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Výroková část:

obecní úřad Lutírr. stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm e) zákona č.
18312006 Sb., o uzemnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dáie jen ''stavební zákon'') a místně příslušný dle $ 1 1 odst.1 písm b/ zákona č. 50012004 Sb. správní řád
ve znění pozdějších předpisů l dále jen"správni Íád"l ve společném územním a stavebním řízení
přezkoumal podle $ 84 až91a $ 109 až1I4 stavebního zákonaŽádost ovydání rozhodnutí oumístění a
provedení stavby technické infrastruktury _ kompaktní trafostanice 22l0,4kY na pozemku parc.ě. 645ll
včetně kabelového vedení \rN 22 kV na pozemku parc.č. 64511, 85l, 615161 a 615144 , kabeloqý
rozvod NN včetně rozpojovacích skříní sR622, SS200 a SS100 na pozemku parc.č. 645/l,85l,615161
a 615162 to vše v k.ú. S|atinice na Hané , kterou dne 20.12'2012 poďala společnost

Čnz Distribuce 2.S.l Ič 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje ENPRO Energo s.ř.o.' IC 28628250, Sokolská l37l45, Valašské Meziřící Petrem
Dvouletym , Pavelkova 18 A,779 00 Olomouc

(dále jen ''stavebník'') , a na základě tohoto přezkoumání:

Výrok I.

vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 5031200ó Sb., o podrobnější úpravě
územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a úzernního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

technické infrastruktury _ kompaktní trafostanice 22l0,4kv na pozemku parc.č. 645/l _ ostatní
plocha včetně kabelového vedení \T{ 22 kV na pozemku parc.č. 645lI _ ostatní plocha , 851-
ostatní plocha , 61516l - orná půda a 615/44- orná půda , kabelový rozvod NN včetně
rozpojovacích skříní SR622' ss200 a SS100 na pozemku parc.č. 645/t _ ostatní plocha, 851- ostatní
plocha ,615l6t * orná půda a 615/62 _ orná půda to vše v k.ú. Slatinice na Hané .

(dálejen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavby
Účele'n stavby je zajištění požadovaného příkonu pro plánovanou ýstavbu rodinných domů .

Umístění stavlsy na pozemku .'

Kompaktní trafostanice 22l0,4kv na pozemku parc.č. 645lI bude umístěna ve vzdálenosti 2,73 m od
společné hranice s pozemkem parc.č. 85214 a ve vzdálenosti 3,95 od společné hranice s pozemkem
parc.č. 851 / od rohu DTS/. Kabelového vedení \'T{ 22 kV bude umístěno na pozemku parc.č' 64511,



slr.2

851, 615l61 a615l44. Kabelový rozvod NN včetně rozpojovacích sKíní budeSR622, S5200 a SS100
bude irmístěno na pozemku parc.č. 64511, B5I, 61516I a 6L5l62 to vše v k'ú' Slatinice na Hané .

(dále jen ''stavba'')

UrČe n i prost orové ho řeŠení st avby .'

V rámci této stavby dojde k ýstavbě kompaktní trafostanice /DTS/ 2210,4 kV, kjejímu kabelovému
napojení na \Ť{22kV a k lybudování kabelového rozvodu NN v lokalitě plánované ýstavby RD
/HORSTAV olomouc/ Na parcele č. 645lI těsně z venkovní strany oplocení areáLu hřiště bude
postavena kompaktní betonová DTS oC-4156 nová 22,0,4kv CT SBB1x630/1 ELTRAF _ varianta
pravá- obsluhovaná zvenku spřístupem zčelních a bočních stran. Na dosavadním dvojitém sloupu č. 3
DB2x10,5m/1OkN venkovního vedení \rN22kV č'213 bude ponechána dnešni konzola s izolátory.
Povede se demontáž dnešního kabelového svodu' Nahradí se vč. nových příslušných prvků noým
kabelem 3x22-AXEKVCE )'xl20l16. Kabel povede v zemi k nové DTS oC-4156, kde ukončí
v rozvaděči VN. Naproti nové DTS u kraje komunikace bude obnažen dosavadní kabel VN22kV v zemi
_v.č. 23, kteý se rozpoji. Pomocí hybridní spojky bude naspojkován noqý kabel 3x22-AXEKVCE
1xl20l16 . Ten povede v zemi v chráničce k nové DTS, kde se rovněž ukončí v rozvaděči VN. Celková
délka kabelové smyčky _ nová hybrid.spojka _dos.venkovní vedení - 66 m. Dále bude proveden
kabeloly rozvod NN pro budoucí rodinné domy . Z nové DTS bude v rámci této stavby vyvedeno pět
nových kabelů NN v zemi. Dva napájecí kabely AYKY 3x240+120 povedou přímo do jistících
rozpojovacíclr skříní SR622 vplastových pi|ířích umístěných _první u RD C1 , - druhý u RD C10' Tři
kabelový AYKY 3x120+'/0 pak budou smyčkovat přípojkové smyčkové skříně SS200 a SS100
v plastoých pilířích umístěných v blízkosti jednotliqých objektů. Kabely budou ukončeny ve zmíněných
rozpojovacích skříních .

Vyntezení úzenlí dotčeného vlivy stavby :

Stavba se sými vlir,y doýká výše uvedených pozemků , na kteých se umísťuje '

Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:

1. .Stavba bude umístěna vsouladu sgrafickou přílohou dokumentace , která obsahuje vykes
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování ,

zejména s územně plánovací dokumentací ' '

Rozhodnutí o námitkách účastníků řÍzení :

Námitky nebyly Vzneseny

Účastníci Íízenínaněžsevztahujerozhodnutísprávníhoorgánu/ podle ustanovení $ 27 odst. 1

správního řádu

Výrok II.

lrydává podle $ 115 stavebního zákona a $ 5 a 6lyhlášky č,.52612006 Sb', kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povoIení
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na Stavbu: technické infrastruktury - kompaktní trafostanice 22l0'4kv na pozemku parc.č. 645/1
včetně kabelového vetlení \,!\'22 kV na pozemku parc.č. 615/1,85I,615/6l a 615/41, kabeloqý
rozvod NN včetně rozpojovacích skříní SR622' SS200 a SS100 na pozemku parc.č. 64511, 85I,
61,5/6Í a 6Í5162 to vše v k.ú. Slatinice na Hané .

(dále jen ''stavba'')

Stunoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektov-é dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Brabec ,

Črarr n0I400 a Ing. Lumír Knápek' Čr,q.n 1300900 ; případné změny nesmí bý provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu t5rto fázeýstavbY pro kontrolní prohlídky stavby:

al záv ěr ečnou kontrolní prohlídku

4. Stavba bude dokončena do 3I.12.2015

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou vybranou ve ýběrovém řízení, po
jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikatele l viz $ 2
odst.2 písm b./ stavebního zákona/, který bude stavbu provádět . Stavební podnikatel je
povinen zabezpečitjejí odborné vedení stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.

6. Staveniště bude organizováno v souladu s ust. 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb' o obecných
požadavcích na využívání izemí ve zněni vyhlášky č. 26912009 Sb' Bude činěno opatření na
omezení dopadů na okolí především proti prašnosti a šíření materiálu či prachu v okolí. V případě
znečištění komunikací $4o neprodleně r.yčistit. Používat stroje a zaŤízení v takovém stavu , aby
nedocházelo k úkapům či úniku ropných látek do okolí. Provádět případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště.

7 . Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchoqých vod závadnými Látkami
ve smyslu $ 39 zákona č.25412001 /vodní zákon ajeho změny/ , zejména ropnými produký ze
stavebních a dopravních prostředků.

8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené

a/ ve vyjádření společnosti Telefonica o2 Czech Republic , Praha ze dne l$.zaV č.j.
44080112 a ze dne Í.6.2012

mimo jiné:
- V daném případě se trasy tel.sítě nachází v těsném souběhu s navrženou trasou NNk. Proto je nutné

bezpodmínečně dodržet prostorovou normu Čslt rsdoos a příslušnou normu pro pokládku NN kabelů.
V případě , že dojde k menšímu souběhu jako,3 m od tel.sítě , musí být provedeno mechanickou překóžkou
např. cihlováním nebo betonoými deskami. Rovněž místa křížení budou ošetřeny chráničkou Žádné
zemniče nesmí být uloženy do společné trasy Stel.kabely ,ani vsouběhu menším jak o,3 m. Vmístě
provádění případných protlaků , musí být montóžníjdmy provedeny tak' aby nebyly ohroženy trasy tel.sítě'
V případě nutnosti a jejich obnažení , provést opatření kjejich zabezpečení proÍi poškození . Trasy NN
kabelů musí být uloženy pod trasou tel.sítě. Všechna obnažená místa tel'kabelů podléhají kontrole před
záh'ozem pracovníkem PoS. Zásahy do polohy Íras tel.sítě nejsou povoleny . V případě nejasností nebo
změnvždy požádat PoS o vyjádření .

b/ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o.' Brno ze dne 11.6.2012 zn.č. 5000647716
ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od jeho půdorysu. Bezpečnostní pásmo činí
] 5 m od VTL uvedeného potrubí a na obě strany' Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca
0,8 - ],5 m. V případě staveb inž' sítí požadujeme po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného provedení
akce v místě křížen'í s VTL plynovodem zařízením PKo v rozsahu pásma 50 m na každou stranu. Skutečné
provedení označte vsituaci 1"5000/ 1:2880, ]:1000/ a dodejte geodetické souřadnice vJTSK. Vpřípadě
clotčení VTL plynovodu bude nutné respektovat TPG 70204. ' ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a
přípojek je v zastavěném území obce ] m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení
plynárenského zařízení cca 0'8 _ 1,5 m '

- Za stcnební činnosti Se pro účely tohoto slanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynťtrenského zařízení ( tzn. i bezvýkopové technologie ).
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Stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizoyat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stan'ovisku' lÝebtldou-li ýto podmínlql dodrženy, budou strnební činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle s 68 odst.6
zákona č. 670/2001 Sb. a zákona č'458/2000 Sb. za činn.ost bez naŠeho předchozího souhlasu. Při každé
zm.ěně prolektu nebo Stav)by (zejnéna trasy navrhovaných inŽenýrslglch Sítí ) je nutné požťldat o nové
stanovisko k této zlněně.
Před zahójením stavební činnosti v ochranném pásntu plynárenskych zařízení bude provedeno vyýčení

plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum ( viz kontaktní list )' Žádost o
vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným lyýčením' Pří žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací/ uvedenou y úvodu tohoto stanoviska. Bez ryýčení a přesného určení uložení plynárenského
zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vyýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení' o provedeném vyýčení bude sepsán
prot okol.
Bude dodržena Čsu 736005, Čsn rssoso, TPG 702 04 - tab.8, zákon č'458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyntirenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
Při provódění stavební činnosti y ochranném pásmu plynórenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení n'ebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumaticlrych' elektriclqch, baterioých a motoroých nářadí.
odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno

proti jeho poškození'
V případě použití benýkopoých technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynórenského zařízení v místě křížení neprodleně oznámit každé i sebemenší
poškození plynóren.ského zařízení (vč' izolace, signalizačního vodiče, lystražnéfolie atd.) na telefon I239,
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynórenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanoveých pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a
kontrole p[,nárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list ).
Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel
naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenskó zařízení která nebyla odhalena. o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
Plynárenského zařízení bude před zásypem ýkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazenavýstražnáfólie žluté barvy, všev souladus Čslral'r ]2007-I-4, TPG 702 0], TPG
702 04.

}Ýeprodleně po skončení stayební činnosti budou řťldně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvlql plynár ens kého z ařízení.
Poklopy uzávěrti a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzavěrů plynu ( HUP na
odběrném plynovém zařízen.í u'držovat stále přístupné afunkční po celou dobu trvání stavebni činnosti.
Případné zřizovťlní staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedenojinak).
Bude zachována hloubka u'ložení plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak )'
Při použití nákladních vozidel, stqvebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes

plynárenské zařízení uložením panelův místě přejezdu plynárenského zařízení.
Za spróvno,st předložené dokumentace a její soulad s platnými techniclqmi předpisy plně zodpovídá její
zpracovaÍel.
Stan.ovisko kpředložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska kjiným částem stavby.
ci ve vyjádření společnosti ARKO Technology a.s. Brno ze dne 6.9.2012 mimo jiné :
_veškeré souběhy ,křížení budou provedeny dle ČsN z:ooos
- před zahájením výstavby bude provozovatelpožádán o vy|ičení inž. sítí - alespoň pět dnů předem
-souběhy a kříŽení , zakrývané konstrukce v ochranných pásmech jednotlilych sítí budou písemně
předávány pověřenému pracovníkovi proVozovatele
- veškeré práce v ochranxém pásmu vodovodu, kanalizace nesmí bý provedeny strojním způsobem - 1,5 m
od vnější hrany řadů

ve ly.iádřenÍ společnosti Čwz Distribuce a.s. Děčín ze dne 26.4.2013 zn.č. 0100158011
-V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochÍanným páSmem energetické zaÍizeni typu: podzemní sítě,
nadzenní sítě a stanice a proto je nutné dodrŽet následující podmínky mimo jinó :

-V případě podzemních energ. Zaťízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní
předem požádat o !rytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840, která je k dizpozici 24 hodin
denně,7dnívtýdnu
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-V případě , Že uvaŽovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma podzemních vedení , je nutné
pcŽádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme Vás
rovněŽ ^ Že v zájmovém území se můŽe nacházet energetické zaŤízení, které není v majetku společnosti
ČEZ Distribuce a.s'

Pokud dojde k obnaŽení kabelového vedení nebo poškození energetického zaÍízení , kontaktujte prosím
naši Poruchovou linku 840 850 860, kteráje Vám k dispozici 24 hodin, 7 dní v Qidnu.

Toto q,'jádření je platné 1 rok od 24'4.2021 a slouŽí jako podklad pro zpracování projektové dokumentace
pro potřeby )zemního či stavebního Íízetí, pokud je taková dokumentace zpracovávaná' Nenahrazuje však
vy'jádření Provozovatele distribuční sousta\T kpřipojení nového odběru l zdroje elektrické energie či
navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havarií ani souhlas s činností v ochranném pásmu .

Podmínky jednotlivýrni správci musí b:Ít respektovány' Pokud by při provádění prací bylzjištěn
výskyt neznámého podzemrrího vedení , musí bý o tom neprodleně uvědoměn majitel tohoto
vedení , kteď stanoví další podmínky pro provádění prací.

Budou respektovány podmínky uvedené v záv. stanoviscích odboru ŽP Magistrátu města
Olomouce ze dne 3"7.2012 č.j. sMoL/088653/2012/oZPlMe|
Stanovisko vodoprávního úřadu :

-V ránlci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČsN 73 6005 při křížení a souběhu
s ostatními stávajícími inženýrslglmi sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření
s t áv aj íc í c h inž enýr s lE c h s ít í.

- ochrana případných stnajících romodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s f 23 zákona
č. 274/200] Sb' o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně někteých zákonů, ve znění
pozdějŠích předpisů.

- V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provódět stavební práce jen se souhlasem vlastníka
vodovoduakanalizace,popř.provozovatele/$23odst.5zákonaovodoyodechakanalizacích.
- prostory trďostanice ,musí být zabezpečeny v souladu s ustanovením s j9 vodního zákon a proti možným
únikům těchto látek do povrchových nebo podzemníchvod nebo do horninového prostředí
- při výstal;bě a následnému provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,
k o hr ož ení j ej i c h j akos t i n e dov o l eným nakl ádáním s e z áv a dným i l átkam i.

-používané mechanizační prostředlql musí být v dobrém technickém staNu a musí být dodržována preventivní
opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek

- případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města olomouce , odbor ŽP
- po dokončení stcwebních prací budou dotčeny pozemlql uvedeny do provozuschopného stayu, terén upraven a

v eš keý př e bytečný mater iál o dstr aně n
- stavbott nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě

Stanovisko z hlediska nakládání s odpady
-požadujeme, aby s odpady , které vzniknou při realizaci stcnby bylo nakládóno v souladu se zákonem č'
185/2001 Sb' o odpadech a o změně někteých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů / dólejen zákon o
odpadech/ , aby bylo zajištěnojeho odstranění , případné využití v souladu s tímto zákonem ,

-pokud při realizaci stavby vzniknou nebezpečné odpady upozorňujeme na skutečnost, že nakládat
snebezpečnými odpady lze pouze na základě ,,souhlasu knakládání snebezpečnými odpady'' dle výše
uvedeného zákona, kteý na základě písemné žódosti vydá příslušný orgán veřejné sprfuy /s 1 6 odst. 3 zákona
o odpadech/. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. Nakládání s odpady , které
vzniknou v ránci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby .

- požadujeme , aby odpady byly tříděny a dále využitelné odpady např. živice , beton, kovy/ byly přednostně
předány k recyklaci a následnému využití . odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složlql a
nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
- nevyužitelné složlgl odpadů budou odstraněny prostřednictvím opravněné osoby např. na odpovídající
skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech'

-k zásypům a úpral,ám terénu po ukončení stayby může být použita pouze neznečištěná výkopová zemina
- doklady o způsobu odsÍranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí
dokumentace předklódané k žádosti o užívání stavby .

Při realizaci stavby budou zajištěny stávajíci přístupy a příjezdy k okolním pozemkům / pro pěší i
pro Vozidla / a stavbám, sítím technického lybavení akpožárnim zařizením mj i pro potřeby
záchranné služby a poŽární techniky. Jako přístupová cesta pro požární techniku bude sloužit
stávaj ící místní komunikace

Provádění překopů, skladování materiálů a stavební Suti na veřejných prostranstvích a
komunikacích bez předchozího povolení obecního úřadu Slatinice není dovoleno '

10.

11.



14.
15.
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12. Stavba se uskuteční na'území s arclreologickými nálezy 
'kde 

se archeologické nále4t prokazatelně
vyskytují . Toto (lzemi je chráněrro jako veřejrrý zájem podle právních zvláštních předpisů /
zejména dle $ 22 , odst.2 zákona č' 20ll987 Sb. o státní památkové péči v platném znění l. Má-li
proto dojít při provádění stavební činnosti na dotčenénr izemí kjakýmkoliv zásahům pod povrch
terénu i hloubění ýkopů apodl , je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologic\ých
nálezů a situací . čímž vzniká nutnost provedení záclrrarrného archeologického výzkumu . Zvýše
uvedeného zákonnélro ustanoveIrípak vyplyvají stavebníkovi následujícipovinnosti :

Stavebník je dle $ 22 zákona č. 20lI987 Sb. o státní památkové póči , v platném znění
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípraly stavby, nejpozději
však s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR Brno, Královopolská 14'1,612 00
Brno , uzavÍít před zahájerrím vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických průzkumů ,
umožnit této organizaci provedeni záchranného archeologického ýzkumu na dotčeném iszemí .

13' Stavbou dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les , proto je nutné postupovat v souladu se
zák.č. 11411992 Sb. o ochraně přírody . Jedná se o samostatné řizení včetně podání žádosti u
příslušného orgánu ochrany přírody
Komunikace pro dokončení stavebních prací budou uvedeny do předešlého stavu .

Podle ustanovení $ 23 odst.3 zákona č. 16412001 Sb. o přírodních léčiých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod' přírodních léčebných láznich a lázeňských místech a o změně
někteých souvisejících zákonůl lázeňský zákoil je v ochranném pásmu II. Stupně zakázáno
provádět činnosti , které mohou negativně ovlivnit chemické , fyztkální a mikrobiologické
vlastnosti zdroje ajeho zdravotní nezávadnost , jakož i zásoby a vydatnost zdroje .

16. S ohledern na bezpečnost a plynulost sil.provozu při nutnosti provádění stavební činnosti
v komunikaci nebo z komunikace je třeba ,aby t;rto práce byly řáďně oznaěeny přechodným
dopravním značením dle TP 66 ,,Zásady pro přechodné dopravní značeni na pozemcích
komunikacích Proto stavebník nebo provádějící firma v termínu min. l-ho měsíce před
zahájením stavební činnosti předloží Policii ČR , územní odbor olomouc k posouzení rrávrh
tohoto přechodného dopravního značení / ve trojím vyhotovení/. Na základě jejich i,yjádření pak
vydá příslušný orgán obce s rozšířenou působností příslušné stanovení, viz' ust. $ 77 odst.1 písm c/
zákona č' 3611200 Sb' o provozu na pozemních komunikacích , v úplném znění .

t7. Podle ustanovení $ 119 stavebního zákona dokončenou stavbu , popř'její část schopnou
samostatného užíváni, pokud vyžadovala stavební povolení |ze lžívat na základě kolaudačního
souhlasu . Po ukončení prací v termínu stanoveném ve stavebním povolení bude ve smyslu $
l22 stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.Žáaost o kolaudační
souhlas bude podána na předepsaném formuláři dte přílohy č. 5 lyhlášky č. 52612006 Sb. ,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu , bude
obsahovat i předepsané přílohy' zejména pak
-dokumentaci skutečného provedení stavby 3x / dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení
nebo ověřené projektové dokumentace/
-popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o q.fýčení stavby
-geometrické zaměření
-r ev ize předepsarrých zkou šek
-doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby

- stavební deník
- prolrlášení o použiých qýrobcích / s 156 stavebního zákonal
-oznámení Archeologickému ústavu Brno

- protokol o předání apřevzetí pozemků dotčených rea1izací stavby

Učastníci řízenínaněžsevztahujerozhodnutísprávníhoorgánu/ podle ustanovení $ 27 odst. l
správního řádu
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Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Nám itky rrebyly VZneseny

OdŮvodnění:

Úvodem stavební úřacl uvádí , Že dnem 1|l20i^3 nabyl účinnosti zák. č,. 35012012 Sb. , kteým se mění
zák.č. 1B3l12006 Sb. , o územním plánování a stavebním iádu. Zákonem č,.350120i2 Sb. byl stavební
zákon novelizován ve značné rozsahu ' a proto stavební úřad poklád á za nutné zdŮraznit tu skutečnost ,
Že č1.II." Přechodná ustanovení ,, bod 14 tohoto zákona /mimo několik lyjímelď ' se dokončí podle
dosavadních právních předpisů , ve znění , které bylo v účinnosti ke dni 31'12.2012. Proto v řízení bylo
postttpováno a rozhodováno podle předpisů ve zněni, vjakém byly t1ao předpisy účinné přede dnem
1.1.2013 Dne 20.12.2012 podalstavebník žádost o lydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby -

v obci Slatinice _ technické infrastruktury - kompaktní trafostanice2210,4kY na pozemku parc.č.645l1
včetně kabelového vedení \rN 22 kV na pozemku parc.č. 645lI, 851', 61516I a 615144 , kabeloqý
rozvod NN včetně rozpojovacích sKíní SR622, S3200 a SS100 na pozemku parc.č' 645l1,85l, 615/61
a 615162 to vše v k.ú. Slatinice na Hané .

flvederrým drrem bylo zabájeno uzemní a stavební řizení, které stavební úřad na základé žádosti spojil
podle $ 78 odst- 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenanóm
do spisu čj. SU/ 2"I83l20l2 a 218412012 ze dne 20.l.2013 podle $ 140 odst.4 správního řádu.

Po posouzení předložené žádosti a dokumentace vyzval stavební úÍad žadatele k doplnění Žádosti o
náleŽitosti specifikované ve ýzvě. Současně s výzvou rozhodl dle $ 64 odst.1 písm ď správního řádu
správní Íáďl o přerušení sloučeného územního a stavebního řízení usnesením ze dne 20'1.2013 čj.
1221l2'7B4ll2o12l2O13. Žadatel přeložil požadované podklady ve stanovené lhůtě .

Stavební úřad opatřením ze dne 14.3,2013 oznámil zahájeni společného územního a stavebního řízení
účastníkům Yízení, dotčeným orgánům a veřejnosti, K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání spojené s ohledánírn na místě stavby na den 23.4' 2013 , o jehož výsledku byl sepsán protokol'
Do stanovené lhůty nebyly uplatněny námit\y účastníků řízení anl připomínky veřejnosti.

Žadatelpo nařizení veřejného ústního jednání sp|nil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona. Záměr s grafickou částí byl ryvěšen na veřejně přístupném místě u pozemku 645lI
uskutečňovarré stavby. Žadateldoložil fotodokumentaci, která je přílohou protokolu a stavební úřad si
tuto skutečnost ověřil na místě samém .

Stavebrrí úřad v provedeném společném územním a stavebním řízeni přezkoumal předloženou žádost
zhledisek uvedených v$ 86 a111 stavebního zákona, projednal ji s účastni|<y řizeni a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo uživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy''

Záměr žadatele byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona

- Umístění stavby je v souladu

a/ se schválenou územně plánovací dokumentací obci Slatinice. Stavbou dotčené pozemky se
nachází v zastavěné části obce Slatinice v zoně bydlení B2 _ kdeje uvedená stavbaje přípustná.

- bl s cíli a ťlkoly úzernního plánování , zejména s charakterem uzemí , s požadavky na ochranu
architektonických lrodnot vúzemí. Stavební úřad dospěl knázoru, že stavbou se nemění poměry
v uzemí, je v souladu s charakterem území . Cíle a úkoly územního plánování stanovení v $ 18 a $ 19
stavebního zákonajsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace , přičemž
záměrje v souladu s územním plánem obce. Stavbou nebudou tčeny urbanistické ani architektonické
hodnoty.

_ c/ s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání uzemi tj. vyhl.č. 50112006 Sb. ve znění pozdéjších předpisů. .

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poŽadavky na stavby _ vyhl.č. 26812009
Sb. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

- dl s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu. Stavba ner.yŽaduje posouzení na veřejnou
dopravn í infrastrukturu
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- el S požadavky Zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisťr ' Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanovíska
dotčenýclr orgánů.

V souladu s ustanovetlím $ 86 ost.2 a $ 110 odst'i stavebrrílro zákona doložil Žadatel právo založenou
smlouvou a to:
- Smlouvou o t-tzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu lnezi

společnosti ČBz listribuce a.S. Děčín a obcí Slatinice a společností HoRSTAV spol
s.r.o.,Olomouc

Vlastnické právo k pozemku , na kterém má bý stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si
stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí .

Kladná stanoviska , Souhlasy, r.1'jádření sdělili:
- RWE Distribuční služby S r.o.' Brno _ vy'jádření ze dne 11.6.2012 zn.č. 5000641'716
- ČBz Distribuce a.s' Děčín - r.1'jádření o existenci sítí ze dne 26.4.2013 zn.č. 0l0015801 1 a

protokolk PD ze ďne22.5.2012
- CEZ ICT Services 

' 
a.S. Praha 4 - wjádÍení o existenci sítí ze dne 24.4.2012 zn.č.020002'7308

- TelefonicaC2 Czech Republic a's. ostrava- vyjádření o existenci sítí ze dne 14.3.2012 čj.44080112
a ze dne 1.6.2012

- Magistrát města olomouce - odbor ŽP , záv.stanovisko ze dne 3.7.2012 čj.
SMOL/0886 53l2012lozPlMe1 a souhlas se zPF ze dne 25.I.2013 č j. SMoL/ŽP/55l4913l2OIzlPÍ

- Magistrát něsta olomouce - odbor Žp oaa. péče o krajinu a zemědělství - souhlas s trasou
kabelového vedení ze dne 23 '8.2012 č,j. sli4ol/ZPl55l3220l2012lPř

- Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci _ záv.stanovisko ze dne
12.6.20 12 č j. KHSO Cl 05227 l20l2l oClHoK

- HZs olomouckého kraje ,územní odbor olomouc záv.stanovisko ze dne 18,'7,2012 čj. HSOL-3186-
212012

- obec Slatinice vy'jádření ke kácení dřevin ze dne 16'I1.2012
- obecní úřad Slatinice r.1'jádření k žádosti ze dne 16.Í1.2012
- Archeologicky ústav akademie věd Ceské Republiky, Brno, v.v'i. Královopolská 747,Brno ze dne

Iz.6.20 12 zn'č. 2625 / 12

- Národní památkový ústav , územní pracoviště v olomouci ze dne 6.6.2012 _Iv-12-8007142
2Nych
Ministersfvo zdravotnictví ČR - vyjádření ze dne I7.'7 '2012 čj. MZDR 24339l2012-2loZD-ČIL-P
Česká republika- Ministersfvo obrany , Vojenská ubytovací a stavební správa , Brno ze dne
1 8.6.20 12 č,j. 4393 1280 I0 l20 12-1383 -UP-OL
ARKO Technology a.s. Bnro - vyjádření ze dne 4.1.2012
UPC Česká republika s.r.o., Praha 4 vyjádření o existenci podzemního vedení komunikačni sitě ze
dne l1.6.2012 zn'č. /BJur 638
RIo Media a.s' Praha vy'jádření o existenci sítí ze dne 6.6'2012 zn.č,.Yyj.-2012-733

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí'

Podmínky správců inženýrských sítí / zařízeni pro rozvod energií a vody/, majetkoqých správců či
uživatelů pozemků nebo staveb , dotčených předmětnou stavbou, které se ýkají finančních poplatků či
jiných finančních požadavků , nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím .

Týo požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky Íízeni , správci inž. sítí či
majetkovými správci uzavřením / sepsáním / smluv či dohod dle příslušnýclr právních předpisů

V rámci probíhajícího sloučeného územního a stavebního řízeni se stavební isřad zabýual vymezením
okruhu účastníků řízení ve smyslu ustanovení $ 85 a $ l09 stavebního zákona . Při stanovení okuhu
účastníků vycházel z předpokládaného působení stavby při jejím umístění a provedení a následném

užívánínaokolí.Ztěchtohledisekdospělkzávěru,ževdanémpřípadětotoprávnípostavenípřísluší:

V rámci probíhajícího územní řízení se stavební tňaď zabýxal vymezením okruhu účastníků řizeni ve

smyslu ustanovení $ 85 a $ i09 stavebního zákona. Při stanovení okuhu účastníků lrycháze|
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z předpokládanéiro pťrsobení stavby při jejírn umístění , provedení a nás|9!n'é1 uživání na okolí .
Z'téchto hledisek dospěi k závěru , že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle $ 85 stavebnílto zúkona :

-podle $ 85 odst.i písrn a/ stavebního zákonaje účastníkem žadatel - Čnz Distribuční služby a.s.

Ďcoin Zastoupenaipolečrrostí ENPRO Energo s.r.o., IČo 28628250, Sokolská 13'7/45, Valašské

Meziříčí zastupující Petr Dvou1ety,
-podle $ 85 odit.i písm bl obec, na jejímúzemímábytpožadovaný záměr uskutečněn tj .obec

Slatinice
-podle $ 85 odst. 2 stav'zákonajsou dále

á/Vlastník pozentku nebo stavbý , na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn obec Slatinice

HORSTAV Olomouc,
b/ osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být

územním rozhodnutím přímo dotčeno: obec Slatinice
Majiteté a správci teihntcké infrastruhuL7 . RWE Distribuční sluŽby s.r.o. Brno,Telefonica Czech

Repuutic, a.š. Praha ,ČEZ Distribuce a.s. Děčín, ARKO Techrrology a.s. Brno, obec Slatinice

- podle ustanovení"$ I09 stavebního zákona
a. Stavebník : ČEZ Distribuce a.s. Děěín Zastoupena společností E}'IPRO Energo s.r.o', ICo

28628250,Sokolská 137 l45,Valašské Mezttíěí zastupující Petr Dvouleý,

b. Wastník pozemku: obec Slatinice' HORSTAV olomouc spol. s.r'o'

c/ Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být jeho vlastnické právo

navrhovanou stavbou přímo dotčeno : obec Slatinice
Majitelé a správci teclrnícké infrastruktury : RWE Distribuční služby s'r.o. Brno, Telefonica Czech

Řepublic 
' 
a's' Praha ,ČEzDlstribuce a.s. Děčín ARKo Technology a.S' Brno , obec Slatinice

Účastníci řízení jsou vtomto případě shodní. Stavební úřad dále dospěl kzávěru, že dalšími účastníky

tohoto řízení l mimo ý , se kteýrni bylo v tomto řízení jednáno/ , nejsou vlastníci či uživate\é dalších

okolních pozemků a staveb v sousedství' Navrhovaná a povolená stavba sým charakterem , polohou a

umístěním na pozemku , svojí vzdáleností od hranice pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby, se

jich nedotkne.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl,jakje
uvedeno ve výrolcu rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve ýroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :

- l.{ebyly vzneseny

Poučení účastníků:

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

kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno . odvolání se podává u obecního úřadu Lutírr, stavebního úřadu . 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 ú8astník dóstal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlily ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení'

odvolárrí jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vzlrledem k tomu' že výroky tohoto rozhodnutí vydanélro ve spojeném Íízení se vzájemné podmiriují ,

stavební úřad ve smyslu $ 74 odst'1 správního řádu stanoví , Že ýroková část vztahující se k provedení

stavby / výrok IV nabuáe r,ykonatelnosti nejdříve dnem , kdy se stane pravomocnou výroková část

rozlrodnutí o umístění stavby l ýrokIl'
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož izemního obvodu se umístění stavby ýká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační ídaje o povolené stavbě. Další r.yhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tamaž do dokončení stavby, případně do lydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označ,it jiným vhodným způsobem s uvedením '6ďajů ze štítku'

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2rolq. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěi zařízeni, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
bý zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník je povinen dle ustanovení $ l52 odst. písm ď stavebního zákona dbátna řádnou přípravu a
provádění stavby . Přitom musí mít na zŤeteli zejména ochranu života a zďraví osob nebo zyíŤat , ochranu
životního prostředí a majetku , i šetrnost k sousedství' .

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umíst'uje v'6zemí, kde je vydán územní plán 
'doručuje se toto

rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona
- Žadatelíapříslušné obci/účastníci územníhořízeni dte $ 85 odst' 1 stav.zákona adotčeným

orgánům jednotlivě
- Učastníkůmřízení uvedeným dle $ 85 odst. 2 stav.zákona _veřejnou vyhláškou
- Učastníkům řízení uvedeným dle $ 109 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě

Ing' Drahoslava M ač ák o v á
vedoucí stavebního úřadu

Správní poplatek dle zákona 63412004 Sb. ve zněni pozdějších předpisů byla zaplacen dne 23 '3.2013.

Toto rozhodnutí musí být vywěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Slatinice . Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkoý
přístup. Patnácým dnem po rryvěšení se rozhodnutí považuje za doručené l $ 25 zákona č,. 50012004
Sb. o správním řizení ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost r,yvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den' ve kterém byla písemnost ryvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákona/

Vyvěšeno dne:
/ úřední deska/

Vyvěšeno dne :

/ wwrv.stránky - elektronicky/ t'"'-:5--
i 'i;.r:_:,.'.;,1'1 i''iiaíi ; ,

mutí oznámení. ť: .;':]:"' ,].r:i ;;:.;:l

i,.,,-.. li.,j sir;;.,,f ,-1.,i,

4 J ,t'. jrar Sejmutó dne : ,L?, ;-' a rl

1-4,( r{e,í"t Sejmuto dne: ,3q. 'n 4 í b

Razítko, podpis orgánu, kreuy"t*rv
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Žá1]ántu obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhtáštgl zaslaly zdejšímu

sIavebttíntu úřadtt

obdrží:
A.účastníci územního řízení
Žadatel a příslušná obec / dle $ 85 odst.1 stav.zákona/

ENPRo Energo s.r.o.,IČo 28628250, Sokolská I37l45,Valašské }y'reziřič,í zastupující PetrDvouleý'
Obec Slatinice

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

HORSTAV Olomouc s.r.o.,
Majitelé a správci technické infrastruktury RWE Distribuční služby s.r.o. Brno, Telefonica Czech

Republic ' a.s. Praha, ČEZ oist.ibuce a.S. Děčín ARKO Technology a.s' Brno, obec Slatinice

dotčené orgdny / datovou schrónkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova 10,'1791l olomouc
Magistrat města olomouce, odbor 

-stavební 
odd. památkové péěe, Hynaisova I0,719I1 Olomouc

Magistrát města olomouce, odbor ZP, Hynaisova 10, ']79 I| olomouc
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje , izemni odbor olomouc
MZ ČIl-Praha
obecní úřad Slatinice

obecní úřad Slatinice _ úřední deska
obecní úřad Lutín _ úřední deska

B. Účastníci stavebního řízení řízení
ENPRO E"ó.go 

'.r'o., 
IČo 28628250, Sokolská I37l4s,Valašské Meziiíěí Petrem Dvouleým,

Paveikova 18 A,'17g 00 olomouc zastupující ČBz oistribuce a.S.' Děčín,
Obec Slatinice
HORSTAV Olomouc spol. s.r.o.

Majitelé a spráslci technické infrastruhury
RWE Distribuční služby s.r.o' Brno
Telefonica Czech Republic, a.s' Praha
ČBZ oi't'ibuce a.S. Děčín
ARKO Technology a.s. Brno
Obec Slatinice

dotčené orgdny / datovou schrdnkou/
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova 10, 779L1olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ZP, Hynaisova 10, '179 I| olomouc
MZČIL Praha
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci
Hasičský záchranný sbor olomouckého kaje 

' 
územní odbor olomouc

obecní úřad Slatinice


