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Č.l.:
vynrzum:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:

DATUM:

OZNAMEI\I
o SPoJENÍ Úznvr.qÍHo A sTAvEBNÍHo ŘÍznNÍ, zAHÁJENÍ spor,rčNÉHo ŘÍznNÍ a

PoZvÁNÍ K vEŘEJNÉnru ÚsrNÍnnu .rnnNÁNÍ

Společnost čnz uist"ibuce a.s., lČo zlzszl2S, Teplickrí 874/8,405 02 Děčín,
zastoupena společností ENPRO Energo s.r.o.' ICo 28628250, Sokolslrá 137l45, Valašské Meziříčí
Petrem Dvouledm, Pavelkova 18 A,779 00 Olomouc

(dále jen ''stavebník'') dne 20.12.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

technická infrastruktura _ distribuční sít' investiční přeložka ''Slatinice,IIORSTAV , přeložka,
NNK'' č. stavby 1Z-12-8000268 na pozemku 64511, 615162' 6l5lt, 615161, 851' 615/88, 615/90,
615/89 ,6L5/26,615/86 ,61512 v k.ú. Slatinice na Hané

. Uvedeným dnem bylo zahájeno lúzemni a stavební Íuení.

Popis zóměru :

Jednó se o demontáž čtyřsloupové trdostanice 22/0,4 kV, demontáž venkovní přípojfu W 22 kl/,
demontóž venkovního vedení NN- uvolnění prostoru pro ýstavbu nových RD. Dále dojde kvyvedeni
noých kabelů NN do dosavadní sítě NN, včetně umístění jistící přípojkové skříně na pozemku parc.č.
615/2 a knapojení dosavadních kabetů pro ČoV novými kabely nD/:' Na parcelách 615122 a 615/8 se

ponechají dnešní sloupy včetně vodičů. Toto rozpětí bude souěásti odvodního vedení ' Demontáž vodiěů
při severním okraji parcely 615122 bude možné provést z vedlejší parcely č,. 61512.

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

18312006 Sb., o izemním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znéni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), spojil územní a stavební řízeni podle $ 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s $ 140 odst. 1 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením
podle$i40odst.4správníhořáduaoznamujepodle$87odst. 1a$112odst. 1stavebníhozákona
zahájení spoleěného řizeni a současně nařizuje kprojednání 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.

Dotěené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději pri t'.t''i- jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do

podkladfi rozhodnutí (obecní úřad Lutín, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17). nebo i jindy po

domluvě na qfše uvedeném telefonním čísle 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
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určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má zátměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání 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 firmu, Ič nebo obdobný úaá; a adresu síála , popřípadě jinóu adresu pro doruč ováníl
b/ předmět územního íízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údaj , zda předmět územního íízení 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 řízení , dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání , jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je graÍické lyjádření záméru o které tvoří situační výkres předmětu územního
řízení a jeho vazeb a účinků na okolí , zejménl vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich
případné téžznázornění vzhledu záměru .

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 účelu
veřejného ústního jednání, zvoli si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterych bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník Ťízeni ve sqých námitkách uvede skuteěnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka Íizení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
p ožadavky, se nepřihlíží.

Dle ustanovení $ 87 odst. 3 stavebního zákona ' zúčastní-li se veřejného jednrání více osob z řad
veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání ,wzveje 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 důkazu a dalších podkladů pro lydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžu1e postup v řizení anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. 1 stavebního
zákona tim, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

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

1. Žadatel 
"

ENPRO Energo s.r.o.,ICo 28628250, Sokolská
Dvouleý'

2. Příslušnó obec:
Obec Slatinice

I37/45, Valašské Mezlřič,i zastupující Petr

3. Wastník pozemku nebo stavby , na kterých mó 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 Il29l47a, olomouc
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4. osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Ing. Petr Mišák' Slatinice 23
Marie Mišáková' Slatinice 23

Majitelé a správci technické iýastruktury
RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
Telefonica CzechRepublic, a.s. Praha
ČBz oistribuce a.S. Děčín
ARKO Technology a.s. Brno
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Obec Slatinice

B: DIe ustanovení S l09 stavebního zákona
]. Stavebník "'

Čgz oistribuce a.S. Děčín zastoupena společností ENPRO Energo s.r.o., IČo 28628250, Sokolská
I3'7 l4s,Valašské Meziřiói 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 ieho vlastnické próvo
navrhovanou stavboupřímodotčeno

Ing. Petr Mišák, Slatinice 23
Marie Mišáková, Slatinice 23

Maj itelé a správci technické infrastruktury
RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
Telefonica Czech Republic, a.s. Praha
ČBz listribuce a.s. Děěín
ARKO Technology a.s. Brno
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Obec Slatinice

Vzhledem k tomu, že předmětný zám& se umíst'uje v izemi, kde je wdá.n inemni plán ,doručuje se toto
oznámení o zahájení Íízení dle $ 87 odst. 1 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obci/ účastn íci územního řizení pod písm ',A" č. 1 , 2 a dotěeným orgánům
jednotlivě

- Učastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A" ě.3 a 4 - veřejnou vyhláškou
- Účastníkům řízení uvedeným pod písm ,,B" pod ě.I,2,3 a 4 a dotěeným orgánům jednotlivě

tlu,/, 1 t.- 1 lu \:_-. ,!
Ing. Drahosláva M aě á k o v á

vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být qvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín a úřední
desce Obecního úřadu Slatinice . Oznámení se zveřejni též zptlsobem umožňující dálkoqý přístup.

Patnácým dnem po vyvěšení Se oznámeni považuje za doručené l s 25 zákona č. 500/2004 Sb' o

správním řízeni ie znéní pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
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deskách , považuje
stavebního zákonal

str. 4

se za den vyvěšení den, ve kÍerém byla písemnost r.yvěšena nejpozději l 5 20

Vyvěšeno dne:

/ úřední deskď

Vyvěšeno dne:

{'0, 3" tor! sejmuto dne: C +. /O ft

!0,!. * t3 Sejmuto dne: {: + ,ZO il

Žádame obecní úřady , aby ponriěňilu kopii o vyvěšení a sej

stavebnímu úřadu

veřejné

obdrží:
A.účastníci územního řízení
žadatel a příslušnd obec"

ENPR9 Energos.r.o.,IČo 286z8250,Sokolská I37l45,ValašskéMezříčí zastupující PetrDvouleý,

Obec Slatinice

účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.ztikonu - veřejnou vyhláškou: obec Slatinice,

H6RSTAV olomouc s-.r.o.,Ingl Petr Mišák, Marie Mišáková, Petra Šimková, Martin Šimek,

Majiteté a spróvci technické" infrastruhury RwE Distr'luŤí služby s.r.o. Brno,Telefonica Czech

Řepublic , a.s. Praha , Č:nz Distribuce a's. Děčín ARK9 Technology a.s. Brno, Zemědělské družstvo

Senice na Hané obec Slatinice

dotčené orgány / datovou schrónkott/
vtugirt at 

'ňe'tá 
olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova 10, 779II olomouc

Mu!ir,.a, města olo*o,r"e, odbor staveůní odd. památkové péěe, Hynaisova 10, 7791I olomouc

uulirtrat města olomouce, oďbor ŽP,Hynaisova l0,779 11 olomouc

HaJesry záchranný sbor o1omouckého kraje , územní odbor olomouc

lýrZČILPraha
obecní úřad Slatinice

obecní úřad Slatinice _ úřední deska

obecní úřad Lutín - úřední deska

B. Účastníci stavebního Íízení.ř?-egí ̂ .

ENPRoEnergo,@,Sokolská|37l45,ValašskéMeziřicíPetremDvouleým,
Pavelkova 18 A,1'7g 00 olomouc zasfupující ČEz oist'ibuce a.s.' Děčín,

Obec Slatinice
HORSTAV Olomouc sPol. s.r'o'

Ing. Petr Mišák, Slatinice 23

Marie Mišáková, Slatinice 23

Majiteté a správci technické infrastruktury

RWE Distribuční služby s.r'o' Brno
Telefonica CzechRepublic, a's' Praha

ČEz oist'ibuce a.s. Děčín
ARKO TechnologY a.s. Brno
Zemědělské družstvo Senice na Hané

/ www.stránky - elektronicky/ r,'."'_: 
' 
''. - ,

i r-_'ir:'--č'"':.'
I r.,,.
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Obec Slatinice

dotčené orgdny / datovou schrdnkou/
Magistrát měsťa olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova 70,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 't79 II olomouc
MZCÍLPraha
Hasičsky záchranný sbor olomouckého kraje , uzemni odbor olomouc
obecní úřad Slatinice
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