodářská správa, Hliníky 60, Brno, MAKOVEC a.s., nám. T
Masaryka 201123, Prostějov, Zďeněk Staňo, Jana Sigmunda 74,Lutín, Jana Staňová' Jana Sigmunda74,Lutln,
Jaroslav Dudek, Jana Sigmunda96,Lutín, Ludmila Dudková, Jana Sigmunda 96' Lutín, ČEZ Distribuce a.s.'
Teplická 8'7418, 405 02 Děčín' Telefónica 02 Czech Republic, a.s., za Brumlovkou 26612, Praha, RV/E
Distribuční sluŽby' s.r.o., Plynárenská 499/I,657 02 Brno, ARKo TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108' Brno)

Účastníci stuvebního řízení - dodeikv
- žadatel a vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna
4. ELPREMoNT elektromontáže s.r.o.. IČ 268718gl se sídlem čsl z80, 783 53 Velká Bystřice
5. obec Lutín,
6. Správa silnic olomouckého kraje
7. Ing. Radek Adler, U m|ýnku 235' Lutín
8. Ing. Ivana Adlerová, U mlýnku 235' Lutín
9. Jaroslav Procházka, olomoucká 13ó' Lutín
10.Helena Procházková, olomoucká 136' Lutín
11.Radomil Zap|eta|, Na Sídlišti 205 olomoucká 136' Lutín
12.Hana Maděrková' olomoucká 121' Lutín
13.Ing. Miroslav Kořínek, Olomoucká 116' Lutín
14.Anna Kořínková, Olomoucká 116' Lutín
1S.Miroslav Pavlas, olomoucká ll6' Lutín
16.Miluše Pavlasová, olomoucká 11ó' Lutín
l7,Petr Zavadil, Olomoucká 108' Lutín
18.Mgr. Jarmila Zavadilová, olomoucká 108' Lutín
|9.Zuzana Zavadi|ová, Olomoucká 108' Lutín
2O.Antonín Popelka, olomoucká 107' Lutín
21.Jana Popelková' olomoucká 107' Lutín
22.Vlastimil Handl, o|omoucká 106' Lutín
23.Vladimíra Handlová, olomoucká 106' Lutín
24.lng. Svatopluk Weiser, Lhota nad Moravou 29, NákIo
25.Jiřina Weiserová' Lhota nad Moravou 29' Náklo
26.Bc. Jiří Svoboda, Slatinice 367
27.Markéta Chudobová' Olomoucká 103' Lutín
28.Petra Provazovár Slatinice 356,
29.Jaroslav Hejdušek' Na Sídlišti 281, Lutín,
30.Marie Sindelářová' olomoucká 97, Lutín,
31.Vlasta Juráková, Olomoucká 99, Lutín'
32.Vlasta Mločochová, olomoucká l09, Lutín,
33.Jarmila Muzikantová, Olomouckil ll7, Lutín,
34.Zbyněk Dostál, Olomoucká1 18, Lutíno
35.Zdenka Novotná, Za Rybníčkem219o Lutín,
3ó. Zemědělská vodohospodářská správa, Hliníky 60, Brno
37.MAKOVEC a.s., nám. T Masaryka 20t/23' Prostějov
38.Zdeněk Staňo, Jana Sigmun da 7 4, Lutín,
4t.Jana Staňová, Jana Sigmun da 7 4, Lutín)
42.Jaroslav Dudek, Jana Sigmunda 96, Lutín,
43.Ludmila Dudková' Jana Sigmunda 96' Lutín
- účastníci dle $ I09 odst. 1 'vyjma stavebníka a vlastníka stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba

prováděna - doručuje seveřejnou vyhláškou
44. vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Lutín + příloha
( Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612, Praha, RwE Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 49911,657 02 Brno, ARKO TECHNOLOGY, a.s.' Vídeňská 108, Brno)



Dotčené orgány státní správy:
45. Magistrát města olomouce, odb. koncepce a rozvoje
46. Magistrát města olomouce, odbor stavební' odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
47.Magistrátt města olomouce, odb. životního prostředí
48. obecní úřad Lutín

Pro stavebníka: v příloze zesíIáme poštovní poukúzku k uhrazení sprdvního poplatku ve ýši 3000'-Kč.

(Doklad o zaplacení poplatku předložte stqvebnímu úřadu ke kontrole. Nezaplacení spravního poplatku do 10 ti
dnů po obdržení oznámení zahájení řízeníje důvodem kneprovedení spravního úkonu dle $ 5 odst. 4 zákona o
spravních poplatcích s následým zastavením řízení dle s 5 odst. 4 uvedeného zákona)'
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