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Magistrát města olomouce - odbor stavební,

oddělení s tátní správy na úseku pozemních komunikací
779 11 Olomouc, HYnaisova 10

Č.3. stvtovoPKJlgl4g3)l})l2Nr V olomouci dne 10'4'2013

Sp.zn. : Si|ríOLI 17 1266 I 20 IZ I OS IPKN ra
Uvádějte vždy při písemném sýku.
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E-mail: vaclav.vrazel@olomouc.euE-mail: vac|av.vraze1@o1omouc.eu J',::'"ř. *
oprávněná úřední o*obulro podepisování: Ing' Milan Fazekaš j n*sro, 

t 6 _!4- r$í3 J;ur*cctiT
iť: l, /.l_--I li{: . i t ..".."{r*/, t,q*

STAVEBNÍ povoLENÍ Piílclyl .L* -.- - -*____-__L ,J tc

oddělení státní sprár,y na úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města

olomouce' jako příslušný speciální stavební úřad podle $ 15 zákona č' 18312006 Sb., o územním

plánování u stuvetním řááu, ve znění pozdějších předpisů, (dálejen,,stavebnizákon") a $ 16 odst. 1 a

i +o oart. 4 písm' a) zákona é. I3lir9g7 Sb.' o pozemních -komunikacích, 
ve znění pozdějších

předpisů, projednal žááost stavebníka obec Lutín, IČo 00299189'.se sídlem na adrese Škok'í, Lutí''

203,'783 49 Lrtín, zastoupeného sým zástupcem STAVING engineering' s.r.o.' ICo 25334107, se

sídlem na adrese Slatinky 1'g7,783 42 Slatinky, ze dne |2.I|.20I2 ostavební povolení na stavbu

místní komunikace:

,,Lutín - výstavba chodníku ul. U Kapličky"
so 101 - Zpevněné plochy

nacházejici Se na pozemcích parc. č.27gl0, k.ú.Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, 28zl1, k.ú.Lutín,

obec Lutín, ostatní plocha, 281l2,k.ú'Lutín, obec Lutín, ostatní plocha' z81ll, k.ú.Lutín, obec Lutín,

ostatní plocha' 36il0, k'ú.Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, 452lO, k'ú'Lutín, obec Lutín' ostatní

plocha,l/0, k.ú.t-utín, obec Lutín, zahrada,40/1, k'ú.Lutín, obec Lutín, zastavéná plocha an,290lI,

t.ú.L,rtín, obec Lutín, ostatní plocha, z8116, k.ú.Lutín, obec Lutín, ostatní plocha s dotčenými orgány

a známými úěastníky Íizeni'

Účastníkem správního řízení podle $ 27 odst. I zákona é. 5oVlz004 $b. správní řád, ve znění

pozdějších predpisů, (dále jen,,správní řád"), je stavebník obec Lutín, IČo 00299l89, se sídlem na

ua'.'. Štolni, Ll,Íín203,'783 49 Lutín zastoupený sým zástupcem STAVING engineering' s.r.o.'

lčo zssl+tO7, se sídlem na adrese Slatinky I97 ,783 42 Slatinky.

K žádosti by1a doložena ve dvou vyhotoveních projektová dokumentace ZpÍ'acovaná projekcí

STAVING engineering s.r.o., odpovědný projektant Ing' Jiří Nerušil, způsobilost CKAIT 1201330.

Pro tuto stavbu bylo rydáno dne 30.8.2012 pod čj. sÚlB4l784l20l2 izemní rozhodnutí, sjehož

podmínkami je povolovaná stavba v souladu. ověření souladu s podmínkami územního rozhodnutí

podle $ l s odst.i stavebního zákonalydal stavební úřad obecního úřadu Lutín dne 13 . 1 | .2012.



convertedFileTS3 I 18019 53 0 63932 I 2

Po přezkoumáni žádosti podle $ 111 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad
rozhodl, že stavba místní komunikace:

,,Lutín - výstavba chodníku ul. U Kapličky"
so 101 - Zpevněné plochy

na pozemcich parc. ě. 279/0, k.ú.Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, 282lI, k'ú.Lutín, obec Lutín,
ostatní plocha, z8ll2, k.ú.Lutín, obec Lutín' ostatní plocha, 28llI, k.ú.Lutín, obec Lutín, ostatní
plocha, 36110, k.ú'Lutín, obec Lutín, ostatní plocha, 45210, k.ú.Lutín' obec Lutín, ostatní plocha, l/0,
k.ú'Lutín, obec Lutín, zahrada,40/1, k.ú.Lutín, obec Lutín, zastavěná plocha an,290lI, k.ú.Lutín,
obec Lutín, ostatní plocha,28116, k.ú.Lutín, obec Lutín, ostatní plocha se podle $ 115 stavebního
zákona

povoluje.

Popis stavby:
Předmětem předloženého návrhu je výstavba chodníku v ulici U Kapličky a Na Zóhumení v Lutíně,
výstavba parkovacích stóní a úprava zpevněných ploch.
Podrobnosti návrhujsou v projektové dokumentaci, kteráje přílohou žádosti o stavební povolení aje
založenave spisu.

orientační náklad na provedení stavby činí 2.500.000,- Kč.

Pro provádění stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízeni. Případné
změny nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Stavebník zajisti vyt'ýčení prostorové polohy stavby podle územního rozhodnutí subjektem
k tomu oprávněným.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením lyhlášky č)' 39812009 Sb., o obecných
te c hn ických p ožadavc ích zab ezp ečuj ic ich b e zb ar iér ov é tlživ ání stave b .

Před započetím zemních prací je nutno zajistit výýčení stávajících sítí technického r,ybavení
od jejich vlastníků a provozovatelů přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů
těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

Stavebník oznámi stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele' kteý
bude stavbu provádět.

6. PÍed zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn pÍiložený
štítek ,,Stavba povolena", kteý bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního
povolení. Štítek musí by,t chráněn před povětrnostními vlily, aby údaje na něm uvedené
zůstaly čitelné, a ponechán na místě do kolaudace stavby.

7 . Stavbou bude dotčen pozemek, vedený dle $ l zákona ě. 33411992 Sb. jako zemědělshý půdní
fond' Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu odboru životního prostředí
Magistrátu města olomoucé byl lydán dne 17.|.2012.

Podmínky lydaného souhlasu musí bý respektovány:
o Platnost souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně

s prodloužením jeho platnosti.

1.

2.

4.

5.
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Tento souhlas neopravňuje žadatele kzahájení qýstavby. odnětí půdy ze ZPF nabude
účinnosti ažpo nabyí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené.
V souladu s ustanovením $ 8, odst' l zákonaě.334l1992 Sb. provede ten, v jehož prospěch je
souhlas udělován, na vlastní náklady sk4fr'ku kulturní vrstr,y půdy do hloubky 20 cm
a následně ji qužije k ozelenění stavby' Způsob provedení Skryvky a její další manipulace
bude prováděna vsouladu sustanovením $ 10 odst. 2lyhlášky č,' 1fll994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Termin provedení sk{fuky je závislý na nabýí
právní moci stavebního povolení vydaného podle stavebního zákona. Splnění této povinnosti
lze vymáhat ukládáním pokut ve smyslu ustanovení $ 20 zákona č. 33 4 l 1992 sb.
Tímto souhlasem zistÍxají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné
zájmy uživate lů p ozemků.
Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zÍetelné vyznačeni hranic zábotu v terénu,
aby nedocházelo k neoprávněn ému záboru ZPF .

Podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uvedené mflže na návrh žadatele orgán ZPF zménit
v Íízení o změně rozhodnutí lydaných podle stavebního zákona.

8. Při provádění stavebních prací nesmí bý ohrožen provoz na přilehlých úsecích místních
komunikací a sílnic a případné znečištění těchto komunikací odstraní viník ihned vlastním
nákladem.

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození vozovek místních komunikací a silnic.
Případné poškození těchto vozovek musí ten, kdo poškození způsobil neprodleně oznámit
vlastníkovi pozemní komunikace a uhradit mu náklady spojené s odstraněním poškození a
s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Může se rovněž s vlastníkem pozemní
komunikace dohodnout, že poškození odstraní sám.

Po celou dobu realizace stavby stavebník zajisti přístup a pÍíjezd pro potřeby záchtanné
služby, požárni ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technického lybavení.

Stavba bude dokončena nejpozději do 3I.l2.20I5' Před tímto datem stavebník podá žádost
o lydání kolaudačního souhlasu, a to na předepsaném formuláři. Stavbu popřípadě část
stavby, schopnou samostatnéhouŽívání,lzeuŽívat jennazák|adě kolaudačního souhlasu.

Stavebník připojí k návrhu nalydání kolaudačního souhlasu geometrický plán nadzemní části
stavby v souladu s ust. $ 12 odst' 1 a přílohy č. 5 lyhláškl č. 52612006 Sb., kÍerou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákonave věcech stavebního řádu.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu (nejméně
15 dnů předem), kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky a to v souladu s plánem
kontrolních prohlídek, kte{ý byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky
budou probíhat v těchto fázich qýstavby:
o závěrečná kontrolní prohlídka

Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě,
které ohrožuj i Živoý nebo zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

15. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená
dokumentace stavby a všechny doklady ýkajíci se prováděné stavby nebo její změny, popř'
jejich kopie.

10.

11.

12.

13.

14.
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odůvodnění:

Stavebník obec Lutín, IČo 00zggl8g, se sídlem na adrese Škohí, Lltín 203, 783 49 Lutín
zastoupený svým zástupcem STAVING engineering, s.r.o., IČo 25334107, se sídlem na adrese
Slatinky I97,783 42 Slatinky podal dne 12.11.2012 žádost o vydání stavebního povolení na ýše
uvedenou stavbu.

Speciální stavební úřad dne 12.2.2013 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a
účastníkům Íizeni a to v souladu s ustanovením $ 25 a $ 144 zákonač. 50012004 Sb., správní řád, ve
zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,správní rád") formou veřejné r,yhlášky' neboť se jedná o stavbu
svelkým poětem účastníků Íízeni a stanovil lhůtu 10 dnů po doručení oznámení kpodání námitek,
příp. důkazu k tomuto stavebnímu Íizení.

Vzhledem k tomu' že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště ažádost poskýovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek kjejímu provádění,
upustil stavební úřad ve smyslu $ 112 odst' 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního
jednání.

V průběhu Íízení pÍezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených
v$111 odst. 1 aodst' 2 stavebníhozákona, projednal ji súčastníky Íízenía sdotčenými orgány
a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky'

Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné
technické požaďavl<y pro stavby pozemních komunikací dané vyhláškou č.10411997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických poŽadavcich zabezpečljicích bezbariérové lživání staveb, a je v souladu
s vyhláškou č.14612008 Sb.' o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
a respektuje podmínky územního rozhodnutí'

Stavebník v Íizeni prokáza|, že má k pozemkům a stavbám na nich dotčeným navrhovanou stavbou
vlastnické nebo jiné právo založené smlouvou nebo právo odpovidajici věcnému břemenu k pozemku
nebo stavbě'

Úěastníci stavebního Íízenibyliurčeni dle ustanovení $ 109 stavebního zákona. Vedle stavebníka
mají toto postavení vlastník stavby, na niž má bý provedena zména či udržovaci práce, vlastník
pozemku, na kterém má býa stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na pozemku' na
kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovidající
věcnému břemenu, mohou-li bý jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, dále vlastník
sousedního pozemku nebo stavby na něm' může-li bý jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou
přímo dotěeno, ten' kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li b;it
toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky stavebního řízeníjsou:
obec Lutín, IČo 00299189, se sídlem na adrese Škohí, Lutín 203,783 49 Lutín zastoupený
sqým zástupcem STAVING engineering' S.r.o'' IČo 25334107, se sídlem na adrese Slatinky 197,
783 42 Slatinky
Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČo 70960399, Lipenská l20,
Hodolany 153,772 11 Olomouc
Státní pozemkoý úřad České republiky, IČo 0l312774, Husinecká |Ia, Žižkov l0z4, l30 00
Praha
Eduard Buigl, 19'2.1960, Na Záhumení' Lutín 64,783 49 Lutin
Jana Buiglová, 15.l'1962, Na Záhumení, Lutín 64,783 49 Lutin
Antonín Smička, 23 .4 .1955 , U Kapliěky' Lutín 16, 7 83 49 Lutín

a

O

a
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o Miroslav Smička, 29'I'l95l, U Kapličky, Lutín 16,783 49 Lúín
o Tomáš Pýlíěek, 16.l2.|973, Za Rybníčkem, Lutín 225,783 49 Lutín
. Svatopluk Smička, 23.2.l94'I, U Kapličky, Lutín 24,783 49 Lúin
o Emilie Smiěková, 3I.3.1949, U Kapliěky, Lutín 24,783 49 Lutin
. Bohumil Sloups\f, 4.l1.l958, Smržická, Kostelec na Hané 830, 798 4l Kostelec na Hané
o František Špunda, 25.5'1969,U Kapliěky, Lutín 28,783 49 LlÍin
o Jan Galda, 26.3'1962, U Kapliěky, Lutín2I,783 42 Lutin
o Emilie Galdová, 28.17.1962, U Kapličky,Lutinzl,783 49 Lutin
. Radovan Cielec\ý' 13'7 '1972, U Kapličky' Lutín 25,783 49 Lúin
o Jitka Cielecká, 15.4'l978, U Kapličky, Lutín 25,783 49 Ltftin
o Zemědělské družstvo Senice naHané,IČo 00147ó48, Vodní, Senice na Hané 2l4,783 45 Senice

na Hané
. Jaroslav Pospíšil, I0 .2 .1939 , U Kapličky, Lutín 17 , 7 83 49 Lutin
o Anna Pospíšilová,2'12'1940, U Kapliěky' Lutín l'I ,783 49 Lutin
o Danuše Kočí' 23.l0.1955, Kmochova l1, Nová Ulice210,7'19 00 olomouc
o Martin Vybíral, 2]LI970, Na Sídlišti, Lutin207,783 49 Lutin
o Marie Vybíralová, 2L5.1945, Na Sídlišti, Lutin287,783 49 Lutín
. Ladislav Smolka, I2.7.1978, U Kapličky, Lutín 26,783 49 Lutin
o Karel Rohla, I7.3'1978, U Kapličky' Lutín 22,783 49 Lutin
o Iveta Rohlová, 23.5.I976, U Kapličky, Lutín 22,783 49 Lutín
. Radomil Vrba, 21.11.1963, Slatinice 96,783 42 Slatinice
o František Špunda, 13.3'1945, U Kapličky' Lutín 4,783 49 Lutin
o Ludmila Grézlová,16.8.1943, U Kapliěky' Lutín 3I,783 49 Lutin
. Ing. Vladimír ZaéaI,23.8.I954, Za Rybníěkem, Lutín 231,783 49 Lutin
o VáclavDusík,7'6.1977, UKapličky, Lltín23,783 49 Lutín
o Simona Dusíková, 9.10.1974, U Kapličky, Lutín 23,783 49 Lutin
o AlexandruGarajová,15.3.I975, U Letiště 2, Neředín 704,779 00 olomouc
. ondrej Zuba,7 .3 '1971, U Letiště 2, Neředín 704,779 00 olomouc
. ondřej Navrátil' 28.5.1988, Zahrádky,Lutin212,783 49 Lutín
o Telefónica 02 Czech Republic' a.s.' Ičo 60193336, Za Brumlovkou 2, Michle 266, 140 00

Praha,ID: ď79ch2h
. ČEZ Distribuce, a.s., IČo 24729035, Teplická 8, Děčín IV-PodmokIy 874,405 02 Děčín, ID:

v95uqff
o RWE Distribuční služby, s.r.o., IČo 27935311, Plynárenská 1, Zábrdovice 499, 602 00 Brno, ID:

jnnyjs6

Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich
práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.

Stavebník doložil žádosto lydání stavebního povolení následujícími podklady:
- doklady o vlastnickém právu nebo o právu založeném smlouvou k dotčeným nemovitostem
- snímky zkatastrálni mapy dotčeného území
- plnou mocí pro zástupce stavebníka
- projektovou dokumentací s příslušnými výkresy a textovou částí
- lyjádřeními a souhlasy vlastníků dotčených pozemků a staveb:

. Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace, pod čj.ol,/660l12-|5lMi ze
dne 9.2.2012

. Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace, pod čj.ol,/13593ll2-I5lll.4.ize
dne 2.8.2012

- vy'jádřeními vlastníků a provozovatelů sítí technického r,1zbavení:
r RWE DS s.r.o. pod čj.5000639152 ze dne 5.6.2012



convertedFileTS3 I I 80 19 530 6393212

. Telefónica 02 CR, a's. pod č,'j.96666ll2 ze dne 4.6.2012

. ČEz Distribuce, a.s. pod č)j'l040673449 ze dne26.I.2OI2

. ČEZICT Services, a.s. pod č,j.P2Al2000006652 ze dne 24.I.20l2

. VYTEP IINIČOV s.r.o. pod čj.008 ze ďne 1|.L2012

. Vojenská ubýovací a stavebni správa pod ěj.382lz4z78l2012-1383-ÚP-ol ze dne
25.Í.2012

- vyjádřeními a stanovisky dotěených orgánů:
. Krajská hygienická stanice olomouckého kraje pod čj.KHSoL/363l20I2 ze dne

17.r.2012
. Hasiěss záchranný sbor olomouckého kraje pod čj.HSoL-2l7-2120|2 ze dne2.2.2012
. Policie ČR pod ěJ.KRPM-9 B2/ČJ-20l2-140506 ze dne 18.I.2012
. Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí pod

č j . SMOL/O l l 5 40 l 20 lz l oZP l oHN ac ze dne l 8. 1 .20 lz
- vy'jádřeními a stanovisky ostatních subjektů:

. NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. pod ěj.001 120007 ze dne 14.|'2012

. Archeologiclcý ústav pod č,j.208l12 ze dne 23.l.2012

ZpiedloŽených podkladů a stanovisek dotčených orgánů stavební úřad dospě| kzávěru, Že

uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy úěastníků Íizeni.

Protože stavební úřad v pruběhu stavebního řízení neshledal důvody bránicí povolení stavby,
rozhodl způsobem uvedeným ve ýroku'

Poučení:

Stavba nesmí býzahájeny, dokud stavební povolení nenabude právní moci'

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 81 odst. 1zákonač.50012004 Sb., správní Íád,ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,správní Íád"), podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení,
k odboru dopravy a silniěního hospodářství Krajského úřadu olomouckého Waje, a to podáním
učiněným u zdejšího správního orgánu ($ 86 odst. l správního řádu).

Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou'
je u něj v souladu s ustanovením $ 23 odst. 1,2 správního řádu uloženo, a to po dobu 10 dnů' Nenili
uvedená písemnost vyntednula dle ustanovení $ 24 odst. l správního řádu ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Patnáctym dnem po ryvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahét1ena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
stavebního povolení.

Rozdělovník:
obdrží:
Účastníci řízení:

zástlpce stavebníka
1. STAVING engineering, s.r.o., IČo 25334107, Slatinky Ig7,783 42 Slatinky (doručovací adresa

Bylinková 14,783 01 olomouc - Nemilany)
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ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
2. Magistrát města olomouce _ odbor stavební, - úřední tabule k v}ryěšení a podání zprávy

stavebnímu úřadu o datu lyvěšení a sejmutí oznámeni
3. obecní úřad Lutín - úřední tabule k lyvěšení a podání zprÍtvy stavebnímu úřadu o datu rryvěšení a

sejmutí oznÍtmení

Ing. Milan F'azekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

Dále obdrŽí:
Dotčené orgány:
4. Policie ČR - Krajské ředitelství policie olomouckého kraje, izemni odbor olomouc - dopravní

inspektorát, IČo 72051795, tř. Kosmonautů 10, Hodolany 189, 77| 36 olomouc' ID: 6jwhpv6

5. Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péěe o prostředí,

Hynaisova 341 I0, 779 1I Olomouc
6. Magistrát města olomouce, odbor Životního prostředí, odd. péče o

Hynaisova 34110,'7'79 1I Olomouc
1. Magistrát města olomouce, odbor životního prostředí, odd.

Hynaisova 341I0,779 II Olomouc

Na vědomí:
8. obec Lutín, IČo 00299l89, Školní, Lltin203,783 49 Lutín
9. spis

Za q,dáni stavebního povolení se lyměřuje správní poplatek podle položky ě. 17 , odst. 1, písm' i),

část I. zákonač,' 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve ýši

3.000,- Kč, slory třitisíce korun českých,

kteď byl jiŽzaplacen

Toto stavební povoleníjeoznamovánov souladu s ustanovením $ 25 a $ 144 správního řáduveřejnou

r,yhláškou a r.yvěsí se po dobu l5{i dnů na úřední desce Magistrátu města olomouce a na úředni

desce obecního úřadu Lutín. Současně prosíme tento obecní iÍad, aby zdejšímu stavebnímu úřadu

zaslalzpět potvrzení o datech r,1věšení a sejmutí této veřejné lyhlášky' Upozorňujeme,že pro běh

lhůt jsou rozhodná data vyvěšení a s'ejmutí tohoto stavebního povolení na úřední desce stavebního

úřadu, kteý toto stavební povolení rydal, tedy na úřední desce Magistrátu města olomouce.

Vyvěšeno dne: 4Y + ,!* tt Sejmuto dne: ,t1ď*, 'lo lj
Razítko a podpis orgánu, kteý potvrzuje qvěšení a sejmutí oznámení.
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krajinu a zemědělství,

vodního hospodářství,
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