
oBECNÍ ÚŘAD LUtÍN,okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 131' 783 49Lutin

SPIS' ZN.: sÚll86)l20l2
Č.l.: sÚnsaotzotz
vyŘtzulp: Eva Hofírková
rEL.: 585 944286,
E-MAIL: ehofirkova.ou@lutin.cz
FAX: 585 944 286
DATIIM: 14.2.2013

OZNAMENI
ZAHÁJENÍ ÚznrrmrÍHo ŘÍznNÍ A PoZvÁNÍ x vnŘn.rNÉnnu ÚsrNÍnru JEDNÁNÍ

IIoRsTAv Olomouc, s r.o.'' rčo +srqsz06, Tovární 4t,772 00 Olomouc

(dále jen ''žadatel") podal dne 16.8.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

qýstavba veřejné infrastruktury pro 22 RI)

so 01 Komunikace - so 01.01 - chodníky na pozemku parc.č. 61s/2,615l78' 61516l' 615162
a615lt

_so 01.02 _ komunikace na pozemku parc.č. 61sl61,615/62
-so 01.03 - parkovací stání l pojízdný chodník na pozemku parc.č.

615/61,615t62
So 02 Kanalizace splašková na pozemku parc.č. 615162,615/1 a 615161 včetně přípojek na

pozemku parc.č. 6Ísl6t
so 03 Kanalizace dešťová _ so .03.01 _ kanalizace dešt'ová na pozemku parc.č. 615/62,615161'

85t,615144 a 886/1
-so 03.02 - výpustní objekt na pozemku parc.č 886/1

So 04 Vodovodní řad na pozemku parc.č. 615195,615194,61512,615161' 615162
so 05 Plynovodní řad na .:í"ffl:Íť:l:,:;Íljii*,1l62 a 615161

-so 05.02 - plynovodní řad- přípojka bývalá slepičárna

to vše v k.ú. Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní Íízení.

obecní úřad Lutín, stavební úřad' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm e) zákona č'
18312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon'') a místně příslušný podle $ 11 odst.l písm b/ zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu ve znéní pozdéjších předpisů oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního Íizeni a souěasně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den

26.3.2013lúteý /v 13.00 hodin

se schůzkou pozxaných u bytového domu Slatinice č.p.367

Závazná stanoviska dotěených orgánů, námitky úěastníků Íízeni a připomínky veřejnosti musí bý
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řizení mohou
nahliŽet do podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17).

doporučujemev5,vžit úřední dny: Po a St 8 - 17) nebo i jindy po domluvě na l"ýše uvedeném telefonním
čísle či e_mailu.



Č1. sÚnrconotz str. 2

Poučení:

Žadatel zajistí, 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 zíměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o lydání územního rozhodnutí obsahuje dle $ 8
vyhlášky č. 503/2006 sb.
a/ identifikační údaje o žadateli dle $ 37 odst. 2 správního řádu / _ právnická osoba- název nebo
obchodní Íirmu, IC nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadějinou adresu pro doručováníl
b/ předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údaj , zda předmět územního Íízeníq7žaduje 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 řízení, dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání , jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je graÍické vyjádření záměru , které tvoří situační výkres předmětu územního
Íízení a jeho vazeb a účinků na okolí , zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich
případné téžznázornění vzhledu záměru .

Pokud Žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné
jednání.

Zúčastnili se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřej ného ústního j edn ání, zv oli s i společného zmocněnce'

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Úěastník Íízeni ve sqých námitkách uvede skute8nosti, které zaklád,aji
jeho postavení jako úěastníka Íízeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky' se nepřihlíží.

Dle ustanovení $ 87 odst. 3 stavebního zákona , zúčastní-li se veřejného jednání více osob z řad
veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání ,wzYeje stavební úřad ' aby
si zvolili společného zmocněnce.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemý' stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřováni dttkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup vřízeni anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. l stavebního
zákona tim, že nremožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se některy z účastníků zasfupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc'

Stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků dte ustanovení $ 85 stavebního zátkona
následovně:

HORSTAV Olomouc,
2. Příslušná obec:

Obec Slatinice

s r.o.'' IČo 45195706, Tovární 41, 712 00 Olomouc



Č1. sÚltsoolzotz str. 3

B. Účastníci územního řízení dle ustanovení S 85 oilst. 2 stavebního ztikona
3. Vlastník pozemku nebo stavby , na herých má být požadovaný záměr uskutečněn , není-li sám

žadatelem , nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě '

Obec Slatinice

4. osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Jiří a Jitka Mikulíkovi, Slatinice č'p' 390
Pavel Strouhal, Lípy l l 4
Ing. Petr Mišák' Slatinice 23
Marie Mišáková, Slatinice 23
Petra Šimková, Krameriova 403113, olomouc
Martin Šimek, olšany u Prostějova č.p' 104
Dana ostiánová, Slatinice 294
Povodí Moravy,s.p. Dřevařská 932l I 1, Brno

Majitelé a správci technické infrastruhuty
RWE Distribuění služby s.r.o. Brno
Telefonica Czech Republic, a.s. Praha
ČBz listribuce a.s. Děčín
ARKO Technology a.s. Brno
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Obec Slatinice

Vzhledem k tomu, Že předmětný záměr se umísťuje v územi 
' 
kde je vydán izemní plán ,doručuje se toto

oznámení ozahájeniÍizenidle $ 87 odst. 1 stavebního zákona
- Žadateli a příslušné obci/ úěastníci územníh o řízení pod písm ,,A" ě.1 ,2 a dotěeným orgánům

jednotlivě
- Učastníkům řízení uvedeným pod písm ,,B" č. 3 a 4 _ veřejnou lyhláškou

Ing. Drahoslava
vedouci

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a úřední
desce obecního úřadu Slatinice . oznámení se zveřejni též zptsobem umožňující dálkorný přístup.
Patnácým dnem po lyvěšení Se oznámeni považuje za doručené l s 25 zákona ě. 500/2004 Sb. o
správním Íízení ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den rryvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonal

Vyvěšeno dne:

/ úřední deskď

Vyvěšeno dne :

/ www.stránbl _ elektronicky/

Sejmuto dne : ? X .t, j3

aca

!rr" e 'l- t'ta

Sejmuto dne:



Či' sÚttssotzotz str. 4

Razítko, podpis orgánu, kteý pofrrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Žádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhtášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního íízení
Žadatel a příslušná obec"

HORSTAV olomouc, S r.o.'' IČo 45195706, Tovární 4l,772 00 olomouc
Obec Slatinice

B. účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláškou Jiří a Jitka
Mikulíkovi Pavel Strouhal, Ing. Petr Mišák, Marie Mišáková' Petra Šimková' Martin Šimek, Dana
ostiánová, Povodí Moravy,s.p. 

' 
Brno

Majitelé a správci technické infrastruktury
RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
Telefonica Czech Republic, a.s. Praha
CEZ Distribuce a.s. Děěín
ARKO Technology a.s. Brno
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Vojenská ubýovací a stavební správa Brno
Obec Slatinice

dotčené orgóny / datovou schrdnkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova l0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd' památkové péče' Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce _ odbor stavební ,odd. státní správy na úseku pozemních komunikací ,

Hynaisova I0, 779 1 1 Olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 779 ll olomouc
MZČILPraha
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci, Wolkerova 6
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje , izemní odbor olomouc , Schweitzerova 9l, 772 00
Olomouc
obecní úřad Slatinice

obecní úřad Slatinice - úřední deska
Obecní úřad Lutín - úřední deska
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LEGENDA STÁVAJícÍcH lNG sÍTí
PLYN \rrl - Rv\E KE ZRUšÉNI
PLYN sTL - NAHMDA \rrLVEDENí, V' RoK 2o12
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sDĚLoVAcí KABELTELEFoNlcA 02 - oPTlKA
KANALlzAcE sPLAšKoVÁ
KANALlzAcE DEŠŤoVÁ

_+ -.* VEŘEJNÉ oSVĚTLENí PoDzEMNl

-"Ó-_* VEŘEJNÉ osvĚTLENl NADzEl,4Ní

LEGENDA RUŠENÝcH/PŘrrúonruÝcH lNG síTi
PŘíPoJKA PLYN sTL - K BUDoVĚ BÝVALÉ SLEP|ČÁRNY

' sDĚLoVAci KABEL TELEFoNlcA 02 - oPTIKA
KANAL|ZAoE DEŠŤoVÁ
VEŘEJNÉ osVĚTLENÍ NADzEMNí

NoVĚ BUDoVANÁ lNFRASTRUKTUM
SO.01 . KOMUNIKACE

sďól 'ol cHoolrir<l

so.01.02 - Kol\tuNlKACE

so'o1'o3 - PARKoVAol sTÁNí i PoJízDNí cHoDNlK

so'02'o1 ' KANAL|zAcE sPLASKoVÁ _ HLAVNí ŘÁD

so'o2.o2 - MNAuzAcE sPLÁŠKoVÁ PŘíPoJlry K RD

so'o3'o1 - MNALlzAcE DEŠŤoVÁ - HLAVNÍ ŘÁD
so.o3'02 -\aíPUsTNÝ oBJEKI

so 05 1 - PLYNoVoD sTL - HLAVNí MD
so'o5.2 _ PLYNoVoD sTL _ PŘÍPoJKA BÝVALA sLEPlČÁRNA
so'06 - sLABoPRoUDA VEDENi, sDÉLoVAci VEDEN|' přeloŽka 02
so'o7 - VEŘEJNÉ osVĚTLENí

E so'o8 - PLocHY ZELENĚ

s so'o8 _ PLocHY ZELENĚ - NoVĚ VYSAZENÉ sTRoMY
. so'o8 _ PLocHY ZELENĚ _ PLocHY KEŘŮ

so'o9 - PŘEDPoKúDANÉ RoZVoDY NN - ZVúŠTNí ETAPA
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DEŠŤoVÉ KANALIZAoE

Návrh zástavby ino arch. Petr Leinert

Kreslil ing. David Hrabák

ZodpoVědný prcjektantI ing. stanislav Horák

lnvestor, staVebník Horstav Olomouc, spol. s r.o.

Ak""' ct^*i_i^^ l l hyiěrxÍl in{laa{arHr Datum:

- zastavěná plocha do 6m2


