
oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres olomouc
stavební úřad

olomoucká 131' 783 49Lutin

SPIS. ZN.: sÚll860l20l2
C.J.: SÚ/94li 860 l2012l20l3
vyRrzun: Eva Hofírková
rEL.: 585 944286,
E-MAIL: ehofirkova.ou@lutin.cz
FAX: 585 944286
DATIIM: 11.4.2013

RoZHoDNUTÍ
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Výroková část:

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

18312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), vúzemním řízení posoudil podle $ 84 až 9l stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen ''roáodnutí o umístění stavby''), kterou dne 16'8'2012
podala společnost

HoRsTAv olomouc, s r.o.'' rčo lsrqs706, Tovární4l,772 00 Olomouc

(dále j en " žadatel" ), a na základě tohoto po souzení :

I. Yydávápodle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9lyhlášky č,.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řizení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

veřejné technické a dopravní infrastruktury pro 22 RD

so 01 Komunikace - so 01.01_ chodníky na pozemku parc.č. 61512,615178'61516l'615162
a 615/1

-so 01.02 _ komunikace na pozemku parc.č. 615161'6lsl62
-so 01.03 _ parkovací stání / pojízdný chodník na pozemku parc.č.

615t61,615162
so 02 Kanalizace splašková na pozemku parc.č. 615162' 6l5lt a 61516l včetně přípojek na

pozemku parc.č. 615/61'

so 03 Kanalizace deštbvá _ so .03.01_ kanalizace dešt'ová na pozemku parc.č. 6t5l62r61516|,
85I,615144 a 886/1

-so 03.02 - výpustní objekt na pozemku parc.č 88ó/1
So 04 Vodovodní řad na pozemku parc.č. 6l5/9s' 615194,61512,615178 , 615161,,615162

so05Plynovodnířadnan:".TfJon'":"ňÍi:l1f1i1Í''i".''řr'

_so 05.02 - plynovodní řad-.přípojka bývalá slepičárna

to vše vk.ú. Slatinice na Hané

(dále jen ''stavba'')

Druh a účel umisťované staslby:

Stavby budou slouŽit pro budoucí rodinné domy .
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Umístění stavby na pozemku:
So 01 Komunikace - So 0i.01 _ chodníky na pozemku parc.ě. 61512,615178,615161,615162 a615lI

-So 01.02 _ komunikace na pozemku parc.č. 61516I,615/62
_so 0l.03 - parkovací stání l pojizdný chodník na pozemku parc.č.

615161,615162
So 02 Kanalizace splašková na pozemku parc.ě' 615162,615lI a 615161 včetně přípojek na pozemku

parc.ě. 61516I
So 03 Kana|izace dešťová_ So .03.01 _kanalizace dešťová na pozemku parc.ě. 615162,615161,85I,

615144 a 886/1
-So 03.02 - ýpustní objekt na pozemku parc.ě 88ó/1

So 04 Vodovodní řad na pozemku parc.č. 615195,615194,61512,615178, 61516I,615/62
so 05 Plynovodní řad na *:"ffiŤ'ďi:Í''"j# 

e:i?:3'^?:"'"i''
-So 05.02 - plynovodní řad- přípojkabyva|á slepiěárna

Určení prostorového řešení stavby:
So 01 - Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná sšířkou jízdního pruhu 4 m o délce
trasy 201 m. Napojení bude zmistní komunikace pozemku parc.č. 851. Chodníkové plochy budou
v rámci obytné zony řešeny pouze v rozsahu přístupoqých cesta a vjezdů k přilehlým nemovitostem a
dále jako pruběžná linie podél místní komunikace u stadionu . Parkovací stání jsou navržena při
průběžné větvi komunikace . Způsob navrženého řazeni odstavovaných vozidel bude podélný. .Širta
podélného stání je navržena vhodnotě 2 m. Komunikací bude o ploše 950 m2, parkoviště bude o
ploše 299 m2, pojizdný chodník u parkoviště bude o ploše 91 m2, chodník bude o ploše 516m2,
pÍed garážoým stáním bude plocha 375 m2.

So 02 _Kanalizace splašková bude o délce 340 m. Poěet noých šachet BT DN 1000 _ 8ks. Poěet
upravovaných šachet _ BT DN 1000- 1 ks. Bude napojena na stávající veřejný kanalizační řad
nacházejicí se na pozemku parc.č. 615ll V rámci kanalizace budou provedeny přípojky pro budoucí
domy.

So O3-Kanalizace dešťová : Nový hlavní řad _ potrubí PVC ULTRA RIB DN 250 - o délce 156 m.
Podružný hlavní řad : potrubí PVC ULTRA RIB DN 200 o dé|ce 77 m. Noý hlavní řad svod k Vo
potrubí BETON DN 500 o délce 236. Kanalizace bude lybudovaná jako nová a bude vyúštěna do
nového v'ýpustního objektu vodního toku na pozemku parc.č' 886/l .

So 04 - Vodovodní řad bude o délce 440 m s počtem hydrantu 6 ks. Bude napojen na stávající vodovodní
řad nacházející se v severozápadní ěásti parcel na pozemku parc.ě' 615/95 povede při spoleěné hranici
s pozemkem parc.č. 615143,61514,615193 a bude koněit na pozemku parc'č' 615/62 .

so 05 _ Plynovodní řad bude o délce 322m , napojení bude provedeno na stávající plynovod umístěný
na pozemku parc.ě.6l5/61 a končit bude na pozemku parc.ě. 61511 .

V)lmezení území dotčeného vlivl stavbJl.

Stavby se svými vlivy se dotyká ýše uvedených pozemků v k.ú. Slatinice na Hané , na kterém se
umíst'uje.

Podmínky pro umístění stavbv :

1. Stavby bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace pro tuemni řízeni , která
obsahuje qýkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, poŽadovaným umístěním stavby, s vyznaěením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Projektová dokumentace staveb ke stavebnímuřizeni bude zpracovaná oprávněnou právnickou nebo

$'zickou osobou' ve smyslu $ 158 a $ 159 zákona ě' 18312006 Sb.' tj. autorizovanou osobou pro
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projektování vodohospodařských staveb a dle přílohy č' l k vyhlášce é. 49912006 sb. a
předložena ke stavebnímu povolení ve třech vyhotoveních.

Projektová dokumentace / bude respektovat všechny úpravy dle platné legislativy , zejména musí
bý dodrženy podmínky pro bezbarierové užívání stavby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb / zajištění
přístupu a podmínek pro uživini stavby _ veřejně přístupných komunikací a ploch/.

K vydání stavebního povolení komunikace je speciální stavební úřad MMol, odb. stavební ,
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací. .

So 02 _kana|izace splašková, So 03 _Kanalízace dešťová, So 04 . Vodovodní řad jsou podle ust'

$ 55 odst' 1 vodního zákona vodní díla. K vydání stavebního povolení pro tato díla je věcně a místně
příslušný Magistrát města olomouce _ odbor ZP, vodoprávní úřad proto budou respektovány
podmínky uvedené ve lyjádření odboru Žp ze dne 18'5.2012 pod čj.
SMOL/073 5 03 12.0 I2l OZPlOH/Vac
vodoprávní ltřad:

- napojení na vodovodní akanalizační síť je nutno projednat s vlastrríkem a provozovatelem těchto
sítí zejména z hlediska kapacitního

-stavbou komunikace nesmí bý negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě

- uliění vpusti s napojením nakanalizaci jsou souěástí komunikace a k jejich povolení je příslušný
silniění správní úřad

závazné stanovisko z hlediskanakládání s odpady:

- upozorňuj eme , že odpady se zařazují podle vyhl.č .tvtŽp t.38I12OOI Sb' A(atalog odpadů/' odpady
katalogové ěíslo 17 06 02 a I7 07 0I katalog odpadů neuvádí .

Projektová dokumentace stavby So 01 _Komunikace, So 02 _Kanalizace splašková' So 03 -
Kanalizace dešťová , So 04 _ Vodovodní řad ke stavebnímu řízení bude předložená obecnému
stavebnímu úřadu k ověření , zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, kteý na základě
Žádosti stavebníka vydá dle $ 15 zákona č. 18312006 Sb. příslušný souhlas.

Při přípravě staveb bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona
ě.2011987 Sb., o státrrí památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník
povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně,
Královopolská 147, Brno nebo oprávněné organizaci _ např. NPÚ,,6zem' odb. pracoviště
v olomouci, útvar archeologie, Horní nám.25 nebo Archeologické centrum olomouc, bří. Wolfir 16
- svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném íuemí záchranný archeologichý
průzkum. Současně ust. $ 22 odst' 1 zákona o památkové péěi ukládá vlastníkovi (správci, uživateli)
nemovitosti a organizaci realizujíci archeologic\i qýzkum povinnost uzavřít dohodu, a to ještě před
zahájenim archeologického výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajsky úřad.

Při provádění staveb dojde kdotčení zaÍízení ve správě majitelů a správců technické
infrastruktury a proto v projektové dokumentaci budou respektovány podmínky uvedené
a/ ve vyjádření o existenci plynárenského zaíízení RwE Distribuční služby ze dne

29.5.2012 zn.č. 5000635045
- v zájmovém prostoru dojde k dotčení bezpečnostního, ocltranné pósma WL plynarenského
zařízení . ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 40 na obě strany do jeho půdorysu'
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařizení cca 0,8 - 1,5 m. V případě staveb inž. sití
požadujeme po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného provedení akce v místě Wížení
s VTL plynovodem , zaÍizením PKo v rozsahu pásma 50 m na každou stranu Skutečné
provedení oznaěte v situaci 1:5000, l l:2880,l:l000/ a dodejte geodetické souřadnice v JTSK.

-v zájmovémtnemi dojde k dotčení bezpečnostního , ochranného pásma VTL plyntirenského
ochranného pasma plyn. zařízení místních sítí

-ochranné pásmo NTL , STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce l m na obě strany
od půdorysu . Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařizení cca 0,8 -1 ,5 m'
Plynárenské zaÍizeni je chráněno ochranným pásmem dle zákona ě .45812000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

4.

5.

6.

7.

8.
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Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plyn.zaÍizení uvedené ve vyjádření str.1 a2

b/ ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica 02 Czech
Republic a.s. ze dne 3.8.2012 č.j.132935112 mimo jiné :
-stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba , je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že
jeho záměr , pro heý podal žádost , je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pasma
SEK , nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace která koliduje se SEK a

nebo zasahuje do ochranného pásma SEK vymat společnost Telefonica ke stanovení konkrétních
podmínek ochrany SEK, případně kpřeložení SEK ' a to vpracovní dny od 8.00-15.00,
prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřenou ochranou sítě , jehož jméno je
uvedeno ve vyjádření '

- přeložení SEK zajistíjejích vlastník Telefonica

c/ ve lyjádření o existenci elektr. zaíízení společnosti čnz li.t"ibuce a.s. Děčín ze dne
7 .l21.201I zn.č. 0 1 000 16228
V majetku společnosti Čzz ntstrtbuce a.S., se na Vámi uvedeném ztijryovým.území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení ýpu: PODZEMNI SITE, NADZEMNI SITE,
STANICE
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle s 46 zákona č. 458/2000 Sb., /
energ.'zákon/ v platném znění nebo techniclEmi normami , zejména PNE 33 3301 a CSN EN
50423-l. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze , přičemž v trase kabelového vedení může být
uloženo několik kabelů'
Vpřípadě , že uvažovaná akce nebo činnost zasóhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř' bude po vyýčení zjištěno , že zasahuje do ochranného pdsma
podzemních vedení , je nutné písemně požódat o souhlas s činností v ochranném pásmu /formulóř
k dispozici na vtww.cezdistribuce .cz
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energ.zařízení , kontalctujte prosím
naši Poruchovou linku 840850860 , herá je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v ýdnu '

d/ ve vyjádření společnosti ARI(o Technology a.s. Brno ze dne 25.7.2012 mimo jiné:
-stavající kanalizace nebude umístěna pod žádným objektem
- před zahájením výstavby bude provozovatel požáddn o yyýčení inž' sítí - alespoň pět dnů
předem
-soubělty a křížení , zakrývané konstrukce v ochranných pósmech jednotliých sítí budou písemně
př edávány pověřenému prac ovníkovi provozovatele
-stavebník předá provozovateli po ukončení 2x paré geodetického zamření v katastrdlní mapě a
polohopisu vedení a uložení všech sítí , lrteré bude předávat do provozování provozovateli
-provozovatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu stavu řadů a ihned vyzýat
stavebníka k nápravě v případě zjištění porušení daných podmínek

e/ ve stanovisku Povodí Moraly ,s.p. Brno ze dne 14.6.2012 zn.č. PM026304l2012-203ffIo"
-v rómci dokumentace pro stavební povolení požadujeme doplnění detailního ýkresu výustního
objehu do vodoteče, včelně náIežitého normovaného opevnění , frakcí použitého lomového
kamene , což bude uvedeno i v technické zprávě a dalších částech dokumentace
-vyústění potrubí nebude zasahovat do průtočného profilu toku a bude osazeno klapkou proti
zpětnému vzdutí vody z vodního toku Slatinka
-potrubí dešťové kanalizace bude min. do vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku opaÍřeno
chráničkou , heró bude odolná proti pojezdu těžké mechanizace správce toku do 30 t.

-požadujeme v technické zprávě dokumentace pro Stavební povolení detailně popsat stavební
postup realizace výustního objektu tzn. jímkování
-před zasypaním ýkopu bude na staveniště přizvdn zástupce přímého správce toku / Povodí
Moravy ,s.p. provoz Přeroy - jméno a tel.č. uvedeno ve vyjádření / k prověření déllE chráničlry
-charakter a vzhled dotčených pozemků ve vlastnictví Povodí Moravy s.p., bude po ukončení
prací navrácen do původního stavu
-při provddění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod
závadnými látkami ve smyslu $ j9 zákona o vodách , zejména ropnými produkty ze stavebních a
dopravních prostředků
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-veškeý přebytečný materiál musí být po skončení prací bezprostředně odstraněn z koryta
vodního toku a z lokalit v blízkosti břehových hran

protoje nutné ,aby investor v souladu sjejich stanovisky provedl přijejich realizaci veškerá opatření
,aby nedošlo k poškození jejich vedení azaÍizeníjak stavebními pracemi, tak samotn;ým provozem
stavby.

Při qýkopových pracích, terénních úpravách pozemku a stavbách vedených v souběhu ,kŤížení či nad
stávajícími inženýrskými sítěmi /podzemními i nadzemními/ pro uložení nových rozvodů' bude
dodržena platná ČsN z:ooo5/prostorové uspořádání sítí techniclého lybaveníl avytyč,ena všechna
stávající podzemní a nadzemní zařízeni. Při pracích v místě souběhu Wížení či nad stávajícími
podzemními sítěmi budou Úkopy prováděny ruěně.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Nebyly vzneseny

Učastníci řizeni na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst.1 zákona ě.
50012004 Sb. správnířád,ve znénípozdějšíchpředpisů/dálejen ,,správniřád/:

HoRsTAv Olomouc, s r.o.'' rčo +srqs706, Tovární 4Í,772 00 Olomouc

odůvodnění:

Úvodem stavební úřad pokládá zanutné uvést , že dnem l'1.2013 nabyl účinnosti zák. č,.350120|2 Sb. ,

kteým se mění zák'č. l83l12006 Sb. ' o územním plánování a stavebním řádu. Zákonem ě.350120l2 Sb'
byl stavebni zákon novelizován ve značné rozsahu , a proto stavební úřad pokládá za nutné zdfuaznit n
skutečnost , že ěl. II." Přechodná ustanovení ,, bod 14 tohoto zákona /mimo několik vyjímelď , se
dokončí podle dosavadních právních předpisů , ve znéni 

' 
které bylo v účinnosti ke dni 31.l2.20I2' Proto

v řízení bylo postupováno a rozhodováno podle předpisů ve znění , vjakém byly t5rto předpisy úěinné
přede dnem I.l.2013

D4e 16.8.2012 podal žadatel HORSTAV olomouc ,s r.o. žádost o vydání rozhodnutí o umístění
ýše uvedených staveb .

Jelikož žádost s předloženými podklady neposkýovala dostateěný podklad pro rozhodnutí o navrhované
stavbě stavební třadvyzvalžadatele kodstranění nedostatků azároveřt usnesením dle ustanovení $ 64
odst.1 písm al zákona č). 50012004 Sb. / správni Íádl ve zněni pozdéjších předpisů izemní řízení přerušil .

Zadatel ve stanovené lhůtě předložil požadované doklady'

Stavební úřad opatřením 14.2.2013 oznámil zahájení územního řízeni známým účastníkům Íízeni a
dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 263.2013 o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Žadatel po natízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona. Záměr s grafickou částí byl vyvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku uskuteěňované
stavby. Tato skutečnost byla stavebním úřadem ověřena aje dokladováno fotokopií uložené ve spisovém
záměru.

Dokumentace pro ilzemni řízení předložená stavebnímu úřadu v rámci tohoto řizení byla vypracována
osobou Ing. Stanislavem Horákem' CKAIT 120031'6 , kteý získal oprávnění k qýkonu projektové
ěinnosti ve ýstavbě podle zákona č. 36011992 Sb. o qýkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniků činných ve ýstavbě , ve znění pozdějších předpisů.
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Zámér žadate|e stavební úřad posoudil dle ustanovení $ 90 stavebního zákona ato:

a/ s vydanou územně plánovací dokumentací

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentaci - izemním plánem obce

Slatinice Uvedené pozemky jsou dle platné izemně plánovací dokumentace, Územního plánu obce
"UPo/ Slatinice po změně č. l /ÚPo schválen Zastupitelstvem obce Slatinice dne 24'10.2001 , obecně

závazná vyhláška ě' Il2o0I o vyhlášení závazných částí územního plánu Slatinice nabyla účinnosti dne

9.11.2001 ' soubor změn ě. 1 byl lydán dne 30.3.2008 formou opatření obecné povahy č. l/2008 ' které

nabylo účinnosti dne 20.5 .2O08l zaÍazeny v ploše pro bydlení , kde předmětné stavby j sou přípustné .

Pro tuto lokalitu byla pořízena Magistrátem města olomouce , odborem koncepce a rozvoje ' která byla
vložena do evidence územně plánovací ěinnosti dne 3.11.2011. Stouto izemni studii jsou stavby

v souladu.

b/ s cíti a úkoty územního plánování , zejména s charakterem území, s požadal,ky na ochrnu

archit ekt onicky ch ho dnot úz emí"

Cíle a úkoly územního plánování stanovené v $ 18 a $ 19 stavebního zákonajsou plněny především
při pořizování územně plánovací dokumentace , přiěemž záměr je v souladu s územním plánem obce
Slatinice. Stavbou nebudou dotčeny urbanistické ani architektonické hodnoty. V lokalitě se nenachází
žádné architektonické, přírodní hodnoty ani chráněné inemi .

c/ s požadavlql tohoto zákona a jeho prováděcích pravních předpisů , zejména s obecnými požadavlcy na
využívóní území

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům navyuživáníizemi tj. vyhl.č' 50112006 Sb. ve
znění vyhl'é.26912009 Sb a vyhl.č .26812009 Sb. o technickych požadavcích na stavby.

d/ s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Popisje uveden ve qýroku rozhodnutí .

e/ s požadavlgt nláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgónů podle nlaštních předpisů
Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byla doloŽena kladná závazná stanoviska dotčených
orgánů ' Iiné zájmy chráněné zvláštním předpisem nejsou stavbami dotčeny

Stavební úřad po provedeném územním řízení dospěl k názoru , že stavbou se nemění poměry v izemi,
je v souladu s charakterem území' s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu ,

s požadavky právních předpisů ' se stanovisky dotčeného orgánu podle zvláštních právních předpisů ,

stavbou nebude ohrožena bezpečnost , ochrana zdraví a živoý osob, nebudou ohroženy sousední
pozemky ani stavby. Nebude odstraňován a žádná zeleň.

Vlastnické právo kpozemku , na kterém mábý stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si
stavebním úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí

V souladu s ustanovením $ 86 odst. 3 stavebního zákona doložil Žadatel jiné vlastnické právo a to
smlouvu o právu provést stavbu s vlastníky dotěených pozemků jimž jsou : obec Slatinice a souhlas
Povodí Moravy s.p. Brno

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedenázávazná
stanoviska , stanoviska , vy'jádření a další doklady:

- Magistrát města olomouce - odbor ŽP záv'stanovisko ze dne l8.5.20I2 ěj. SMoL/073503l
Il2lOZP|OHNac

- Magistrátu města olomouce _ odbor Žp oddolení péěe o krajinu a zemědělství souhlas k trvalému
odnětí ze ZPF ze dne 2l.6.20|2 ěj_ SMoVŽPl55/2626lz0I2lPo souhlas s trasou inž. sití v obci
Slatinice ze dne 27 .6,2012 čj. SMOVZPl55l2625l20IzlPř

- Magistrát města olomouce _ odbor koncepce arozvoje - vy'jádření k záměru ze dne 13.6.2012 č, j.
SMOL/0 73 5 00 I 20 12 I OKR/TVLuo

- MZČL Praha _závazné stanovisko ze dne20.4.2o12ěj. MZDR 1374glz0I2-2loZD-ČIL'P

- Magistrát města olomouce _ odbor stavební , odd' státní správy na úseku pozemních komunikací -
záv. stanovisko ze dne 20'9 .201 2 ě j. SMo ll oPw 7 9 l 39 6 5 l2o 12 l Ši
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- Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci ze dne 6.6.2012 č,j.
KHSOC/o3 t 47 I 20 12 I OCIHOK

- Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje , izemní odbor olomouc ze dne 9.7.2012 ěj. HSOL-
2753-212012

- obec Slatinice vyjádření ze dne 8.8.2012 včetně rozhodnutí o připojení na komunikaci ze dne
20.3.2013 pod ě j. 2013 lou 1201 3/1/Sj/Mikmek

- Povodí Moravy ,s.p. Brno - stanovisko správce ze dne 14.6.2012 zn.č.PM026304l2012-203ft1o

- ARKO Technology s.p.25.7.2012

- Zemédělské družstvo Senice na Hané vyjádření ze dne 29.3.2013
_ Telefonica 02 Czech Republic a.s. Praha vy'jádření o existenci tel.vedení ze dne 3.8.2012 ě j.

132935112

- RWE Distribuční služby a.s' Brno q'jádření k napojení a o existenci plyn.zaÍizeni ze dne
29.5.2012 zn.č. 500063 5045, ze dne 5.I2'20I1 zn.ě. 150702, ze dne 23.I2.20Il zn.ě.5000564954

- ČBz Distribuce a.s.Děčín vyjádření ze dne 7.I2.201I zn.č,.0100016228 a ze dne 23.I2.20II
1,039336611 , informace o rea|tzaci stavby DTS a rozšíření distribuční sítě ze dne 17 .2.2012 zn.ě.
4120735355, informace o rea|izaci přeložky NNk ze ďne l7 .2.2012 zn.ó.8120033061 včetně
smlouvy o rea|izaci přeložky distr . zaÍizení ze dne 23 .II .20I I

- ČBz ICT Services ' 
a.s. Prahaze dne 7.I2.2OIIzn.ě.020000787l

Podmínky správců a majitelů inženýrs\ých sítí ' majitelů či uživatelů pozemků nebo staveb ' dotčených
předmětnou stavbou, které se tykají finančních poplatků čijiných finančních požadavků nejsou součástí
podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a

těmito účastníky Ťizení , správci inž.sítí či majiteli uzavřením / sepsáním / smluv ěi dohod dle příslušných
právních předpisů'

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí .

V rámci probíhajícího územní řízení se stavební iňad zabýval vymezením okruhu účastníků Íizení ve
smyslu ustanovení $ 85 stavebniho zákona. Při stanovení okruhu úěastníků vycházel zpředpokládaného
působení stavby při jejím provedení a následném užívání na okolí . Z těchto hledisek dospěl k závěru , že
v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle $ 85 odst.l písm ď stavebního zákona je úěastníkem žadatel _ HORSTAV olomouc, s f.o'''
IČo 45195706' Tovární 4l,772 00 olomouc

- podle $ 85 odst.l písm bl obec, najejím tzemímábýpožadovaný záměr uskuteěněn tj .obec
Slatinice

- podle $ 85 odst. 2 stav.zákona jsou dále
a/Wastník pozemku nebo stavby , na herém má být požadovaný zóměr uskutečněn a

Povodí Moravy,s.p. Dřevařská 932l I 1, Brno
Obec Slatinice

b//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 1l4,Ing. Petr Mišák, Slatinice 23
Marie Mišáková, Slatinice 23,Petra Šimková' Krameriova 403lI3, olomouc,Martin Šimek,olšany
u Prostějova ě.p. 104, Dana ostiánová, Slatinice 294 , Povodí Moraly 

's.p. 
Dřevařská932111, Brno

Majitelé a správci technické infrastruktury
RWE Distribuční služby S.r.o. Brno' Telefonica Czech Republic , a's. Praha , CEZ Distribuce a.s.

Děčín, ARKO Technology a.s. Brno , Zemědělské družstvo Senice na Hané , obec Slatinice

Stavební úřad dále dospěl k závěru m že dalšími úěastníky tohoto územního řízeni lmimo ty se kterymi

bylo jednáno / nejsou vlastníci či uživatelé okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhované a tímto

rozhodnutím umístěné stavby sým charakterem, polohou a umístěním na pozemku , svojí vzdáleností od

hranic pozemků , velikostí a tvarem pozemku se jich nedotknou .
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Vyhodnocení připomínek veřej nosti :

- Veřejnost nevznesla žádné připomínky

Nazákladě ýšeuvedeného a poposouzenídle$90stavebníhozákona stavebníúřadroáodl ,jakje
uvedeno ve ýroku rozhodnutí , zapoužití ustanovení právních předpisů .

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání . odvolat se můŽe účastník Íízeni ve lhůtě do 15 dnů ode dne ,

kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolání se podává u obecního úřadu Lutín , stavebního úřadu.
/olomoucká 131, Lutín] o odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu
olomouckého kraje.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak' aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úěastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady úěastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliqý ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustrré.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu' jehož izemního obvodu se umístění stavby tyká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěi zaŤízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Vzhledem ktomu,žepředmětnýzáměrseumísťujevizemí'kdejevydánizemniplán,doručujeSetoto
rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona

- Žadate|i a příslušné obci/ účastníci územního řízeni dle ustan. $85 odst. 1 a dotčeným orgánům
jednotlivě

- Uěastníkům řízení uvedeným podle ust. $ 85 odst. 2 _ veřejnou vyhláškou

Ing. Drahoslava M aě á ko v á
vedoucí stávebníh

Správní poplatek d1e zákona 1000,- Kč byl zaplacen
1-\':'J 

: - !"

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Slatinice . Rozhodnutí se zveŤejní též způsobem umožňující dálkoqý
přístup. Patnáctym dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené l g25 zákonaě.50012004
Sb. o správnim Ťízeni ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje_li se písemnost vyvěšením na více
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úředních deskách , považuje se za den rT'věšení den, ve kÍerém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20

stavebního zákona/

Vwěšeno dne: i
tireanrdeskď 

./ y. + ,;c ,/.J Sejmuto dne :

Vyvěšeno dne ; /y,L ,Ju /J Sejmuto dne:

/ www'stránk}' _ elektronicky/- r. -.: _

i'-'-:""'''1:'- ^"i'' ' '
Razítko' podpis orgánu, ktery potvriuje vyvĚšerrí a'spj.rultí l

i .- i',1'; ';-. t, i ';'i:i'. qj
Žádáme obecní úřady , aby ponrzehiiťffitbipěs'ettt a'š€iniitt t/to veřejné

! ,-,1JÍo rJ

4r,x ',/ .

i'''

i1/1
\J

'2A

stavebnímu úřadu

obdrží:
A.účastníci územního řízení dle ustanovení $ 85 odst. 1 stavebního zíkana
Žadatel

HORSTAV olomouc, s r.o.'' IČo 45195706, Továmí 41,772 00 olomouc

Příslušná obec:
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 Simková, Martin Simek, Dana

ostiánová, Povodí Moravy,s.p. , Brno
Majitelé a správci technické infrastruhury
RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
Telefonica Czech Republic, a.s. Praha
ČBz nist.ibuce a.s. Děčín
ARKO Technology a.s. Brno
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Obec Slatinice

dotčené orgdny / datovou schrónkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce arozsoje,, Hynaisova I0,77911 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd' památkové péče, Hynaisova I0,779I l olomouc
Magistrát města olomouce - odbor stavební ,odd' státní správy na úseku pozemních komunikací ,
Hynaisova I0, 779 1 I Olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP' Hynaisova 10, "l79 I1olomouc
MzČILPraha
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci, Wolkerova 6

Hasiosky záchranný sbor olomouckého kraje , územní odbor olomouc , Schweitzerova 9l, 772 00

Olomouc
obecní úřad Slatinice

obecní úřad Slatinice - úřední deska

obecní úřad Lutín _ úřední deska


