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ROZHODI\UTI
l'nŘn.rNÁ vYHLÁŠKA

Výroková část:
obecní uřad Lutín, stavební uřad, jako stavební uřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. f) zákona č. 1831206
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 6812007 Sb. (dále jen
,,stavební zákon") ve společném územním a stavebním Íizeni přezkoumal podle $ 84 až 91 a $ 109 aŽ ll4
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kÍerou ďne 4.12.2012 podal

Čnz nistriluce a.s.' IČ27232425, se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín zasto.upen na základě
plné moci firmou ELPREMONT elektromontáže s.r.o., Ič 26871891se síd|em čŠl lso, 783 53
Velká Bystřice

(dále jen stavebník"), anazák|adě tohoto přezkoumiíryrí:

Výrok I.

vyďává podle $ 79 a$92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., opodrobnějšíúpravě územnítro
řízení' veřejnoprávní smlouly a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

,,Lutín, U Parku - nové NNk' kabelové vedení NN-0'4kv"
na pozemcích parc.č.315 (ostatní plocha), st.l32 (zastavěná plocha a nádvoří), 182116 (zahrada), l82ll3 (ostatní
plocha), st.156 (zastavěná plocha a nádvoří), st.155 (zastavěná plocha a nádvoří), st.145 (zastavěná pIocha a
niídvoří), st.l29 (zastavěná plocha a nádvoří), st.138 (zastavěná plocha a nádvoří), st.|27 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.l26 (zastavěná plocha a nádvoří), st.t25 (zastavěná plocha a nádvoří), st.124 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.123 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.122 (zastavěná plocha a nádvoří), st.121 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.120 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.116 (zastavěná plocha a nádvoří), st.119 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.128 (zastavěná plocha a nádvoří), st.139/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.139/2 (zastavéná plocha
a nádvoří), 343i1 (ostatní plocha), 35l(ostatní plocha)' st.83 (zastavěná plocha a nádvoří), st.84 (zastavěná
ploch4 a nádvoří), 283 (ostatní plocha), st.l(zastavěná plocha a nádvoří), 29l(ostatní plocha), st.143 (zastavěná
plocha a nádvoří), st.144 (zastavěná plocha a nádvoří), st.95 (zastavěná plocha a nádvoří) st.94/1(zastavěná
plocha a nádvoří), st.l4l(zastavěná plocha a nádvoří), 222/3 (ostatní plocha) vše v k.ú. Lutín'

Druh a účel umist'ované stavby:
Účelem stavby je zajistit napojení oblasti U Parku a k posílení stávající sítě NN v obci Lutín.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č' .3l5, st.132, 182116, 182ll3, st.l56, st. l55, st.145, st.l29,
st.138, st.l27, st.l26, st.l25, st.l24, st.I23, st.l22, st.121, st.120, st.116, st.ll9, st.l28, st.l39/1, st.139/2,

343l|,35l, st.83, st.84' 283, st.l' 29l, st.l43, st.1'44, st.95, st.94l1' st.14l, 22213 vše v k.ú' Lutín.
Určení prostorového řešení stavby :

Stavba spočívá ve v,ýstavbě nového kabelového vedení, v demontáži stávajícího venkovního vedení a v částečné

rekonstrukci venkovního vedení NN-O'4kV

Oheeoí úŤod Luiísi
ob.ra.s $trsrusmc



Vymezení území dotčeného vlivu stavby:

Stavby se sv'ým vlivem dotyká pozemků 315, st.132, 182116, L82/13, st.156, st.l55, st.145, st'129, st.138,
st.I27,st.l26, st.125, st.124,st.123,st.122, st.l2l, st.l20, st.116, st.ll9, st.128, st.l3911, st.13912,343/1,351,
st.83, st.84, 283, st.1, 291, st.I43, st.I44, st.95, st.94ll, st.14l, 222/3 vše v k.ú. Lutín, na kteých se umisťuje.
Pro umístění se stanovují tyto podmínky:
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 3l5, st.l32, 182116, l82ll3, st.l56, st.l55' st.145, st.l29,
st.138, st.727, st.126, st.I25, st.l24, st.l23, st.l22, st.12l, st.l20, st.116, st.1l9, st.128, st.l39ll, st.l39l2,
34311,35l, st.83,st.84,283, st.1,29I, st.l43,st.I44,st.95,st.94ll,st.141,222/3vše vk.ú.Lutínvkat.území
Lutín v souladu sgrafickou přílohou dokumentace' která obsahuje situační rnýkres vměř. 1:500. Případné
změny nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního uřadu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Námitky nebyly vaneseny

Účastníci řízení podle ustanovení $ 27 odst. l zákona ě' 500/2004 Sb., správní řád, ve mění pozdějších předpisů
(dále jen ,,sprá'n'ní řád") je:

Čgz oistribuce a.s'' IČ 272 32 425, se sídlem Teplická 8'74l8, 405 02 Děčín

Výrok II.

vydává podle $ l15 stavebního zákona a $5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

na stavbu:

stavební povolení

,,Lutín' U Parku - nové NNk' kabelové vedení NN-0,4kv"

na pozemcích parc.č.315 (ostatní plocha), st.132 (zastavěná plocha a nádvoří), 182l|6 (zaltrada), l82ll3 (ostatrrí
plocha), st.15ó (zastavěná plocha a nádvoří), st.155 (zastavěná plocha a nádvoří), st.145 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.129 (zastavěná plocha a nádvoří), st.138 (zastavěná plocha a nádvoří)' st.l27 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.126 (zastavěná plocha a nádvoří), st.t25 (zastavěná plocha a nádvoří), st,124 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.l23 (zastavěná plocha a nádvoří), st,l22 (zastavěná plocha a nádvoří), stl2l (zastavěná plocha a
nádvoří), st.120 (zastavěná plocha a nádvoří), st.116 (zastavěná plocha a nádvoří), st.119 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.128 (zastavěná plocha a nádvoří), st.139/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.l39l2 (zastavěná plocha
a nádvoří), 343/1 (ostatní plocha), 35l(ostatní plocha), st.83 (zastavěná plocha a nádvoří), st.84 (zastavěná
plocha a nádvoří), 283 (ostatní plocha), st.1(zastavěná plocha a nádvoří), 291(ostatní plocha), st.143 (zastavěná
plocha a nádvoří)' st.t44 (zastavěná plocha a nádvoří), st.95 (zastavěná plocha a nádvoří) st.94ll(zastavěná
plocha a nádvoří), st.l4l(zastavěná plocha a nádvoří), 22213 (ostatní plocha) vše v k'ú. Lutín.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Popis trasy kabelového vedení
Stavba spočívtÍ ve uýstavbě nového kabelového vedení, v demontúži stdvajícího venkovního vedení a v čóstečné
rekonstrukci venkovního vedení NN-0'4kV
Stdvající kabelové vedení AYKY 4x50 mm2 bude naspojkovdno a pak přepojeno do nové rorpojovací skříně
SR501/NKW2 stojící na pozemku parcela č. 182/16. Z této skříně bude uJltažen na levou stranu kabel AYKY
3x120+70 mm', který bude napdjet přípojkově skříně, ze kterjch budou napojena kabelem CYKY 4x10
jednotlivtž odběrnú místa (parcely č. sL 156, st 155, st" 145, sÍ. 129, st. 138, st. 127, st. 126, st. 125, st.124, st.
123,st. l22'st 121'sL 120,st 116,st 119,sL 128,sÍ.139/1 así 139/2) abudeukončenvnovérozpojovací
skříni SR601/NK\|2 umístěné na parcele č. 84. Ze skříně SR 501/NKW2 ještě bude vytažm ilalší kabel AYKY
3x240+120 mm2, ktery povede protlakem přes cestu a bude ukončen v nové ro4lojovací skříni SR401/NVW2
(nahradí sttÍvající SR301) umístěné parcela č. sí132. Ddle bude provedena ýměna svodu zvenkovního vedení
do této skříně,
Ze skříně SR601/NKW2 nu pozemku parc,č,84 povede kabel AYKY 3x120+70 přes cestu protlakem a bude
ukončen v nové rozpojovací skříni SR401/NV||2 (nahradí SS200) na pozemku parcela č, st.143. Ddle bude
provedena svodtt zvenkovního vedení do této skříně. Z této skříně bude napújeno svodem nové venkovní
vedení AES 4x70 u AES 4xl6 (stdvající venkovní vedení AlFe 4x70 a AlFe 4x16 bude demoníovdno), které
bude napójet jednotlivti odběrnd místa (parcely č, st.143, st.144, st95, st.94/l, st.141). Ze skříně SR601/NKW2
budou ještě vytaženy další 2 kabely. Jeden bude napdjet stúvající dům parc, č. st. 83, Druhý kabel AYKY



3x120+70mm2 povede na levou stranu a bude ukončen v nové rozpojovací skříni SR401/NVIV2 na rohu
nemovitosti č.p. 51. Tato skříň nahradí původní PfuIS4, Bude ptovedena výměna svodů zvenkovního vedení
do této skříně kabelem AYKY 3x120+70mm2.
(Demontáž venkovního vedení NN včetně podpěrných bodů a střešníku viz situační schéma).

Pro provedení stavby stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace' kterou vypracoval Ladislav Pavlíček, autorizovaný

technik pro téchnolo gícká zařízení staveb, Čxan - L20I48O;. Případné zrrěny nesmí bý provedeny bez
předchozího povolení stavebního uřad, případně schválení při kontrolní prohlídce zápísem do stavebního

)
3.

4.
5.

deníku.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
Stavebník oznámityto fáze ýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Závěrečnákontrolní prohlídka k vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba bude dokončena do 30.5.2015.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou vybranou na základě výběrového řízení, po
jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikate|e lviz $ 2 odst. 2 písm.
b) stavebníh o zátkonal. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení stavbyvedoucím
a vést
přehledně stavební deník.

6. Před započetím zemních prací je nutrro požádat správce dotčených inženýrslaých sítí o přesné vytyčení tras
podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivymi správci musí být respektovány. Pokud by při
provádění prací byl zjištěn vyslqrt neznámého podzemního vedení, musí bý o tom neprodleně uvědoměn
majitel tohoto vedení' ktery stanoví další podmínky pro prováděniprací.

7. Po dobu ýstavby budou zajištěny stávající přístupy a pÍijezdy k okolním pozemkum a stavbám, sítím
technického vybavení a k požárnímuzařizeni, mj' i pro potřeby záchranné sluŽby apoŽám|ochrany.

8. Při provádění stavebních prací nesmí bý ohrožen pÍoYoz na přilehIé komunikaci a případné mečištění této
komunikace okamŽitě odstranit vlastním nákladem.

9. Po ukončení stavby budou všecbny stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené:

a) ve vyjádření Správy silnic olomouckého kraje ze ďte 6'2.20|2 pod čj. oLll833ll2-l5A4i 5.6.9.S 5'
mimo jiné:

- Křížení na začátku a konci úseku se silnicí II/570 požadujeme provést protlakem, hloubkq krytí chróničlq,
musí být min. l,20m pod niveletou vozovlE. Zápichové jámy musí být umístěrty mimo yozovku a krajnice
silnice. Před vlastním započetím zápachoých prací požadujeme být přimáni ke kontrole hloublE krytí
chráničlE. Na provedené protlalq bude zóručnf doba 60 měsíců ode dne provedené kontroly a
odsouhlasení hloublE lcrytí chráničlE zástupcem SS2K, Střediska údržby olomouc'

- Nejpozději před zahájením kolaudačního řízení požadujeme předložit zaměření skutečného provedení
stavby v dotčeném místě, případně geometriclcy plón. Po předložení těchto dokladů bude Sprórua silnic
olomouckého kraje, Střediskem údržby olomouc vyhotoveno vyjádření o provedené kontrole protlaků,
úplné rozkop,jr4v a uložení v krajnici

- V případě, že by v rámci stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít ke změně způsobu přípojlql NN do silnice
II/570 (případně k zásahu do tělesa uvedené silnice, rozkopóvka vozovlqt nebo lwajnice silnice _ i
částečná), musí být každá tato změna předem s naší organizací projednána.

- V případě, že by v souvislosti s prováděním stavebních prací bylo nutno omezit dopravní proýoz
čdstečnou nebo úplnou uzavírkou silnice II/570 musí být naší organizací vydáno samostatné vyjádření.
K případné uzavírce silnice II/570 musí být naší organizací,,ydóno samostatné vyjódření.

- Stavební ani ýkopoý materiól nesmí být ukládán na yozoyce ani lcrajnici silnice II/570, aby nedošlo ke
zhoršení bezpečnosti silničního proyozu. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem
očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci ($2j/3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích)' Dále musí být splněrry podmínlry $ 28 zókona č. 13/1997 sb. o pozemních
komunikacích.

b) v soúlasu Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí odd. péče
zemědělství ze dne 4.2.2Ol3 pod čj' s}l/lovŽP/55l97l2ol3lPř, zejména:
- práce na uvedených zemědělslEch pozemcích bude probíhat v maximólní možné

o krajinu a

míře v době
vegetačního klidu

- stwbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky
- doba záboru nepřelcročí dobu ] rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu,

- při vlastní práci je investor (stnebník) povinen respekÍovat zásady ochrany ZPF, vyplývající
z ustanovení s 8 cit. Zókona

- šíře manipulačního pruhu bude cca ]m včetně ýkopu, délka a hloubka uložení kabelu nepřelwoči

stanovené parqmetry uvedené v technické zpravě



ve vyjádření Magistrátu města olomouce, odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu a

zemědělství ze dne 24.l'20 l 2 pod č j. SMOL/0O 5921 l2012l oZP l oHN ac.

ve vy,jádření obce Lutín a aŘro TECHNoLoGY, a.s. ze ďt:Ie 3'4.2Ol0 pod zn. oÚ/loool2}I)lLa,
zejména:
- práce v ochranných pásmech nesmí bý provedeny strojním způsobem.
- před zahájením vrýstavby musí bý provedeno vytyčení jednotlirnými správci a provozovateli alespoň pět

dní před zahájením stavebních prací (pro kanalizaci a vodovod ARKO TECHNOLOGY, a.s. _ p'
Dvořrák tel' '724566235, pro veřejné osvětlení a místní rozhlas - p. Hofmeister tel.: 603450255)

e) ve vy'jádření k existenci plynárenského zařizení vydané RWE Distribuční služby' s.r.o. Ze ďne l8.2.20l3
pod zn. 5000747700.

f) ve vy'jádření o existenci sítí elektronicloých komunikací Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne
17 .2.20135267 58113.

e) ve vy,jádření o existenci energetického zďizení společnosti Čnz Dist.ibuce' a.s. ze dne 2l.lL20|2 pod
čj. 01001 13695.

1l. Dle $ l19 stavebnftto zákona dokončenou stavbu' která byla provedena v souladu se stavebním povolením a
ověřenou projektovou dokumentací, |ze uživat na zákIadé oznámeni stavebnímu uřadu ($l20 stavebního

zákona). Stavebník je povinen aznámit stavebnímu ílřaď.u záměr započít s uŽíváním stavby nejméně 30 dnů

předem.
t2.Kzávěrečné prohlídce stavby ($120 stavebního zákona) je stavebník povinen doloŽit: zprávu o revizi

elektrického zaÍízeni, stavební deník, protokol o předání apÍevzetí dokončené stavby, prohlášení o shodě na

použité výrobky pro stavbu ($ 156 stavebního zákona), geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby.

Rozhodnutí o námitkách účastníků Íízení:

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci řízení podle ustanovení $ 27 odst. I zákona ě. 50012004 Sb', správní řád, ve mění pozdějších předpisů
(dále jen ,,správní řád") je:

Čnz oistriuuce a.s.' IČ27232 425, se sídlem Teplická 874l8,405 02 DěčÍn

odůvodnění:
Dne 4'12.20|2 podal stavebník žádost o vydaní územního roáodnutí o umístění a provedení ýše uvedené

stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno inemni a stavební řízení, které stavební úřad na základě žádosti spojil
podle $ 78 odst. l stavebního zákota vsouladu s $ 140 odst. 1 sprármího řádu usnesením poznamenaném do

spisu dne 7.L2.2o12 pod čj. sÚ/2661l20l2podle $ 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební uřad opatřením ze dne 7.I.20I3 ozriíLrnil zahájeni společného územnflro a stavebního řízení

účastníkum řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Kprojednaní Žádosti současně nďídil veřejné ústní jednaní

vkanceláři stavebního uřadu Lutín na 13.2'2013, o jehož ýsledku byl sepsán protokol. Námitky účastníků
spojeného územního Íízení a stavebního řízení nebyly uplatněny a rovněž nebyly uplatněny připomínky
veřejnosti ani připomínky dotčených orgánů.

Žadatel po nařízení veřejného ústního jednríní splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního
zákona. Záměr s grafickou částí byl zveřejněn na veřejně přístupném místě. Toto bylo ověřeno vlastním zjištění.

Stavební uřad vprovedeném společném územním a stavebním řizení pÍezkoumal předloženou žáďost

zhlediska uvedených v $ 86 a 1l1 stavebního zákona' projednal ji s účastníky Ťizeni a s dotčenými orgány a

zjislil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chtáněné stavebním zákonem, předpisy

vydan1im i k j eho prove d eni a m|áštními pře dp i sy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací obce Lutín. Stavbou dotčené pozemky se

nacházi v zastavěné části obce Lutín a vyhovuje obecn;ým požadavkům na vyuŽiti uzemi. Projektová

dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, zejménaustanovení $ 10 a $ 24 oďst. l vyhlášky
č' 50|12006 Sb., o obecných požadavcích na vyrržiti uzemi' Stavební uřad v průběhu řízení neshledal důvody,

které by bránily povolení stavby.
Povolovaná stavba se nacházi v pozemku silnic, obce a soukromých pozemcích a bude sloužit jako technické

vybavení pro přenášení a rozvod elektrické energie pro dané uzemí'
Vsouladu sustanovením $ 8ó odst' 2 a $ 1l0 odst. l stavebního zákona doloŽil stavebník právo na

dotčených pozemcích stavět, a to smlouvami s vlastníky dotčených pozemků. Vlastnická práva k pozemkům, na

kterýcň *á u1rt stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si stavební uřad ověřil v informačním

systému katastru nemovitostí.

c)

d)



Stavební uřad zajistil vzěqemný soulad předložených závaznýclt stanovisek dotčených organů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci probíhajícího sloučeného územního a stavebního řízení se stavební uŤad zabýva| lrymezením okruhu
účastníku Ťízerríve smyslu ustanovení $ 85 a $ 109 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků vychazel
stavební úřad zpředpokládaného působení stavby přijejím umístění, provedení a následném umístění na okolí.
Ztěchto hledisek dospěl kzávěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:
A) Účastníci územního řízení dle 6 8Sodst. 1 stavebního ztÍkona:
I. Žadatel:

- Čgz oistriuuce a.S.' Teplická 8'7418,405 02 Děčín
2. obec, na jejimŽ ízemí má bý požadovaný záměr uskutečněn:

- obec Lutín
3. dotčené orgány státní správy:

_ Magistrát města olomouce, odb. koncepce arozvoje, Hynaisova 10, olomouc
- Magistrát města olomouce' odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
- Magistrát města olomouce, odb. životnítro prostředí, Hynaisova 10, olomouc
- obecní uřad Lutín, Škohi 203,Lutln

B| Účustníci územního řízení dle 6 85 odst, 2 stavebního ztÍkona :
1. vlastník pozemku nebo staveb, na kteých má bý poŽadovaný záměr uskutečněn:

- obec Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, Ing' Radek Adler, U Mlýnku 235,Lutln,Ing. Iva Adlerová,
U Mlýnku 235,Lltín, Jaroslav Procházka, olomoucká 136, Lutín, Helena Procházková, olomoucká 136,
Lutín, RadomilZap|etaL, Na Sídlišti 205,Lutin, Hana Maděrková, olomoucká I21, Lutín, Ing. Miroslav
KořÍnek, olomoucká 116, Lutín, Anna KořÍnková, olomoucká 116, Lutín, Miroslav Pavlas' olomoucká
116, Lutín, Miluše Pavlasová, olomoucká 116, Lutín' Petr Zavaďi| olomoucká 108' Lutín' Mgr' Jarmila
ZavaďI\ová, olomoucká l08, Lutín, Zuzana Zavadilová, Olomoucká 108, Lutín, Antonín Popelka,
olomoucká 107, Lutín, Jana Popelková, olomoucká l07, Lutín, Vlastimil Handl, olomoucká 106, Lutín,
Vladimíra Handlová, olomoucká l06, Lutín, Ing. Svatopluk Weiser, Lhota nad Moravou 29, Náklo' Jřina
Weiserová' Lhota nad Moravou 29, Náklo, Bc. Jří Svoboda, Slatinice 367, Markéta Chudobová,
olomoucká 103, Lutín, Petra Provazová, Slatinice 356, Jaroslav Hejdušek' Na Sídlišti 281, Lutín, Marie
Šindelářová, olomoucká 97, Luttn, Vlasta Juriíková' olomoucká 99, Lutín, Vlasta Mločochová,
olomoucká 109, Lutín, Jarmila Muzikantová, olomoucká ll7, Lutin, Zbyněk Dostál, olomouckál 18'
Lutín, Zderka Novotrrá, Za Rybníčkem2l9, Lutín, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65117,Praha l,
MAKOVEC a's., nám. T Masaryka 20l/23, Prostějov' Zdeněk Staňo, Jana Sigmunda 74, Lulín, Jana
Staňová, Jana Sigmunda 'I4, Lutín, Jaroslav Dudek, Jana Sigmunďa 96, Lutín, Ludmila Dudková, Jana
Sigmunda 96,Lutn

2. osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může bý územním
rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či správců sítí technického vybavení):
- ČBz oistrituce a.S.' Teplická 874/8,405 02 Děčín
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,Praha
- RwE Distribuční služby, s.r.o., Plyniírenská 499lI,657 02Bmo
- ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno

C| Účastníci stgvebního dle 8 109 stavebního zdkona:
1.' stavebník:

- Čgz Distribuce a.s., Teplická 874/8,405 02 DěčÍn
2. vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li bý jejich právo nawhovanou stavbou přímo dotčeno:
- obec Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, Ing. Radek Adler, U Mlýnku 235,Lutin,Ing' Iva Adlerová,
U Mlýnku 235,Lutin, Jaroslav Procházka, olomoucká 136, Lutín, Helena Procházková, olomoucká 136,
Lutín, Radomil Zap|etal, Na Sídlišti 205,Lutln, Hana Maděrková, olomoucká l2l, Lutín, Ing. Miroslav
Kořínek' olomoucká 116, Lutín, Anna Kořínková, olomoucká 116, Lutín, Miroslav Pavlas, olomoucká
l16, Lutín, Miluše Pavlasová, olomoucká 116, Lutín, Petr Zavadil, olomoucká l08, Lutín, Mgr. Jarmila
Zavaďi|ová, olomoucká 108, Lutín, Zuzana ZavadiIová, olomoucká l08, Lutín' Antonín Popelka,
olomoucká 107' Lutín, Jana Popelková, olomoucká 107, Lutín, Vlastimil Handl, olomoucká 106, Lutín,
Vladimíra Handlová' olomoucká l06, Lutín, Ing. Svatopluk Weiser, Lhota nad Moravou 29, Náklo, Jiřina
Weiserová, Lhota nad Moravou 29, Náklo' Bc. Jří Svoboda, Slatinice 367, Markéta Chudobová,
olomoucká 103, Lutín, PetraPtovazová, Slatinice 356, Jaroslav Hejdušek, Na Sídlišti 28l, Lutín, Marie
Šindeliářová' olomoucká 97, Lltin, Vlasta Juráková, olomoucká 99, Lutín, Vlasta Mločochová,
olomoucká l09, Lutín, Jarmila Muzikantová, olomoucká 117, Lutín, Zbyněk Dostál, olomouckál 18,

Lutín, Zdenka Novotná, Za Rybníčkem 2l9, Lutín' Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65117, Praha l,
MAKSVEC a.s., nám. T Masaryka 20ll23, Prostějov, Zdeněk Staňo, Jana Sigmunda 74, Lltín' Jana
Staňová, Jana Sigmunda':'4, Lutín, Jaroslav Dudek' Jana Sigmunda 96, Lutín, Ludmila Dudková, Jana

Sigmunda 96, Lutín



3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
t/t/t/ilt/ilililil il

4. vlastník stavby (technické infrastruktury), na kterém má bát
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni,

stavba provedena a ten, kdo má k tomuto
mohou_li bý jejich práva nawhovanou

stanovisko pod čj.

- souhlas pod čj.

stavbou přímo dotčena.
- ČBz Distribuce a.s., Teplická 8'7418, 4o5 02 DěčÍn
_ Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612,Praha
- RwE Distribuční služby' s'r.o., Plynárenská 499/I, 657 02 Brr'o
_ ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, Brno

Učastníci řizení jsou vtomto případě shodní. Stavební uřad dospěl kzávěru, že dalšími účastníky tohoto
spojeného řízení (mimo ty, se kter.ými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních
pozemku a staveb v sousedství. Nawhovaná stavba sv,ým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí
vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, sejich nedotkne.

Z pŤ edložetých stanovisek
- Magistrát města olomouce odb. ŽP, oďď. odpadového hospodařství - závazné

SMOL/ 1 79782/2012 I OZP /MeI z 19 .12.2012
_ Magistrátu města olomouce odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství

sMoL/ ŽP l 5 5 l 97 l20 13 lPř z 4.2.20 13

- obec Lutín a ARKo TECHNoLoGY, a.s. - vyjádření čj. oÚ/l000l2OlOlLa, z 3.4.2OlO
- Správa silnic olomouckého kraje - vy'jádření pod zn. oLll268l|3-l5/}iÁiz24'I.20|36.2.2012
- ČBz Distribuce, a.s _ vy'jádření o existenci sítí pod zn. 0100113695 z2l.Ll.2012
- ČBz ICT Service, a's _ vy'jádření o existenci sítí pod zr.02000708 83 z2|.1l.2ol2
- TelefónicaCzechrepublic, a.s. - vyjáďení o existenci sítí pod ěj. 526758l13 z l7.2.2013
_ RwE Distribuční služby, s.r.o. - vy'jádření o existenci sítí pod zn. 5000'147700 z 18.2.2013
_ VUSS - vy'jádření o existenci sítí pod č,j.I525/34l09l2ol3-I383-Úp-or. z7.3'2Ol3
- SITEL, spol. s'r'o.- vy'jádření o existenci tech. infrastruktury pod zn. 13130l l3|z4.3.2013
_ SELF servis, spol. s.r.o.- vy'jádření pod č. 13/000513 z4.3.2013

a dalšího posouzení dospěl stavební uřad k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroŽeny veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohroŽena práva a oprávněné zájmy účastnílců řízení.

Jelikož v pruběhu spojeného územního a stavebního řízení stavební uřad neshledal důvody, které by brránily
povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným v roáodnutí.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umisťuje v území, kde je vydán územni plán, doručuje se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkum územního řízení veřejnou vyhláškou. Žadateli,
příslušné obci a dotčeným orgánům je doručováno jednotlivě.

Dle ustanovení $ l44 odst. la 2 sprár,ního řádu se jedná o řízení s velloým počtem účastníků' kÍen-im lze
doručovat veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení $ 1 13 ost. 3 stavebního zákona se žadateli a vlastníku stavby
nebo pozemku, na kterém má bý stavba prováděna doručuje do vlastních rukou a ostatním účastníkum
stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

Stavební uřad rozhodl' jak je uvedeno ve v'jroku roáodnutí' za polžiti ustanovení právních předpisů ve v'.ýroku
uvedených.

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí lze podat odvolání. odvolat se může účastník Íizení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy

mu bylo rozhodnutí oznámeno. odvolaní se podává u stavebního uřadu obecního uřadu Lutín. o odvoliání
rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, abyjeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán
na náklady účastníka.

Vzhledem ktomu, Že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném Íízeni se vzájemně podmiňují,
stavební uřad ve smyslu $ 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že v-fooková část vŽahující se k provedení stavby
nabude lykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stanoví pravomocnou rn-fooková část rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební uřad po právní moci roáodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu uřadu, jehoŽ uzemní obvod se umístění stavby !ýká, není-li sám stavebním uřadem.
Stavebníkovi zašle jedno lyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.



Roáodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2rolq' Podmínky rozhodnutí o umístění stavby
platí po dobu trvanÍ stavby či zařizeni, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí bý zahájena
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliŽe stavba nebyla zahájena
do 2 let ode dne' kdy nabylo právní moci'

Podle $ 1 19 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného lživáni,
pokud vyžadovala stavební povolení a byla-li provedena v souladu se stavebním povolením lzeuŽívatnazákladě
kolaudačního souhlasu. Stavebnfl< zajisti, aby byly před započetím uŽívaní stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Ing. Drah
vedoucí
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů ng úřední desce obecního úřadu Lutín a způsobem
umožňující dtÍlkový přístup ($25 odsL 2 sprdvního řtÍdu).
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příloha: situační ýkres na podkladu katastrální mapy

obdrží:
Ú č as tníc i tÍ z'emníh o řízení :
-účastníci dle $ 85 odst. ] stavebního zákona doručuje se do vlastních rukou:
1. ELPREMoNT elektromontážes.r.o.. Ič 2687189Í se sídlem čs,t zso, 783 53 Velká Bystřice
2. obec Lutín, Štolni 203, Lutín

-účastníci dle $ 85 odst. 2 stqvebního zákona - doručuje se veřejnou vyhláškou
3. vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Lutín + příloha
(obec Lutín, Správa silnic olomouckého kraje, Ing' Radek Adler, U Mlýnku 235,Lutn,Ing. Ivana Adlerová, U
Mlýnku 235, Lutin, Jaroslav Procltázka, olomoucká 136, Lutín, Helena Procházková, olomoucká 136' Lutín,
Radomil ZapletaI, Na Sídlišti 205 Lutín, Hana Maděrková, olomoucká l2l, Lutín, Ing. Miroslav Kořínek,
olomoucká 116, Lutín, Anna Kořínková, olomoucká l16, Lutín, Miroslav Pavlas, Olomoucká 116, Lutín'
Miluše Pavlasová, olomoucká 116, Lutín, Petr Zavadil, olomoucká l08, Lutín, Mgr. Jarmila Zavadilová,
olomoucká 108, Lutín, Zlvana ZavaďLlová, olomoucká 108, Lutín, Antonín Popelka, olomoucká 107, Lutín,
Jana Popelková, olomoucká I07, Lutín, Vlastimil Handl' olomoucká 106, Lutín, Vladimíra Handlová,
olomoucká 106, Lutín, Ing. Svatopluk Weiser, Lhota nad Moravou 29' Náklo, Jřina Weiserová, Lhota nad
Moravou 29, Náklo, Bc. Jiří Svoboda, Slatinice 367, Markéta Chudobová, olomoucká 103, Lutín, Petra
Provazová, Slatinice 356, Jaroslav Hejdušek, Na Sídlišti 281, Lutín, Marie Šindelářová, olomoucká97,Lutin,
Vlasta Juráková, olomoucká 99, Lutín, Vlasta Mločochová, olomoucká l09, Lutín, Jarmila Muzikantová,
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olomoucká ll7, Lutín, Zbyněk Dostál, olomouckál 18, Lutín, Zdelka Novotná, Za Rybníčkem 2I9, Lutín,
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65117,Praha 1, MAKOVEC a.s., nám. T Masaryka 201/23, Prostějov, Zďeněk
Staňo, Jana Sigmunda 74,Lutin, Jana Staňová, Jana Sigmunda74,Lutín, Jaroslav Dudek, Jana Sigmunda 96'
Lutín, Ludmila Dudková, Jana Sigmunda 96, Lutín, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 87418, 405 02 Děčín,
Telefónica 02 Czech Republic, a.s', Za Brumlovkou 26612, Praha. RwE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499lI,657 02 Brno' ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108' Brno)

Účgstníci stavebního řízení -dop oručeně
- žadatel avlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stuvba prováděna
4. ELPREMONT elektromontáže s.r.o.. IC 26871891se sídlem CsA 780' 783 53 Velká Bystřice
5. obec Lutín,
ó. Správa silnic olomouckého kraje
7. Ing. Radek Adler, U Mlýnku 235' Lutín
8. Ing. Iva Adlerová' U Mlýnku 235' Lutín
9. Jaroslav Procházka, olomoucká 136' Lutín
10.Helena Procházková, Olomoucktí 136' Lutín
11.Radomil Zapletal, Na Sídlišti 205' Lutín
l2.Hana Maděrková, olomoucká 121' Lutín
13.Ing. Miroslav Kořínek, Olomoucká 11ó' Lutín
14.Anna Kořínková, olomoucká 116' Lutín
1S.Miroslav Pavlas, olomoucká 116' Lutín
16.Miluše Pavlasová, olomoucká 116' Lutín
17.Petr Zavadi| Olomoucká 108' Lutín
18.Mgr. Jarmila Zavadilová, olomoucká 108' Lutín
|9.Zuzana Zavadilová, Olomoucká 108' Lutín
20.Antonín Popelka' olomoucká 107' Lutín
2Í.Jana Popelková' olomoucká 107' Lutín
22.Vlastimil Handl, Olomoucká 106' Lutín
23.Vladimíra Handlová, Olomoucká 106' Lutín
24.Ing. Svatopluk Weiser, Lhota nad Moravou 29' Náklo
25.Jiřina Weiserová, Lhota nad Moravou 29' NákIo
26.Bc. Jiří Svoboda' Slatinice 367
27.Markéta Chudobová' olomoucká 103' Lutín
28.Petra Provazová, Slatinice 35ó'
29.Jaroslav Hejdušek' Na Sídlišti 281' Lutín'
3O.Marie Sindelářová' O|omoucká 97, Lutín'
31.Vlasta Juráková, olomoucká 99, Lutín,
32.Vlasta Mločochová, Olomoucká L09' Lutín'
33.Jarmila Muzikantová, olomoucká tl7, Lutín,
34.Zbynék Dostál, olomoucká1 18, Lutín,
35.Zdenka Novotná, Za RybnÍčkem 2t9, Lutín,
36. Ministerstvo zemědělství' Těšnov 65117,Praha l
37.MAKOVEC a.s., nám. T Masaryka 20|/23, Prostějov
38Zdeněk Staňo, Jana Sigmunda 74,Lutín'
41.J ana Staňová, Jana Sigmun ďa 7 4, Lutín,
42.Jaroslav Dudek, Jana Sigmunda 96' Lutín'
43.Ludmila Dudková, Jana Sigmunda 96' Lutín

- účastníci dle $ 1 09 odst. ] vyjma stavebníka a vlastníka stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba
prováděna - doručuje se veřejnou tyhlaškou

44. vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lutín + příloha
(ČEZ Distribuce a.s.' Teplická 87418,405 02 Děčín, Telefónica 02 Czech Republic, a's., Za Brumlovkou
26612, Praha. RwE Distribuční služby, s.r.o., Plyniírenská 499/I, 657 02 Brno, ARKo TECHNOLOGY, a.s.,
Vídeňská l08, Brno)

Dotčené orgány státní spravy:
45. Magistrát města Olomouce, odb. koncepce a rozvoje
46. Magistrát města olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
47. Magistrát města olomouceo odb. životního prostředí
48. obecní úřad Lutín

Pro stavebníka: v příloze zasíIúme poštovní pouktÍzku k uhrazení sprdvního poplatku ve výši 3000'-Kč.


