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RoZHoDNUTÍ

Žadatel MB TooL. s.r.o.' se sídlem Třebčín 222,IČ 26276l5lzastoupená Ing. Jaroslavem
Šikulou, Investorská a inženýrská činnost ve výstavbě, Pod Kosířem 57, Prostějov, IC 65768744
podala dne 1l.12.2012 Žádost o vydání Útzemního rozhodnutí o rrmístění stavby a žádost o stavební
povolení tla stavbu

přístavba a stavební úpravy haly, parc.č. l98l4, 19'718, st.29l.ll,29ll2 v k.ú. Třebčín

obecní úřad Lutín, stavební Útřad usnesením ze dtle l5.2.]0l j pocl Čj. SU/26l312]O8l2O12
rozlrodl v souladu S ustanovením $ 78 odst. l záliorra č.l83/2006 Sb.. o ťtzetnníI'n plánování a

stavebním řádrr ve znění pozdějšíclr předpisů (dále jen stavební zákon). podle $ l40 zákona

č.50012004 Sb., správní řád, ve nlění zák'č. 41312005 Sb'(dále _jerr správní řád) o spojení ťtzenrtlího a

stavebního iizení.

I. výrok:

obecní ťrřad LLrtín, stavební Úrřad, jako stavebllí ťrřad příslLrŠrlý podle $ l3 odst. l. písrrr. e) a

84 stavebrlího zákona posoudil žádost podle $$ 79 oclst. l a 90 stavebního zákona a na zákIadě tohoto
posouzení rozhodl podle $ 79 stavebního zákona o Lttlístěnístavby

přístavba haly, parc.č . l98l4, l9718, st.29Ill,29|12 v k.ú. Třebčín

II. výrok:

obecní Úrřad Lrrtín, stavební úřad přezkotrnlal Žádost o stavební povoletlí a připojené podklady
vestavebníInřízenípodle$ 111odst. la2stavebtríIlozákonaanazákladějehovýsledkurozhodl,Že
stavba

přístavba a stavební úpravy haly, parc.č. l98l1,19'718, st.29lll,29112 v k'ú. Třebčin

se podle ,'\ l 15 stavebrrího zákona

povoluje.

Uspořádání stavby bude následující:
Umístění přístavtry _ na pozemku parc.č. l98l4,19718 v k.ú. Třebčín na severní straně

haly nástro.járny' na zpevněné ploše. Půdorysné rozměry přístavby jsou 13,64 x 5,15 m a 13,24 x
4,5 m; střecha pultová max. výška 4,98 m. Jednotlivé vnitřní rozvody budou napojeny na

stávaiící rozvody dešt'ové kanalizace, plynu, elektrické energie.



2.

Nové základy budou železobetonové monolitické,, obvodový plášt' přÍstavby bude tvořen
PUR(PIR) panely osazenými na nosný skelet tvořený ocelovými rámy. Střecha bude tvořena
nosnými ocelovými rámy y ocelovými paždíky' krytina PUR(PIR) panely. okna a dveře p|astové
s ditermálním zasklením. Vrata budou průmys|ová hliníková, světlík bude tvořen hliníkovými
profily s komůrkovým polykarbonátem. Bude provetlena izolace proti vodě a radonu, tepelná a
akustická a proti otřesová'

Pro urnístění stavby se stanoví následL1ící podmínky :

1. Přístavba haly bude umístěna na pozemcích parc.č. t98l4,19718 v k.ú. Třebčín na severni
straně haly nástrojárny, na zpevněné ploše.

Půdorysné rozměry přístavby jsou 13,6,í r 5,l5 m a 13,24 x 4'5 m. Střecha bude pultová,
max. vÝška 4,98 m nad terénem.

Pro povolerrí a užívání stavby se stanoví rrásledLrjící podnrínky:

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované Ing. Tomášem
Hutyrou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby; Ing. Romanem Augustinem
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavb.v; Jiřím Hornou autorizovaným technikem
pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnickázaÍízení; která byla ověřena ve

stavebním Íízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu, případně schválení při kontrolní prohlítlce zápisem clo stavebního deníku.
Projektová dokumentace bude po nabytí právní moci ověřenázaslána žadateli.

4. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsobilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je clokladem k závěrečné kontrolní prohlídce).

5. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb., o

obecných technických požaclavcích na výstavbu.

6. Při provádění stavby je nutno doc|ržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a
technických zaÍízení, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

7. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní clobu, používat stroje v řádném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu komunikace
sloužící .iako přístup na staveniště).

8. Stavba bude prováděna stavebním poclnikatelem určeným na základě výběrového řízení,
který při jejím provádéní zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při
provádění stavby lrude veden stavební deník.

9. Při realizaci stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS olomouckého
kraje ze dne|2.1l.2012 pod č.j. KHSOCll7381l20l2loClHP:
- Ke kolaudačnímu souh|asu stavby musí investor předložit KHs zhodnocení parametrů

umělého osvětlení na všech pracovnÍch ntístech v nástrojárně' dokladující plnění
požadavků $ 2 odst. 2 zákona š. 309/2006 Sb., a dodržení normových hodnot (CSN EN
12464 _ 1 ,oosvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní prostory'o včetně změny Zl)
závlzných dle $ 45 nařízení vlády č.36112007 Sb., včetně protokolů s výs|edky měření
umě|ého osvětlení.



Ke kolaudačnÍmu souhlasu musí investor přeclložit KHS zhodnocení denní expozice
hluku u pracovníků na pracovních místech v nástrojárně, dokladující plnění požadavků
$ 2 odst. 2 zákona č. 30912006 Sb. ve spojení s $$ 3_10 naÍízení vlády č. 2721201Í sb.,
včetně protokolů s výsledky měření hluku.

10. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska
Magistrátu města Olomouce' odboru životního prostředí ze dne 31.10.2012 pod č.j.
SMOL/ I 54 563 I 20 12 I OZP I OHIY ac:
- Požadujeme, aby sodpady' které vzniknou při realizaci stavby a zprovozr objektu,

bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozclějších předpisů a prováděcími předpisy vydanými na jeho
zák|adě, aby bylo zajištěno jejich otlstranění, přípaclně využití v souladu s tímto
zákonem.

- Pokud při realizaci stavby nebo z provozu nástrojárny vzniknou nebezpečné odpady,
upozorňujeme, že nakládat s nebezpečnÝmi odpady lze pouze na základě ,,souhlasu
k nakládání s nebezpečnými odpady'o clle vÝše uvedeného zákona, který na základě
písemné žáclosti vydá věcně a místně přís|ušný orgán veřejné správy ($ 16 odst. 3 zákona
o odpadech). Souhlas musí být ryřízen př'ed vznikem nebezpečného odpaclu. Nakládání
s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá zhotovitel stavby. Za
nakládání s odpady Z provozu objektu oclpovídá jeho provozovatel.

- Dále požadujeme, aby odpady byly tříděny a využitelné odpady byly přednostně předány
k recyklaci a následnému využití. odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat
nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.

- Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby.
- K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná

výkopová zemina.
- Doklady o odstranění nebo o využití odpatlů, které vzniknou r' rámci stavby, budou

součástí dokumentace předkláclané k žádosti o užívání stavby.

11. K závěrečné kontrolní prohlídce kvydání kolaudačního souhlasu bude dále doloženo:
- doklad prokazující dosaženou požární oclolnost konstrukcí chráněných protipožárnim

nátěremo doklad o proveclení (odborná pror'ádějící firma)
- doklacl prokazující požární odolnost stěnového obvodového pláště (protokol o

certifikaci, protokol o klasifikaci, stavební technické osvědčení, protokol o zkoušce a
pod.)

- doklad prokazující, že materiál použid na střešní světlíky při požáru neodkapává ani
neopadává ( protokol o zkoušce, certifikát, stavební technické odsvědčení apod.)

_ doklad o provozuschopnosti nouzového osvětlení, současného vnitřního požárního
vodovodu a hasicích přístrojů

- ověřený vytyčovací výkres stavby
- geometrický plán hotové stavlry
- výsledek měření radonu v budově

12. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno
stavebního podnikatele; případné změny r'těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

13. Stavba bude dokončena do 30.4.2015.

14. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně
30 dnů předem dle s 120 stavebního zákona. Oznámení bude podáno na předepsaném
formuláři (příloha č. 4 k vyhlášce č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) s přiloženými doklady uvedenými v tomto
formuláři.



15. Stavebník včas oznimí stavebnímu úřaclu, kclv je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, ktery byl přílohou Žáclosti o

stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

_ závěrečná kontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu

16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek

',STAVBA PovoLENA". který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn přetl povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se
staveniště označí přiměřenou tabulí' na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

17. Před zahájením stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
č.20lI981 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je
stavebník v případě' že se jedná o úzremí s archeologickými nálezy, povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věcl CR v Brně, Královopolská 147, Brno, svůj záměr
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci - např. Archeologické centrum
Olomouc, U Hradiska 4216, olomouc, provést na dotčeném území záchranný archeologický
průzkum. Současně ust. $ 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci,
uživateli) nemovitosti a organizaci realizující archeologický výzkum povinnost uzavřít
clohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. nedojde-li k tomu, bude tak
učiněno prostřeclnictvím přísI. krajského úřadu.

o námitkách účastníků řízení se rozlrodLrje takto :

nebyly vznesen))

Odůvodnění :

Žadate| MB TooL' S'r'o., se sídlenl Třebčín 222, |C 2621615lzastoupená Ing. .lar'oslavetl-t

Šikulou. Investorská a inŽenýrská činnost ve výstavbě. Pod Kosířem 57. Prostějov. IČ 65168744
podala dne 4.l0'2012 žádost o vydání ťtzemníIlo rozhoclttutí o umístění stavby a Žádost o stavební
povolerrí na stavbu přístavba a stavební Úrpravy halv. parc'č. 19814, 1L)118, st. 29l l|,291/2 v k.ú.
TřebČín.

Stavební ťrřad vzhledem k tomu, Že podmínkr' v ťtzenrí.jsoir jednoznačné, rozhodl na základě
Žádosti stavebr-ríků, v souladrt s rtstanovetlí $ 78 odst. l stavebního zákorla a podle $ l40 správního
řádu usnesením poznamenaném do spisLr ze dne l5'2'2013 pod čj' SU12613l210812012 o spojení
Útzernního tízení a stavebního iízení.

Stavebrrí úřad obecrrího ťrřadtr Lutín opatřenínt ze dne 19.2'2013 oznárnil zahájení
společriého územnílro a stavebního řízení všenr znánlýnr účastníkům řízení a dotčerrýrn orgánůrn a

nařídilveřejné ťrstní jednárrí na Úrterý dne 26.3.2013. ze kterého byl sepsaný protokol.
Veřejnost na veřejném Útstním jednání nebyla přítomna. Stavebník prokázal. Že byla splněna

povinnost t-lstanovení $ 87 odst' 2 stavebního zál<orla. ze kterého vyplývá, že Žadatel o vydání
útzernního rozhodnutí na rrmístěnístavby mLrsí zajistit. aby infornrace o jeho záměru a o tom. Že podal
Žádost o vydárrí Útzemrríl-ro rozhodnutí byla bezodkladně poté. co bylo rlařízeno veře.jné _iednání.
vyvěšena na vlrodnétn veř'ejně přístupnérrr místě na pozemku. na němŽ se nlá zánlěr uskutečrrit ato aŽ"

do doby veřejrrého Úrstnílro jedrrání'



V prťrběhLr řízerrí stavební ťrřad přezkounlal př"eclloŽenotr Žádost o unrístění stavby a stavební
povolerrízlrledisekrrvedenýchv$$79odst. l.90al1lodst. la2stavebníhozákona,projednalji
s účastníky Íízení a s dotčenými orgány a posoLrdil shrorrrážděná závazná stanoviska a vyjádření.
V průběhLr řízerrí nebyly připornírrky veřejrrosti' Unístění stavby je v soLtladu se schválenýrn
ťtzemním plánern obce LLrtín, kde jsou uvederlé pozen-rky v zastaviteltlétl ťtzemí v ploše pro výrobr"r

Vz - výroba zerněděIská. ve které je přípustná drobná výroba 3 yýrobní slLrŽby. Umístění stavby
vyhovLrje poŽaclavkům stavebního zákorra a jeho prováděcích předpisů. předevšírrl obecnýtl
poŽadavkťlm stanoveným vyhl'č. 50112006 Sb.' o obecných poŽadavcích na vyuŽívátlí úzerní' ve
zněrií pozdějších předpisů, ýkající se umístění staveb.

Vzlrledern k clrarakteru Stavby, kdy celý areál ttení ttrčerl pro veřejnost a provoz neunloŽtitt1e

zarněstnávat osoby se sníženott schopností polrybLr a orientace netlí v souladu S ustallovellílni
vylrlášky č' 3691200l Sb.' o obecných technických poŽadavcích zabezpečtrjících vŽívání staveb
osobami S omezenou sclropností pohybu řešen bezbariérový přístLrp

PředloŽerrá projektová dokumentace sp|riuje podnrínky vyhl. č. 268/2009 Sb', a obecných
požadavcích r-ra výstavbu a je vypracovaná v souladlt s přílohou č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o

podrobnější úpravě územnílro Íízeni, veřejnoprávrlí snllouvy a ťtzenrního opatření a přílolroLr č. l
vylrlášky č. 49912006 Sb. o dokumentaci staveb' zpracované v rozsahlt odpovídajícínlu druhu a

významu stavby, jejírnu umístění. stavebně technickérnlt provedení, irčelLr vyLržití. vlivLr na Životní
prostředí a době trvátrí stavby. Projektová dokutlentace .je zpracovaná oprávIlěltot't osobou Ing.

Tomášem Hutyrou autorizovaným inŽenýrem pro pozemllí stavby; Ing. Romanem Augustinenl
autorizovaným inžerrýrem pro pozelnllí stavby': Jiř'ínl Horrrou autorizovaným techniketl pro

techrr i ku prostředí staveb, spec ial izace elektrotech n ická zaÍ ízení'
Stavební Úrřad se v Íízení zabýval i toLr otázkou. zda bude při provádění stavby zajištěna

ochrana veřejnýclr zájrnŮ vymezená v $ 160 odst. stavebního zákona a zjistil zŽádostl o stavební
povolení, Že stavba bude prováděna stavebním podnikatelerrr, který je povinen při -;e3í realizaci
zabezpečit od borné veden í prováděri í stav by stav byvedo trc ítn.

Stavebník k pozernku parc.č. st' 29l11. 19814. v k'ú. Třebčín přírno dotčeným stavboLt

prokázal vlastnické právo výpisem z katastrtt lletl'tcl'''itostí listu vlastnictví 420 pro obec LLrtírr a
katastr Třebčín. Pro pozemky parc.č. st.29112. 19118 v lt.ú. Třebčín doloŽil dohodLr s vlastníkerl
pozemkťr tj' Jiřím Marákenr. Tuto skutečnost stavebtlí úřad ověřilv průběhLr Ťízeni.

Stavební Úrřad se v rámci probílrajícího tízení zabýval ÍéŽ otázkou vymezení okruhu účastníkťr
Ťízerlí ve smyslrr $$ 85 a l09 stavebního zákona. Př'itorn dospěl k závěru. Že v daném případě toto
právní postavení přísluší :

Účastníci řízení poclle $ B5 odst. 1 stavebního zákotttt:

a) žadatel - MB TooL. S'r,o.. se sídlenl Třebčírr 222" IČ 2621615lzastouperlá lrrg. Jaroslaverl't
Šikulou, Investorská a inŽenýrská činItost ve výstavbě' Pod Kosířern 57. Prostějov. lČ 65168144

b) obec na j ej ím ž inemí má být záněr uskutečněn - obec LLrtírl

Účastníci ťrzemního í'ízertí d|e $ 85 odst' 2 stavebního zákotta:

a) vlastníci pozemkťt či staveb. na kterých má být zátlěr uskutečněn:
- Jiří Marák' Krasická 359l51. Prostějov. Krasice

b) osoby, jejichŽ vlastnické právo nebo jirlé věcné právo k sousedním stavbánl či pozeml<ům nrťtže

být Írzemním rozhodnutím přímo dotčeno:
- obec Lutín' Školni 203. LLrtín
- Pavel Havlíček, Třebčín 134

- Iveta Havlíčková. Třebčín l34

Účastníci stavebního řízenípodle $ 109 stavebního záliotla:

a) stavebrrík - MB TooL. S'r.o.' se sídlem Třebčín 222.tČ 2627615lzastoupená Ing' Jaroslaverl
Šikulou, Investorská a inŽenýrská činnost ve výstavbě' Pod Kosířern 57. Prostějov, IČ 65168144

b) vlastníci pozemku nebo staveb, na kterém má být stavba prováděrra:
- Jiří Marák, Kr'asická 359151, Prostějov. Krasice



c) vlastníci sousedníclr pozemkťr nebo staveb na niclr. mťrŽe-li být jejich vlastnické právo nar'rhovallotl
stavbou přímo dotčeno:
_ obec Lutín, Školní 203, Lutín
- Pavel Havlíček. Třebčín l34
- lve(a HavlíČkor á. Tr'ebČírr lj4

Z před|oŽených stanovisek :

- závaznélro stanoviskaHZS olornoLrckého kra.je ze drte 20.1 l.20l2, pod č.|'HSOL-5809-2120|2.
- závazrlého stanoviska Magistrátu města olonlouce odb' Životního prostředíze dne 3l.l0.2012, č i.

SMOL I 1 5 45 63 l2012lOZP IOHIY ac.
- závazného stanoviska KHS olornouckého kraje Ze dne 12.11.2012 pocl čj.

KHSOC/ r 1381 l20l2lOClHP 
^

- vyiádření Telefórrica Czech RepLrblic a.s. Praha ze cltle 23.1l.2012 pod č.1.201023l12 - nedojde
k dotčení.

a dalšího posouzení, dospěl stavební Úlřad k závěrtt^ Že Ltskutečněnírn stavby rlebudou ohroŽeny veřejné
zájm'r,ani nepřiměřeně omezena či ohroŽena práva a oprávněné zá.iny rjrčastníkťr Íízení.

Podmírika správců teclrnické infrastrr-rktury. nra.jetkových správců či LrŽivatelťr pozemkťr nebo
staveb dotčených předmětrrou stavbou, které se týkají finančních poplatků, či jiných finančních
požadavkťr' nejsou soLrčástí podmínek předepsaných tírnto rozhodnutínl pro realizaci stavby. Tyto
požadavky br'rdor-r řešeny rnezi stavebníkenr a těnlito ťrčastníky Íízení, správci technické infi'astrLrktury
či majetkovýrni správci, uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisti'

Jelikož v průběhLr spojeného územního a stavebního řízení stavební úřad neshledal dťrvody'''

které by bránily povolení stavby' rozhodl zpťtsobern uvedenýnl ve výrokr-r tohoto rozhodnutí.
Vzlrledern k tomu, Že v předrlětnétn ťtzemí .je vydán ťtzenrní plán. dorLrčLrje se v ťtzemním

řízení toto rozhodnutí v souladu s $ 92 odst' 3 stavebního zákona ťrčastníkůrn řízení uvedenýrn v $

B5 odst. l a dotčeným orgánťtrn jednotlivěl účastníkúm ř'ízení r-rvedeným v $ 85 odst. 2 stavebníIlo
zákona se doručLrje veř'ejnou vylrláškoLr. Ve stavebllítll řízeníse dorLrčLr1e ťrčastnílrůrrr řízení Ltvedenýnr

Poučení :
Proti územnímu rozhodnr"ttí a proti stavebnínlu povolení lze podat odvolání' oclvolat se

nrťrŽe ťrčastník řízení ve llrťltě do l5 dnů ode dne. kclv rnu bylo rozhodtlutí oztláIneno. odvolání se
podává u obecrrílro Úrřadu Lutín stavebního úřadLr. o odvolání rozhodLrje odbor strategického rozvo_je

kraj e, Kraj skélro ťrř'adu o lomouckélro kraj e'

odvolání proti ťlzemnímu rozhodtlutí má odkladný ťrčirrek proti stavebnínru povolení.

Doručení veřejnou vylrláškoLr se provede tak. Že je rozhodnlrtí vyvěšeno po dobLr l5 dnťr

způsobern v nrístě obvyklým. Poslední derr této lhtity'.|e dnetn doručení.

odvolání se podává s potřebným počten-r stejnopisťr tak' aby jeden stejrropis zťrstal správnírntt
orgánu akaŽdý ťrčastník dostaljeden stejnopis. Nepoclá-li ťrčastník řízení potřebný počet ste.jnopisů.
vyhotoví.je správní orgán tta náklady úrčastníka.

odvolárrírn lze napadnout výrokovoLt část r'ozhodnLrtí. jednotlivý výrok tlebo vedlejší
ustatlovetrí' odvolání jen proti odťrvodnění rozltodnLrtí_je rlepřípLrstné.

Včas podané odvolání má odkladný ťrčinek'

Stavba nesrní být zahájena. dokLrd stavebrtí povolení rletlabude právní nloci.
Rozhodrrutí pozbývá platnosti' jestliŽe do dvoLr let ode dne. kdy nabylo právní moci. nebude

stavba zahájena'

ověřerrá projektová dokumentace stavby a štítek ,.Stavba povoletla'' budor-r stavebníkovi
předány po nabytí právní nloci tohoto rozhodnutí.



Vzhledem k tomu, Že rozdělovník pro obě řízení je .jeden, stavební ťrřad tírnto specifiku je

okruh jednotlivých řízerrí takto :

Učastrríci Útzemního řízeníjsoLr uvedeni po pořad'číslem l' 2. 3.

Účastrríci stavebnílro řízerrí jsoLr uvecleni pocl pořad' číslenr - 1, 4, 5. 6.

I

I

Ing' Drahoslava M:a č a
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ákov
úřadu
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Doručí se :

rjrčastníci řízení na doručenku :
zástupce žadatele - 

-1. Ing. Jaroslav Sikula, Investorská a inženýrská činnost ve výstavbě, Pod Kosířem 57'
Prostějov

příslušnd' obec -
2. Obec Lutín

3. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce otlecního úřadu
Lutín * situace

vlastníci a uživatelé dotčených pozemku u .ytaveb

4. Jiří Marák, Krasická 359l5l, Prostějov, Krasice
5. Pavel Havlíček, Třebčín 134
6. Iveta Havlíčková, Třebčín 134

dotčené orgťtny na doručenku;

Magistrát města Olomouce, odb. ŽP (Ds)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje (DS)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (DS)
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje (DS)
obecní úřad Lutín

na vědonlí
Arclreologické centrum olomouc. U Hradiska 4216. olomouc

Správní poplatek byl zaplacen podIe zákona č' 63412004 Sb'. položky 17 odst' 1 písrn
2500'- Kč dne 25 '2'2013 '

ve výši



Toto rozltodnutí je doručováno v soulaclu s ustunovením $ 92 odst. 3 stavebního zákonu veřejnou
vyhldškou, il proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů nu úředníclt deskách obecního úřadu
Lutín. Poslední den ]Sti denní lltůty, po kterou je rozltorlnutí vyvěšeno na úřední clesce,.je dnem
doručení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšenín nu více úředníclt deskriclt, povužuje se z0 den
vyvěšení den, ve kterém byla písennost vyvěšenu nejpozději ($ 20 stuvebnílto zrÍkonu).

J? e ilnnvln/eseno olte : . Sejnruro dne : . 1{7 /' 14
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Žaaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu.


