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OZNAMENI
o sPoJENÍ ÚzEnnNÍHo A sTAvEBNÍHo ŘÍznxÍ, ZAHÁJENÍ spor,nČNÉrro nÍznxÍ,q.

PoZvÁNÍ K vEŘEJNÉnru ÚsrNÍnnu JBDNÁNÍ

Společnost čnz li*tribuce a.s., Ičo 27232425, Teplictcá 874t8,405 02 Děčín,
zastoupena společností ENPRO Energo s.r.o.,ICo 28628250' Sokolskí t37l4s,Valašské Meziříčí
Petrem Dvoulefým, Pavelkova Í8 A,779 00 Olomouc

(dále jen ''stavebník'') dne20.12.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

technické infrastruktury - kompaktní trafostanice 22/0,4kv na pozemku parc.č. 645/1 včetně
kabelového vedení vN 22 kV na pozemku parc.č. 645/1,851' 615/61 a 615144 , kabelový rozvod
NN včetně rozpojovacích skříní SR622' ss200 a SS100 na pozemku parc.č. 645ll,851' 615/61 a
615162 to vše v k.ú. Slatinice na Hané .

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízeni.

Popis zdměru:

Vrámci této stavby dojde kvýstavbě kompaktní trafostanice /DTS/ 22/0,4 kV, kjejímu kabelovému
napojení na W22kV a kvybudovóní kabelového romodu NN v lokalitě plánované ýstavby kD
/H)RSTAI/ olomouc/ Na parcele č. 645/1 těsně z venkovní strany oplocení areálu hřiště bude
postavena kompaktrtí betonová DTS oc-4l56 novó 22,0,4kV CT SBB1x630/1 ELTMF _varianta pravá-
obsluhovaná zvenku s přístupem z čelních a bočních stran. Na dosavadním dvojitém sloupu č' 3
DB2x10,5m/])kN venkovního vedení W22kV č.213 bude ponechána dnešní konzola s izolótory. Povede
se demontóž dnešního kabelového svodu' Nahradí se vč. nových příslušných prvlců novým kabelem 3x22-
AXEKI/CE 1x120/16. Kabel povede vzemi knové DTS oC-4]56, kde ukončívromaděči W. Naproti
nové DTS u lvaje komunikace bude obnažen dosavadní kabel I/N22kV v zemi -v'č. 23, kteý se rozpojí.
Pomocí hybridní spojky bude naspojkován nový kabel 3x22-AXEKVCE 1x120/16 ' Ten povede v zemi
v chráničce k nové DTS, kde se rovněž ukončí v romaděči W. Celkovó délka kabelové smyčky _ novó
hybrid.spojka 4os'venkovní vedení _ 66 m. Dále bude proveden kabelový rozvod NN pro budoucí
rodinné domy . Z nové DTS bude v rómci této stavby vyvedeno pět nových kabelů NN v zemi. Dva
napájecí kabely AYKY 3x240+120 povedou přímo do jistících rozpojovacích skříní SR622 v plastových
pilířích umístěných _ první u RD C] , - druhý u RD C10. Tři kabelový AYKY 3xI20+70 pak budou
smyčkovat přípojkové smyčkové skříně ss200 a SS100 v plastoých pilířích umístěných v blízkosti
jednotliých objektů' Kabely budou ukončeny ve zmíněných rozpojovacích skříních .

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm e) zákona ě.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), spojil územní a stavební Íizení pódle $ 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s $ 140 odst. 1 zákona č. 50012004 Sb', správní řád, ve znéni pozdějších předpisů usnesením
podle $ 140 odst.4 správního řádu a oznamuje podle $87 odst.1 a $ 112 odst.1 stavebního zákona
zabájeni spoleěného Íízeni a souěasně nařizuje k projednáni žádosti veřejné ústní jednání spojené

s ohledáním na místě na den

23. dubna 2013 (úterý) v 13.00 hodin

se schůzkou pozvanýchv kanceláři Obecního úřadu Slatinice.

Obě.cgli ťrřatl Luijrc
eky*s Olo'alr:&e

Do5}cl la!'f 
é{cc Í rú

" x g -03- 7í113 iČ "l, .''.', i.1""'.1.''
u 5.. aubb



Či. sÚtzlt+tz012/20l3 str. 2

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě dtkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (obecní ůřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 _ 17). nebo i jindy po
domluvě na ýše uvedeném telefonním ěísle ěi e-mailu.

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 zitmér uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje dle $ 8
vyhlášlry č. 503/2006 sb.
a/ identiÍikační údaje o žadateli dle $ 37 odst. 2 správního řádu / - právnická osoba- název nebo
obchodní firmu, IC nebo obdobný údaj a adresu sídla , popřípadě jinou adresu pro doručování/
b/ předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údaj , 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 námitkyo závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci Íízení, dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání , jinak že se k nim nepřihlíží.

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

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební úřad nařídí opakované veřeiné
iednání.

Zúěastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření úěelu
veřej ného ústního j edn ání, zv olí si spoleěného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží' Účastnft řízení ve sých námitkách uvede skutečnosti, kteÉ zak!ád.ají
jeho postavení jako úěastníka Íizení, 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 úěelu veřejného ústního jednání , vyzle je 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' pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kě tomu,
kdo závážným způsobem ztěžuje postup vtizeni anebo plnění úkolů podle $ 172 odst' 1 stavebního
zákona tim, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě ji ptizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá_li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad tímto specifikuje okruh účastníků podle ustanovení $ 85 a ustanovení s 109
stavebního zátkona následovně :
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A. Účastníci územního řízení dle ustanovení š 85 stav. zákona

1. Žadatel ;

ČEZ li.t ibuční služby a.S' Děěín zastoupena společností ENPRO Energo s.r'o., IČo
28628250, Sokolská 137l45, Valašské Meziřiči zastupující Petr Dvoule!ý'

2. Příslušná obec:
Obec Slatinice

3. Wastník 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
HORSTAV olomouc ' spol. s.r.o.Továrni II29l4Ia, olomouc

4. osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Majitelé a spróvci technické infrastruhury :

RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
Telefonica Czech Republic, a.s. Praha
ČBz nistribuce a.s. Děčín
ARKO Technology a.s. Brn
Obec Slatinice

B: Dle ustanovení S 109 stavebního zdkona
]. Stavebník :

ČBz oistriuuce a.S. Děčín zastoupena spoleěností ENPRO Energo s.r.o., IČo 28628250, Sokolská
137l45, Valašské Meziříěí zastupující Petr Dvouleý'

2. Wastník pozemku :

Obec Slatinice
HORSTAV Olomouc spol. s.r.o.

3. Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být jeho vlastnické pravo
navrhoyanou stavbou přímo dotčeno

Majitelé a správci technické infrastruktury :

RWE Distribuění služby s.r.o. Brno
Telefonica Czech Republic, a.s. Praha
ČBz oist.ibuce a.s. Děčín
ARKO Technology a.s. Brn
Obec Slatinice

Vzhledem k tomu, že předmětný zám& se umísťuje v území , kde je vydán,bzemní plán 
'doruěuje 

se toto
oznámeni o zahájenířizenídle $ 87 odst. 1 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obcil účastníci územníh o Ťízeni pod písm ,'A" č.1 ,2 a dotč,eným orgánům
jednotlivě

_ Uěastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A" ě.3 a 4 - veřejnou lyhláškou
- Úěastníkům řízení uvedeným pod písm 

',B" 
pod č,.I,2,3 a 4 a dotčeným orgánům jednotlivě

,l
/i ./

/Ll , /,
t -Í (lLj ,/

Ing. Drahoslava M utŤ{šrfa
vedoucí stavebního úřadu
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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 zpisobem umožňující dálkoqý přístup.
Patnáctym dnem po vyvěšení Se oznámení považuje za doručené l s 25 zákona č. 500/2004 Sb. o
správním Íízeni ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost lyvěšením na více úředních
deskách , považuje se za den qyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonal

//r> -'?
v)i'veseno dne:
/ úřední deska/

a ''z 'Í
Vywěšeno dne : "' 

'( 
'5

/ wrvw.stránky - elektronicky

i't''ar-.;,
4.7,/J

, ťl
i 1i:'r
i i-}Í-..:u:,.l:,

-? I '*- --.,l ,/-z ,b -'.:l
ír'^

Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje r1věšení a sejmutí oznámení.

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

obdrží:
A.účastníci územního řízení
Žattatel a příslušntí obec"

ENPRo Energo s.r.o., IČo 28628250, Sokolská I37l4s,Valašské Meziřič,í zastupující Petr Dvouleý,
Obec Slatinice

účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zákona - veřejnou vyhláškou: obec Slatinice'
HORSTAV Olomouc s.r.o.,
Majitelé a spróvci technické infrastruktury RWE Distribuční služby s.r.o. Brno' Telefonica Czech
Republic , a.S. Praha, ČBz oistribuce a.s' Děčín ARKO Technology a.S. Brno' obec Slatinice

dotčené orgóny / datovou schrdnkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozvoie,, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 779 lI olomouc
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci
Hasičslcý záchranný sbor olomouckého kraje ' územni odbor olomouc
MZCIL Praha
obecní úřad Slatinice

obecní úřad Slatinice _ úřední deska
otrecní úřad Lutín _ úřední deska

ENPRO Energo s.r.o., 28628250, Sokolská I37 l 45, Valašské MeziÍičí Petrem Dvouleým'
Pavelkova 18 A,779 00 olomouc zastupující ČBz oistribuce a.s., Děčín'
Obec Slatinice
HORSTAV Olomouc spol. s.r.o.
Majitelé a správci technické infrastruktury
RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
Telefonica CzechRepublic, a.s. Praha
ČBz oistribuce a.S. Děčín
ARKO Technology a.s. Brno
Obec Slatinice



Č;. sÚtzls+tz0l2l2013 str. 5

dotčené orgdny / datovou schrdnkou/
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péěe, Hynaisova I0,77911 o1omouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP' Hynaisouď 10, 779 l1 olomouc
MzČILPraha
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci
Hasičsky záchranný sbor olomouckého kraje , územníodbor olomouc
obecní úřad Slatinice
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- Dosovodnínodzemni vedeni VN22kV

hdoroa .*.'rirůiÚc2rv
Dosovodníkobelovó vedeniVN22kV v zemi
tlrier rmr {ŮiÚozrv . triř' t ta'i
rr--r-lE---t-E

- Dosovoorr nodzemnr vedeni NN

0.íÚ{oÚú '!ú'tiit!Linoosovodníkobťlovó vedeniNN v zemi
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- Dosovodir nodzemnr vedeni V0 o MR

Dosovoúíkobe|ovó vedeniV0 o MR v zemi
Dosovodníkobe|ovó vedenisitá elektronických komunikociv zemi
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Dosovodri podzemni vodovody
Dosovodni podzemní konolizoce
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