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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 108/22
Výroková část:
Stavební úřad Obecního úřadu v Lutíně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 84 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil
podle § 79 a 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.12.2021 podala spol.
T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomčíkova 2144/1, 148 00 Praha 4
zastoupen na základě plné moci COM PLUS CZ a.s., IČ 25772104, U Vlečky 3086/6, 400 01 Ústí nad
Labem
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
Rozhoduje podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

o umístění stavby
„FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín“
(podzemní vedení veřejné komunikační sítě)
(dále jen "záměr") na pozemcích parc.č. 359(ostatní plocha), 258/16(ostatní plocha), 231/24(ostatní plocha),
231/27(ostatní plocha), 183/7(zahrada), 5/3(zahrada), 1861(ostatní plocha), 183/1(zahrada), 37/8(ostatní
plocha), 212/14(ostatní plocha), 189/15(ostatní plocha), 265/6(ostatní plocha), 260/2(ostatní plocha),
319/2(ostatní plocha), 324/1(ostatní plocha), 168/1(orná půda), 357(ostatní plocha), 183/4(ostatní plocha),
54/1(zahrada), st.54(zastavěná plocha a nádvoří), 37/7(ostatní plocha), 212/17(ostatní plocha), 1(zahrada),
189/13(ostatní plocha), 192/3(ostatní plocha), 193/3(ostatní plocha), 231/23(ostatní plocha), st.101(zastavěná
plocha a nádvoří), 55(zahrada), 190(ostatní plocha), 290/1(ostatní plocha), 294(ostatní plocha), 189/4(ostatní
plocha), 212/3(ostatní plocha), 279(ostatní plocha), 281/5(ostatní plocha), 258/17(ostatní plocha),231/25(ostatní
plocha), 282/1(ostatní plocha), 259/23(zahrada), 224/1(ostatní plocha), st.132(zastavěná plocha a nádvoří),
54/5(ostatní plocha), 198/4(ostatní plocha), 198/2(ostatní plocha), 111/11(ostatní plocha), 189/3(ostatní
plocha), 361(ostatní plocha), 319/3(ostatní plocha),
212/29(trvalý travní porost), 418(ostatní plocha),
416(ostatní plocha), 291(ostatní plocha), 343/1(ostatní plocha), 231/13(ostatní plocha), 337/1(ostatní plocha),
205/2(ostatní plocha), 283(ostatní plocha), 189/18(ostatní plocha), 284(ostatní plocha), 293(ostatní plocha),
266/4(orná půda), 212/30(vodní plocha),187/1(ostatní plocha), 189/1(ostatní plocha), 189/9(ostatní plocha),
189/10(ostatní plocha), 189/11(ostatní plocha), 184/1(ostatní plocha), 212/11(ostatní plocha), 37/2(ostatní
plocha), 281/1(ostatní plocha), 222/3(ostatní plocha), 189/6(zahrada), 189/7(zahrada), 281/6(ostatní plocha),
231/33(ostatní plocha), 212/40(ostatní plocha), 222/1(ostatní plocha), 206/3(ostatní plocha), 231/11(ostatní
plocha), 184/7(ostatní plocha), 322/1(ostatní plocha), 322/2(ostatní plocha), 322/6(ostatní plocha), 440(ostatní
plocha), 351(ostatní plocha), 169/10(orná půda), 230/84(orná půda), 417(ostatní plocha), 212/41(ostatní plocha),
347/2(trvalý travní porost), 315(ostatní plocha), 258/40(ostatní plocha), 212/9(ostatní plocha), 212/38(ostatní
plocha), 54/3(ostatní plocha), 228/8(ostatní plocha), 231/180(ostatní plocha), 231/182(ostatní plocha),
231/184(ostatní plocha), 231/187(ostatní plocha), 231/190(ostatní plocha), 481(ostatní plocha) vše v kat. území
Lutín.

Druh a účel umisťované stavby:
Záměr řeší zavedení vysokorychlostní sítě internetu pomocí optického vlákna uživatelům bytových domů
a rodinných domů obce Lutín za využití sítě NGA a provozování sítě elektronických komunikací.
Umístění stavby na pozemku:
Síť bude umístěna na pozemcích parc.č. 359, 258/16, 231/24, 231/27, 183/7, 5/3, 1861, 183/1, 37/8, 212/14,
189/15, 265/6, 260/2, 319/2, 324/1, 168/1, 357, 183/4, 54/1, st.54, 37/7, 212/17, 1, 189/13, 192/3, 193/3,
231/23, st.101, 55, 190, 290/1, 294, 189/4, 212/3, 279, 281/5, 258/17, 231/25, 282/1, 259/23, 224/1,
st.132, 54/5, 198/4, 198/2, 111/11, 189/3, 361, 319/3, 212/29, 418, 416, 291, 343/1, 231/13, 337/1, 205/2,
283, 189/18, 284, 293, 266/4, 212/30, 187/1, 189/1, 189/9, 189/10, 189/11, 184/1, 212/11, 37/2, 281/1, 222/3,
189/6, 189/7, 281/6, 231/33, 212/40, 222/1, 206/3, 231/11, 184/7, 322/1, 322/2, 322/6, 440, 351, 169/10, 230/84,
417, 212/41, 347/2, 315, 258/40, 212/9, 212/38, 54/3, 228/8, 231/180, 231/182, 231/184, 231/187, 231/190, 481
v kat. území Lutín.
Určení prostorového řešení stavby:
Jedná se o podzemní liniovou stavbu komunikační sítě v celkové délce 8 217 m.
Vstupní místo sítě je dálkový optický kabel na parcele 347/2 v k. ú Lutín, kde dojde k napojení pomocí
optické spojky. Z tohoto místa bude rozveden optický kabel do distribuční části sítě a posléze do
okolních bytových domů pomocí optické přístupové a distribuční sítě, tak aby byla realizována
požadovaná síťová topologie. Pomocí HDPE chrániček bude rozvedena optická síť, díky které budou
připojovány další obytné domy, kde v suterénu každého z nich bude trasa ukončena a rozvedena
pasivním rozbočovačem k účastnickým přípojkám. Optický kabel bude ukryt uvnitř samotné HDPE chráničky.
Do připravených tras HDPE chrániček bude zafouknut optický kabel o kapacitě až 12-96 SM vláken a
ty se budou posléze dle vláknové topologie sítě dále dělit pasivním rozbočovačem. Celá nově vzniklá síť
je zcela pasivní a nevyžaduje na trase žádné dodatečné napájení. Místa křížení s vozovkou nebo dráhou
budou provedena dle technických možností bezvýkopovou metodou protlakem. Trasa bude označena
oranžovou výstražnou fólií po celé šířce tak, aby jednoznačně kryla vedení v celé jeho šíři.
Vymezené území dotčeného vliv stavby:
Území dotčené vlivy stavby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. e/ vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených
vyhláškou č. 63/2013 Sb. vymezil stavební úřad po posouzení všech stanovisek, příloh včetně žádosti shodně
s rozsahem pozemků parc.č. 359, 258/16, 231/24, 231/27, 183/7, 5/3, 1861, 183/1, 37/8, 212/14, 189/15,
265/6, 260/2, 319/2, 324/1, 168/1, 357, 183/4, 54/1, st.54, 37/7, 212/17, 1, 189/13, 192/3, 193/3, 231/23,
st.101, 55, 190, 290/1, 294, 189/4, 212/3, 279, 281/5, 258/17, 231/25, 282/1, 259/23, 224/1, st.132, 54/5,
198/4, 198/2, 111/11, 189/3, 361, 319/3, 212/29, 418, 416, 291, 343/1, 231/13, 337/1, 205/2, 283, 189/18,
284, 293, 266/4, 212/30, 187/1, 189/1, 189/9, 189/10, 189/11, 184/1, 212/11, 37/2, 281/1, 222/3, 189/6, 189/7,
281/6, 231/33, 212/40, 222/1, 206/3, 231/11, 184/7, 322/1, 322/2, 322/6, 440, 351, 169/10, 230/84, 417, 212/41,
347/2, 315, 258/40, 212/9, 212/38, 54/3, 228/8, 231/180, 231/182, 231/184, 231/187, 231/190, 481 v kat. území
Lutín na nichž je stavba umístěna, neboť pozemky budou přímo dotčeny vlivem trvalého umístění a realizací
stavby. Dále pak v rozsahu sousedních pozemků a staveb na nich, které mohou být ovlivněny realizací a
užíváním stavby. (Sousední pozemky a stavby na nich jsou vyjmenovány v části „Obdrží“ v rámci oddílu o
účastnících řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona na konci tohoto rozhodnutí).
Stanoví podmínky pro umístění a pro realizaci stavby, která ve smyslu stavebního zákona nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenými Koordinačními situacemi stavby v měřítku 1:500 (výkresy č.
C.3.1 - C.3.22) , které jsou nedílnou součástí dokumentace „FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín“,
kterou vypracovala spol. COM PLUS CZ a.s., ověřil Ing. Jan Bobek, autorizovaný inženýr pro technická
zařízení staveb - ČKAIT 0401122 v 10/2021, která obsahuje detailní zákres trasy a popis jejího provedení, s
vyznačením vazeb a vlivů na okolí: zejména vzdáleností od hranic pozemků e dalších technických zařízeni.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Pro uskutečnění umisťované stavby se se vymezují pouze veřejně přístupné pozemky parc.č. 359, 258/16,
231/24, 231/27, 183/7, 5/3, 1861, 183/1, 37/8, 212/14, 189/15, 265/6, 260/2, 319/2, 324/1, 168/1, 357,
183/4, 54/1, st.54, 37/7, 212/17, 1, 189/13, 192/3, 193/3, 231/23, st.101, 55, 190, 290/1, 294, 189/4,
212/3, 279, 281/5, 258/17, 231/25, 282/1, 259/23, 224/1, st.132, 54/5, 198/4, 198/2, 111/11, 189/3, 361,
319/3, 212/29, 418, 416, 291, 343/1, 231/13, 337/1, 205/2, 283, 189/18, 284, 293, 266/4, 212/30, 187/1,
189/1, 189/9, 189/10, 189/11, 184/1, 212/11, 37/2, 281/1, 222/3, 189/6, 189/7, 281/6, 231/33, 212/40, 222/1,
206/3, 231/11, 184/7, 322/1, 322/2, 322/6, 440, 351, 169/10, 230/84, 417, 212/41, 347/2, 315, 258/40, 212/9,
212/38, 54/3, 228/8, 231/180, 231/182, 231/184, 231/187, 231/190, 481 v kat. území Lutín v rozsahu
předmětné stavby dle ověřené Koordinační situace stavby - výkresy C.3.1 - C.3.22).
3. Stavební činnost bude prováděna pouze v rámci vymezených stavebních pozemků citovaných ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.

4. Stavební úřad ukládá stavebníkovi v souladu s § 92 odst.1 stavebního zákona povinnost zpracování
dokumentace pro provádění stavby, které musí být vždy zpracována u stavebních záměrů podle S 103 odst. 1
písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci stavby.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem; stanoveným na základě výběrového řízení,
tj. dle ust. § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Při prováděni stavby musí
být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona.
6. Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín
zahájení stavby a název, sídlo, IČ a oprávnění k předmětné činnosti stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět; rovněž tak neprodleně oznámí změnu v těchto skutečnostech.
7. Stavebník–investor, zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s tímto
rozhodnutím osobou odborně způsobilou.
8. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce technické infrastruktury o přesné vytyčení tras
podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při
provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, který stanoví další podmínky pro
provádění prací.
9. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím
technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro
potřeby záchranné služby a požární ochrany. Případnou uzavírku komunikace je navrhovatel povinen ohlásit
mj. i na adresu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00
Olomouc. Termín provádění prací situovaných v blízkosti těchto přístupů bude s dostatečným časovým
předstihem oznámen jejich vlastníkům.
10. V průběhu zpracování dokumentace k provádění stavby bude prověřena poloha vedení stávajících sítí
technické a dopravní infrastruktury a dokumentace provádění stavby bude zpracována při dodržení
podmínek stanovených příslušnými správci technické a dopravní infrastruktury, přičemž budou respektovaná
ochranná pásma těchto sítí, v souladu s ustanovením ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
11. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit
ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
12. Přebytečná výkopová zemina bude uložena ne povolenou skládku nebo bude využita dle dispozic investora v
souladu s příslušnými předpisy.
13. Při výstavbě nesmí dojit ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39
vodního zákona zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních mechanismů.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené v koordinovaném závazném stanovisku
Magistrátu města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, č.j. SMOL/287390/2021/
ODUR/UUP/Sin z 7.12.2021:
a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů:
- Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a
podzemních vod. Při výstavbě a následném provozování výše uvedené stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových
nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. ohrožení jakosti vod v
průběhu realizace stavby je nutné bezprostředně omámit Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí 588
488 312, mobil havarijní služby 602 718 845.
- Provádění prací v záplavovém území nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dotčeném území. Zemina a sypké
materiály a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku ze záplavového území odstraněny. Při
průchodu povodňových vod bude průběh stavebních prací řídit pověřený pracovník.
- Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků.
Vlastník stavby je vázán povinnostmi uvedenými v §85 vodního zákona, je povinen ve veřejném zájmu stavbu zabezpečit
proti škodám způsobeným vodou.

b) zákona č. 254/2001 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o ochraně ovzduší):
- Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
- Při nečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
- Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně
odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.

- Výkopové práce nebudou prováděny během silného proudění větru.
- Při nakládání se zeminou a ostatními sypkými materiály zamezit nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin apod.).
- S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.
15. Při provádění stavby bude postupováno v souladu s vyjádřením Správy silnic Olomouckého kraje
z 9.2.2022 pod zn. SSOK-OL2959/2022/CF, mimo jiné:
- Stavba se dotkne silnic II/570, III/5701 1, III/57012 a III/57013 v obci Lutín. Tato křížení budou provedena protlaky.

-

-

-

-

-

Hloubka krytí chráničky musí být min, 1,20 m pod niveletou vozovky. Zápichové jámy musí být umístěny mimo vozovku
a krajnici silnic 11/570, 111/57011, 111/57012 a 111/57013. Před vlastním započetím zásypových prací požadujeme
být přizváni ke kontrole hloubky krytí chráničky.
V případě, že by v rámci vlastní realizace stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít ke změně způsobu provedení křížení
optického kabelového komunikačního vedení se silnicí II/570, III/5701 1, III/57012 nebo III/57013 /rozkopávka vozovky
nebo krajnice silnice - i částečná/, musí být každá tato změna předem s naší organizací projednána
V souběhu se silnicemi 11/570, 111/57012 a 111/57013 bude nové optické kabelové telekomunikační vedení uloženo na
pozemcích p.č. 290/1 k.ú. Lutín, p.č. 291 k.ú. Lutín a p.č. 337/1 k.ú. Lutín, v tělese chodníků a v travnatých plochách, u
uvedených silnic. Vlastníkem uvedených pozemků je Olomoucký kraj. S umístěním části stavby na pozemky p.č. 290/1
k.ú. Lutín, p.č. 291 k.ú. Lutín a p.č. 337/1 k.ú. Lutín naše organizace souhlasí. Hloubka kryti chráničky optického
kabelového telekomunikačního vedeni na uvedených pozemcích musí být min.1,20m pod úrovní terénu. Před vlastním
započetím zásypových prací požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí chráničky kabelového vedení.
V případě, že by v rámci vlastní realizace stavby mělo dojít ke změně trasy nového optického kabelového
telekomunikačního vedeni, při které by mělo dojít k zásahu do vozovky, krajnice silnic ve správě naší organizace,
/protlak, rozkopávka vozovky nebo krajnice silnice — i částečná/, musí být každá tato změna s naší organizací předem
projednána.
V souběhu se silnicemi It/570, 111/44814 (ul. Na Zábraní), lil/57011, 111/57012 a 111/57013 nesmí být optické
kabelové telekomunikační vedení uloženo ve vozovce ani krajnici uvedených silnic.
Optické kabelové telekomunikační vedení nesmí být umístěno v tělese mostů, silničních propustků ani nesmí být
zavěšeno na těchto silničních objektech.
V případě, že by v průběhu výstavby ostatních částí stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít k zásahu do tělesa silnice
11/570, 111/44814, 111/57011, 111/57012 nebo 111/57013 /další protlak, rozkopávka vozovky nebo krajnice silnice - i
částečná/, nebo k dalšímu dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje, musí být každý tento zásah předem s naši
organizací projednán.
V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakéhokoliv důvodu na dobu nezbytně nutnou dojit k dočasnému přesunu nebo
odstranění stávajícího svislého dopravního značení u silnice 11/570, 111/44814, 111/57011, 111/57012 nebo
111/57013, musí stavebník tento záměr předem projednat s naší organizaci a s příslušným silničním správním úřadem.
Nejpozději před zahájením kolaudačního řízeni požadujeme předložit zaměřeni skutečného provedeni stavby v
dotčeném místě případně geometrický plán.
V případě, že by v souvislosti s prováděním stavebních prací bylo nutno omezit dopravní provoz částečnou, nebo
úplnou uzavírkou silnice 11/570, 111/44814, 111/57011, 111/57012 nebo 111/57013 /i krátkodobou/, musí stavebník
tuto uzavírku předem projednat s naší organizaci. K případné uzavírce silnice musí být naši organizací vydáno
samostatné vyjádření.
Stavební ani výkopový nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici silnic tl/570, 111/44814, 111/57011, 111/57012 a
111/57013 ani do tělesa silniční příkopy. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být očištěna tak, aby
neznečišťovala pozemní komunikaci (S 2313 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Dále musí
být splněny podmínky S 28 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

16. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí Povodí Moravy, s.p. zn. PM1348/2022/5202/Kuč z 21.1.2022:
- Hloubka krytí chráničky musí být minimálně 1,2m od kóty původního dna koryta, do krytí nelze počítat nános
sedimentu.

- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů ani zatrubnění, znečištění vodního toku stavebním odpadem a látkami
-

nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na
březích a v blízkosti vodního toku.
Křížení kabelového vedení s vodním tokem bude vyznačeno signalizačními tyčemi.
Kabelové vedení musí být v manipulačním pásmu toku (6 m od břehové hrany) provedeno dostatečně únosné pro pojezd
těžkou mechanizací správce toku (min. 25t).
Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani jinak zasahováno do břehových linií koryta.
Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu.
O zahájení prací požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem. Kontaktní osoba: Ing. Martin
Jurečka, email: jurecka@pmo.cz, mob.: 725 971 034.
Po provedení protlaku bude správci toku (úsekový technik: Ing. Martin Jurečka, email: jurecka@pmo.cz, mob.: 725
971 034) předáno 1 vyhotovení protokolu o protlaku včetně zaměření úrovně křížení (v návaznosti na B.p.v. a SJTSK).

17. Při provádění stavby bude respektovány podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních vlastníků a
provozovatelů technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové
dokumentace:
• vyjádření Obce Lutín, č.j. OU/3722/2021 z 13.1.2022, zejména:
- trasa, směr a hloubka uložení kabelů v ulici Břízová a části ulici Růžová bude naplánována v souladu s PD
rekonstrukce ul. Břízová, která je přílohou tohoto vyjádření, v případě nutnosti přeložky optické sítě v rámci stavby

- „Rekonstrukce ul. Břízová v obci Lutín”, která bude probíhat po uložení sítí, bude toto považováno za nesplnění

podmínek vyjádření a přeložka bude provedena na náklady majitele a provozovatele této sítě, dále v souvislosti akce
„Břízová” upozorňujeme na plánovaný sjezd na pozemek parc. č. 189/14 v k.ú. Lutín a uložení kabelu do hloubky min.
0,90m pod sjezdem a do vzdálenosti min. 1,00m od hranice sjezdu
- trasa, směr a hloubka uložení kabelů v ulici Na Sídlišti bude naplánována v souladu s PD Ill. etapa regenerace sídliště
- dvůr, která je přílohou tohoto vyjádření, v případě nutnosti přeložky optické sítě v rámci stavby „Ill. etapa regenerace
sídliště v Lutíně - dvůr”, která bude probíhat po uložení sítí, bude toto považováno za nesplnění podmínek vyjádření a
přeložka bude provedena na náklady majitele a provozovatele této sítě
- obec Lutín upozorňuje na plánované rozšíření smíšené cyklostezky na pozemku parc. č. 5411 v k.ú. Lutín o chodník v

-

šířce min. 1,75 m, demolici stávajícího domu č.p. 1 a výstavbu na pozemku parc. č. st. 54 v k.ú. Lutín, v případě
požadované přeložky položených sítí bude provedeno na náklady majitele a provozovatele této sítě
práce budou probíhat vždy jen v rámci jedné ulice, práce v další ulici budou zahájeny až po předání ulice předchozí
výkopy budou prováděny ručně bez použití mechanizace, křížení komunikací, vjezdů a vstupů bude vždy provedeno
protlakem (bezvýkopovou technologií)
ve všech výkopech kabelových tras bude umožněno obci Lutín připoložit kabel veřejného osvětlení a chráničky
optického kabelu pro potřeby obce Lutín
stavebník je povinen požádat minimálně 5 dní před zahájením zemních prací o vytýčení inženýrských sítí v místě
realizace provozovatele veřejného osvětlení v obci Lutín, firmu HOFMEISTER Jiří, kontaktní údaje na: www.vereineosvetleni.cz
v případě nutnosti přeložení sítě nebo souvisejících zařízení v majetku obce Lutín podá stavebník žádost o přeložku,
křížení a souběh přípojek s ostatními inženýrskými sítěmi bude v souladu s ČSN 736005
v případě změny technického řešení je nutné změnu předložit k projednání vlastníkům pozemků a majiteli a
provozovateli jednotlivých inženýrských sítí během stavby nebude skladován stavební materiál na tělese komunikací,
bude zaručena průjezdnost komunikací a zabezpečena bezpečnost chodců a procházejících občanů
během stavby nesmí být káceny a poničeny žádné stromy, keře a jiné dřeviny bez souhlasu vlastníka pozemku, v
případě poškození nebo odstranění budou nahrazeny novými
před zahájením prací provede stavebník pasportizaci dotčeného území formou fotografií, které odevzdá obci Lutín v
digitální podobě
dlážděné komunikace budou rozebrány v celé šíři mezi obrubníky, po uložení sítí budou doplněny chybějící podkladní
vrstvy v celé šíří zhutněny a předlážděny
živičné komunikace budou obnoveny v celé šířce a délce zásahu tj. bude položena nová asfaltová obrusná vrstva v celé
ploše (nebudou tvořeny asfaltové pruhy a záplaty
součástí předávacího protokolu předloženého stavebníkem bude geodetické zaměření skutečného provedení uložení sítí

• stanovisko ARKO TECHNOLOGY, a.s. ze dne 18.1.2022, zejména:

- pět dnů před zahájením stavby bude osloven pověřený zástupce provozovatele, k vytýčení všech inženýrských sítí v
dotčené lokalitě, a to z důvodu ochrany sítí v rámci staveniště, příjezdu ke stavbě apod. p. Dvořák tel.: 724566235
- křížení sítí v terénu musí být písemně předáno odpovědnému zástupci provozovatele
- veškeré výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (1,5m na každou stranu od vnější hrany vedení)
nesmí být provedeny strojním způsobem. V tomto ochranném pásmu řadů nesmí být umisťovány žádné stavby ani
vzrostlá zeleň
- křížení, souběh všech sítí a jejich přípojek bude řešeno dle ČSN 73 6005 a bude přivolán zástupce majitele a
provozovatele ke kontrole správnosti

• vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. , zn. 001121085129 z 7.11.2021, mimo jiné:
- V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení VN, NN, uzemňovací soustavy ani provoz

jiného zařízení v majetku ČEZ
- Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděný zásadně ručně, bez použití mechanizace ( při
vykopání sond k určení trasy kabelu 0,5 metru )
- Veškeré uzávěry, napojení, kanalizační šachty a rozvaděče budou v minimální vzdálenosti 0,6 metru od kabelového
vedení VN a NN.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o
existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto
vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním
stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného
posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s
platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1 , ČSN 73 6005 a PNE
33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- Při realizaci stavby a provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od
živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 501 10-1, pokud není větší
vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet,
je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních
předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu
upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za
případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností
nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající podzemní vedení VN, NN a DTS. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit
formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu S 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech
stran možného přístupu a vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země
oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na
www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce,
a. s..

- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci
nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví
ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými
osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení
může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

• stanovisko GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002497893 z 7.12.2021, mimo jiné:
stanovisko odboru EPZ-VTL

1.Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 700 03 a TPG 70204 (Technická
pravidla Gas).
2.Před zahájením prací je potřeba provést vytýčení našeho zařízení, a to na základě Vaší objednávkyhttps://dpo.gasnet.cz/ zadost-o-vytyceni
2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
-nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
-nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
-v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
-odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu;
-případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 5 m od předmětného VTL
plynovodu;
-po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy
zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
Před záhozem v exponovaných místech a po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí
GasNet Služby, s.r.o. ke kontrole splnění stanovených podmínek a dodržení odstupových vzdáleností, vydání souhlasu s
provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
Zápis o provedené kontrole bude sloužit jako doklad ke kolaudaci/užívání stavby.
stanovisko EPZ- STL
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni) poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.
Při souběhu, křížení inž. sítí a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zákon
č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- při křížení musí být kabel uložen v betonové tvárnicové chráničce nebo korýtku s přesahem 1 metr na každou stranu.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet s.r.o, provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno
na místě stavby).
-Úhel křížení plynárenského potrubí má být 900 . Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel
křížení menší, nejméně však 600.
Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v
souladu s CSN 736005.
V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
- při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové
dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu 0 0,2m.
- páska uzemnění bude uložena v místě křížení s plynovodem nebo přípojkou na betonovou dlaždici
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící sítě) na plynárenská
zařízení a přípojky
Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a
ochranné pásmo plynárenského zařízení.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb. v
platném znění).
V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
Stavební objekty (transformátor, pilíře, skříně, rozvaděče, propojovací šachty, sloupy apod.) požadujeme umístit mimo OP
PZ, min. 1 m od vytyčeného plynárenského zařízení.
V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem tak, aby nenarušily
bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Mimo aktivně prováděné práce v blízkosti plynárenského zařízení, nesmí zůstat plynovod/přĺpojka plynu obnaženy(zásyp,
obsyp potrubí)
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady
budou hrazeny investorem stavby.
Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení PZ (přeložka, odpojení, úprava,
osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní
osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede
příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze

využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou
v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ
CINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A
BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí
stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti
budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
(3) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových
nářadí.
(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné
obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s
PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na
použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí,
poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu
provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít
QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpečnostním pásmu PZ.
(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen
na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během
výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude
provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční
soustavy
„Zásady
pro
projektování,
výstavbu,
rekonstrukce
a
opravy,
který
naleznete
na
https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena
provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné
důsledky.
• vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN), zn. č.j. 539407/21 z 4.2.20221:
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou
nedílnou součástí Vyjádření

• stanovisko Veolia Energie ČR, a.s., zn. RSTM/20211109-003/UZ z 23.11.2021, mimo jiné:
- Práce v ochranném pásmu je možno realizovat pouze v souladu s přílohou č.2 - „Podmínky pro provádění prací v
ochranném pásmu HV 2020”.

• vyjádření UCED s.r.o. (plynárenské zařízení) z 11.3.2022, mimo jiné:
- V ochranných pásmech distribučního zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 68 odst.
3 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Objednání přesného vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v terénu a to nejméně 14 dní před
zahájením prací. V případě, že nebude možné plynárenské zařízení a plynovodní přípojky bezpečně určit pomocí
vytyčovacího zařízení, je investor povinen pro jednoznačné určení polohy plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí dle pokynů manažera provozu sítí PDS.
- Zakreslení trasy podzemního vedení nacházejícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí projektové
dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu
trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, nebo s trasou zemních prací, aby pracující na stavbě byli o hranicích
ochranného pásma trvale vizuálně informováni.
- Zemní práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek budou prováděny výhradně ručním
nářadím s maximální opatrností a bez použití jakékoli mechanizace.
- Investor provede vhodné zabezpečení a označení obnaženého zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození, nebo k
neoprávněné manipulaci.
- Způsob provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s plynárenským zařízením a s plynovodními přípojkami bude
odpovídat příslušným ČSN normám.

- Přizvání zástupce PDS ke kontrole křížení a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do
stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, bude plynárenské zařízení, příp. plynovodní přípojky znovu odkryto/ty
a za dozoru zástupce PDS bude proveden zásyp a to vše na náklady investora.
- V případě pohybu těžké techniky v ochranném pásmu podzemního zařízení zajistit položení překladů, panelů, nebo
plechů tak, aby nemohlo dojít k poškození podzemního zařízení. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek budou prováděny výhradně ručně bez použití mechanizace.
- Jakékoliv poškození distribučních zařízení plynu nahlaste na +420 702 080 314

• vyjádření UCED s.r.o. (distribuční zařízení) z 11.3.2022, mimo jiné:
- V ochranných pásmech distribučního zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle 5 46 odst.
8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech těchto zařízení je zakázáno pod
písmeny:
c)provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví
či majetek osob.
d)provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Objednání přesného vytýčení distribučního vedení v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací. V případě, že
nebude možné distribuční vedení bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor povinen pro jednoznačné
určení polohy distribučního vedení provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí dle pokynů
manažera provozu sítí PDS.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení nacházejícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí
projektové dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení
či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, nebo s trasou zemních prací, aby pracující na stavbě byli o
hranicích ochranného pásma trvale vizuálně informováni.
- Zemní práce v ochranném pásmu distribučního vedení budou prováděny výhradně ručním nářadím s maximální
opatrností a bez použití jakékoli mechanizace.
- Investor provede vhodné zabezpečení a označení obnaženého distribučního vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození,
nebo k neoprávněné manipulaci s distribučním vedením.
- Způsob provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním vedením bude odpovídat přísl. ČSN normám.
- Přizvání zástupce PDS ke kontrole křížení a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do
stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, bude distribuční vedení znovu odkryto a za dozoru zástupce PDS
bude proveden zásyp, a to vše na náklady investora.
- V případě pohybu těžké techniky v ochranném pásmu podzemního vedení zajistit položení překladů, panelů, nebo plechů
tak, aby nemohlo dojít k poškození podzemního vedení. Veškeré práce s mechanizací v ochranném pásmu distribučního
zařízení je nutno provádět v beznapěťovém stavu a vypnutí požadujeme objednat:
a)NN a VN vedení nejméně 25 kalendářních dní předem
b)VVN vedení nejpozději do 10. dne předchozího měsíce

• vyjádření České Radiokomunikace a.s. (CAR), zn. UPTS/OS/289752/2021 z 10.11.2021
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti
těchto vedení a zařízení, jste povinni podle S 101 , odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických
komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi,
zejména tím, že:
- nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude
zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz . V
předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska_ Oznámení zahájení prací'
- podklady k průběhu trasy kabelů CRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese
geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho
blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou (tel. 603
855 225). Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání./ prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří
budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané
výkresovou dokumentací.
- upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a
aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační
prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního
telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např.
krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim
znemožňovalo přístup.
- zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění
prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s.
tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení)
viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvěte
prosím 14 dní před požadovaným termínem.
zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60
05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního
telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.

19) Při provádění stavby budou respektována stanoviska a vyjádření vlastníků a provozovatelů technické
infrastruktury, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace:
• vyjádření SUBYT spol. s r.o. z 17.2.2022
• vyjádření SIGMA SOFT spol. s r.o., zn. FTTH TMCZ_LTN z 7.2.2022
• vyjádření SITEL, spol. s r.o., zn. 1112103631 z 19.9.2021
• vyjádření OPTILINE a.s, zn 1412102059 z 13.9.2021
• vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 211109-1352357721 z 12.11.2021
20) Staveniště bude organizováno v souladu s ustanovením § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území, ve znění pozdější předpisů.
21) Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit
ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
22) Přebytečná výkopová zemina bude uložena ne povolenou skládku nebo bude využita dle dispozic investora v
souladu s příslušnými předpisy.
23) Při výstavbě nesmí dojit ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu §
39 vodního zákona zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních mechanismů.
24) Stavba podzemní liniové trasy optického kabelu nevyžaduje dle S 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního
zákona vydání stavebního povolení, ohlášeni ani jiného opatřeni od obecného stavebního úřadu.
25) Stavba podle dle §2i zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, v platném zněni, nevyžaduje k užívání vydání kolaudační souhlas ani kolaudační
rozhodnutí dle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby
příslušnému stavebnímu úřadu:
- Údaje určující polohu definičního bodu stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám
oproti ověřené projektové dokumentaci)
- Geometrický plán umístění stavby
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
Sb., (dále jen „správní řád“) je:
T-Mobile Czech Republic a.s., Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín, ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží. 390/42, Praha 2, ČR-příslušnost hospodařit Ministerstvo zemědělství, Těšnov
65/17, Praha 1, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, Olomoucký kraj-právo hospodařit
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Olomouc, SIGMA GROUP a.s.,
Jana Sigmunda 313, Lutín, SUBYT spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín, Edwards s.r.o., Jana Sigmunda 300,
Lutín, MUDr. Adriana Bednaříková, Za Rybníčkem 245, 783 49 Lutín, Čeněk Beran, Za Rybníčkem 209, 783 49
Lutín, Zdeněk Beran, Slatinická 139, 783 49 Lutín, Arko Technology, a.s., Vídeňská 108, Brno, SUBYT spol.
s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín, SIGMA SOFT spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín, UCED s.r.o., Sokolovská
675/9, Praha 8, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, CRA(Česká Radiokomunikace
a.s.), Skokanská 2117/1, Praha 6, Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava, Optiline a.s., Příkop 843/4,
Brno, SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4

Odůvodnění:
Dne 29.12.2021 podal žadatel spol. -Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomčíkova 2144/1, 148 00 Praha 4
zastoupen na základě plné moci COM PLUS CZ a.s., IČ 25772104, U Vlečky 3086/6, 400 01 Ústí nad Labem
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín“ na
pozemcích parc.č. 359, 258/16, 231/24, 231/27, 183/7, 5/3, 1861, 183/1, 37/8, 212/14, 189/15, 265/6, 260/2,
319/2, 324/1, 168/1, 357, 183/4, 54/1, st.54, 37/7, 212/17, 1, 189/13, 192/3, 193/3, 231/23, st.101, 55, 190,
290/1, 294, 189/4, 212/3, 279, 281/5, 258/17, 231/25, 282/1, 259/23, 224/1, st.132, 54/5, 198/4, 198/2,
111/11, 189/3, 361, 319/3, 212/29, 418, 416, 291, 343/1, 231/13, 337/1, 205/2, 283, 189/18, 284, 293, 266/4,
212/30, 187/1, 189/1, 189/9, 189/10, 189/11, 184/1, 212/11, 37/2, 281/1, 222/3, 189/6, 189/7, 281/6, 231/33,
212/40, 222/1, 206/3, 231/11, 184/7, 322/1, 322/2, 322/6, 440, 351, 169/10, 230/84, 417, 212/41, 347/2, 315,
258/40, 212/9, 212/38, 54/3, 228/8, 231/180, 231/182, 231/184, 231/187, 231/190, 481 v kat. území Lutín.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení,
byl žadatel dne 9.2.2022 vyzván k doplnění podání a současně rozhodl usnesením č.j. SÚ/33/3749/21/2022 ze
dne 10.2.2022 o přerušení územního řízení do doby doložení stanovených podkladů, nejpozději však do
uplynutí usnesením určené lhůty. Dále žadatele poučil, že bude pokračovat v řízení, jakmile odpadne překážka,

pro niž bylo řízení přerušeno, nebo uplyne-li výše uvedená stanovená lhůta. Žádost byla dne 31.3.2022 pod č.j.
OU/999/22 doplněna.
Po doplnění požadovaných podkladů stavební úřad Lutín dne 11.4.2022 pod č.j. OÚ/1123/22 oznámil všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle S 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení.
V oznámení o zahájení územního řízení byli v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v
platném znění, účastníci řízení vyrozuměni o skutečnosti, že na územní řízení se vztahuje uvedený zákon.
Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona bylo žadateli, obci a účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona oznámení o zahájení územního řízení doručováno jednotlivě. Účastníkům uvedeným v § 85
odst. 2 písm. b) stavebního zákona bylo podle ustanovení S 87 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 144 odst.
6 správního řádu oznámení o zahájení územního řízení doručováno veřejnou vyhláškou.
Protože žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a stavebnímu úřadu jsou známy poměry v
území, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil že ve lhůtě
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska. Stavební úřad dále v oznámení sdělil, že ke dni 17.5.2022 bude mít nashromážděny veškeré
podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci a že účastníci řízení
mají podle 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohli
účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu učinit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů, počínající
běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Současně stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených
orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků územního řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim
nebude přihlédnuto a dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které
zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah
stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků územního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů
stavební úřad obdržel dne 2.5.2022 pod č.j. OÚ/1432/22 obdržel stavební úřad Lutín písemné námitky účastníků
řízení pana Čeňka Berana, Slatinická 139, Lutín a pana Zdeňka Berana, Za Rybníčkem 209, Lutín, kteří jsou
vlastníky pozemků parc.č. 231/23, 231/24, 231/25 a 231/27 v kat. území Lutín . Námitky byly doručeny ve lhůtě
stanovené pro uplatňování námitek, jsou tedy včasné.
Na toto územní řízení, se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
urychlení výstavby'), neboť se jedná infrastrukturu veřejných komunikací v souladu s § 1 odst. 5 zákona o
urychlení výstavby (komunikační vedení veřejné komunikační sítě a související komunikační zařízení, včetně
jejich elektrických přípojek).
Podle ustanovení 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
urychlení") v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se
oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje
pouze účastníkům řízení podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci”), žadateli, obci,
na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Ostatní písemnosti se
doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v
oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.
Pro vydání rozhodnutí o umístění stavby byly předloženy následující podklady:
koordinované závazné stanovisko Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, č.j.
SMOL/287390/2021/ODUR/UUP/Sin z 7.12.2021; rozhodnutí Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy
na úseku pozemních komunikací, č.j. SMOL/174110/2020/OZP/OOSSO/Ves z 3.3.2022; rozhodnutí Obecního úřadu Lutín, č.j.
OÚ/617/2022 z 9.3.2022; vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., zn. SSOK-OL2959/2022/CF z 9.2.2022;
stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM-1348/2022/5203/Kuč z 7.1.2022; vyjádření Krajské ředitelství Policie Ol. kraje, č.j.
KRPM-135868-1/ČJ-2021-140506 z 10.11.2021; závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, zn. 121379/2021-1150-OÚZ-BR z 16.12.2021; vyjádření obce Lutín,
č.j. OÚ/3722/2021 z 13.1.2022; sdělení obce Lutín, č.j. OÚ/1814/2021 z 16.6.2021; vyjádření ARKO TECHNOLOGY, a.s.

z 18.1.20224.5.2016; vyjádření k PD stavby ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001121085129 z 7.12.2021; vyjádření Veolia Eergie
ČR, a.s., zn. RSTM/20211109-003/UZ z 23.11.2021; vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN), č.j.
849249/21 z 26.11.2023; stanovisko GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002497893 z 7.12.20221; vyjádření UCED s.r.o. (plyn)
z 11.3.2022; vyjádření UCED s.r.o. (el. energie) z 11.3.2022; vyjádření SUBYT spol. s.r.o. z 17.2.2022; vyjádření SIGMA
SOFT spol s r.o., zn. FTTH TMCZ_LTN z 7.2.2022; vyjádření OPTILINE a.s., zn. 1412102059 z 13.9.2021; vyjádření SITEL,
s.r.o,, zn. 1112103631 z 13.9.2021; vyjádření SPRINTEL s.r.o., č.j. SPR1279/2021 PK z 9.12.2021; yjádření Česká
Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/289752/2021 z 10.11.2021; vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a.s. ze dne
15.4.2021, zn. 1312100956; vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 211109-1352357721 z 12.11.2021; sdělení ČEZ
ICT Services, a., zn. 0700400176 z 17.6.2021; sdělení Telco Pro Services, a.s., 020126116 z 17.6.2021; vyjádření Dial
Telecom, a.s., zn. PH941071 z 31.8.2021; vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a.s., zn. 1312200544 z 1.3.2022; vyjádření
OLTERM&TD Olomouc, a.s., zn. OLTERM/20211109-003/UZ z 23.11.2021 avyjádření Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-202107648-01 z 6.12.2021

Stavební úřad závazná stanoviska dotčených orgánů zapracoval do výrokové části tohoto rozhodnutí v souladu
s ustanovením § 149 správního řádu. Předložená stanoviska a vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí
stavební úřad vyhodnotil a v případech, kdy dochází k jejich dotčení zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.
Podmínky vycházející ze samostatných rozhodnutí, vydaných podle zvláštních právních předpisů dotčenými
orgány státní správy, které v řízení spolupůsobily, nebyly převzaty do podmínek tohoto územního rozhodnutí, ale
územní rozhodnutí o umístění stavby je s nimi v souladu.
Stavební úřad přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění shora uvedené stavby z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona.
Podle 90 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s
požadavky:
1. tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:
2. na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
3. zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
Ad 1) Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území:
Z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: Umísťovaná stavba
byla posouzena z hlediska souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území - Žádost o umístění stavby je v souladu s § 3 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Prováděcím
právním předpisem ke stavebnímu zákonu, který se vztahuje na stavbu je vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků. Jedná se o vedení optických kabelů
vysokorychlostního internetu (elektronických komunikací), které je umístěno v zastavěném území k.ú. Lutín.
Stavební záměr splňuje zejména ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků. Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009
Sb. o technických požadavcích na stavby. V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. je stavba navržena tak, aby
neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů
okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. Při
návrhu byly dodrženy požadavky uvedené v § 10 této vyhlášky (Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví,
zdravých životních podmínek a životního prostředí).
Stavba svým charakterem nepodléhá posouzení dle vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Záměr stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
Ad 2) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
Dle předložených stanovisek vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí budou stavbou dotčena vedení
technické infrastruktury ve vlastnictví obce Lutín, ARKO TECHNOLOGY, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Veolia
Eergie ČR, a.s., vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN), stanovisko GasNet Služby,
s.r.o., vyjádření UCED s.r.o. (plyn), UCED s.r.o. (el. energie), vyjádření SUBYT spol. s.r.o., vyjádření
SIGMA SOFT spol s r.o., vyjádření OPTILINE a.s., vyjádření SITEL, s.r.o,, vyjádření SPRINTEL s.r.o.,
Česká Radiokomunikace a.s. a yjádření Vodafone Czech Republic a.s. Stavebník při provádění stavby bude
respektovat podmínky z jejich vyjádření.
Stavba se nenapojuje na dopravní infrastrukturu. Dle předložené situace dojde k dotčení silnice II/570, III/57011,
III/570012 a III/57013 v k.ú. Lutín a místních komunikací v Lutín. V daném případě se jedná o zvláštní užívání
dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích spočívající v umístění inženýrských sítí v
silničním pozemku. Ke stavbě bylo v souladu s ust. § 25 zákona o pozemních komunikacích doloženo rozhodnutí

o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vydáné Magistrát m Při provádění stavby dojde k omezení
pohybu chodců. Dojde k omezení dopravy v rámci stavby a bude provedeno dočasné dopravní značení.
Ad 3) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů:
Stanoviska dotčených správních orgánů jsou kladná. Ke stavbě bylo vydáno koordinované závazné stanovisko
Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje dne č.j. MOL/287390/2021/ODUR/UUP/Sin z
7.12.2021, jehož součástí je i souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odbor životní podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 254/2001 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
k umístění stavby. Stavební úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by záměr žadatele byl
s nimi v rozporu.
Podle § 90 odst. 2 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací
dokumentací s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko
podle § 96 b):
Vzhledem k tomu, že pro předložený stavební záměr bylo vydáno koordinované závazné stanovisko Magistrát
města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje dne č.j. MOL/287390/2021/ODUR/UUP/Sin z 7.12.2021,
jehož součástí je i souhlasné závazné stanovisko úřadu územního plánování, kterým byl již posouzen soulad
navrhovaného umístění stavby z územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, stavební
úřad již tento soulad v odůvodnění dále neposuzuje.
K žádosti o územní rozhodnutí se dle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dokládá souhlas k umístění
stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. V § 184a odst. 3 stavebního zákona je uvedeno: „Souhlas se
nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo
opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem”. V ust. § 1 odst. 5 zák. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), se
uvádí, že infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí stavba komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě jako technické infrastruktury elektronických komunikací a související
komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek.
V souvislosti s předchozím je však třeba připomenout, že samotná existence pravomocného územního
rozhodnutí pro realizaci konkrétní stavby elektronických komunikací ještě nepostačuje, neboť její stavebník, tj.
podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, je vázán povinnostmi uvedenými v §104 odst. 3 zákona o
elektronických komunikacích. Zde je zakotveno, že pro zajištění oprávnění zřídit stavbu předmětného charakteru
dle podmínek vydaného územního rozhodnutí musí tento podnikatel nejprve uzavřít s vlastníkem dotčené
nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti.
Pokud k uzavření takové smlouvy nedojde, případně i v dalších případech uvedených v § 104 odst. 4 zákona o
elektronických komunikacích jako speciálního zákona, rozhodne o vyvlastnění, tj. o omezení vlastnického práva
zřízením věcného břemene v nezbytném rozsahu, na žádost podnikatele vyvlastňovací úřad dle vyvlastňovacího
zákona. V takovém případě však může být oprávnění zřídit stavbu sítě elektronických komunikací dle
pravomocného územního rozhodnutí podnikatelem realizováno teprve od dne vykonatelnosti rozhodnutí o
vyvlastnění.
Z výše uvedeného lze dovodit, že žadatel není povinen současně s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění stavby stavebnímu úřadu doložit vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo
opatření k pozemku nebo stavbě, protože u staveb zřizovaných ve veřejném zájmu lze vlastnické právo získat
nebo omezit vyvlastněním podle zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Dne 2.5.2022 pod č.j. OÚ/1432/22 vznesli pana Čeňka Berana, Slatinická 139, Lutín a pana Zdeňka Berana, Za
Rybníčkem 209, Lutín, kteří jsou spoluvlastníky pozemků parc.č. 231/23, 231/24, 231/25 a 231/27 v kat. území
Lutín. spoluvlastníci dotčený pozemků parc.č. 231/23, 231/24, 231/25 a 231/27 v kat. území Lutín tuto námitku:
Žadatel T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 Praha 4, zastoupen na
základě plné moci COM PLUS CZ as., IČ 25772104, U Vlečky 3086/6, Ol nad Labem (dále jen „žadatel“), podal
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bez našeho vědomí a jakékoliv dohody. Ta by byla možná
jen za předpokladu dojednáni trasy pokládky optického kabelu, projednání technického provedení samotné
stavby a v neposlední řadě i kompenzace za strpení věcného břemena v délce cca 95m.
Protože se v této době jedná o jediné přístupové pozemky ve vlastnictví majitelů Zdravotní střediska, stavba
žadatele není možné na tyto parcely bez uzavření dohody mezi žadatelem a majiteli výše uvedených parcel.

Stavební úřad se výše uvedenou námitkou zabýval a vyhodnotil ji takto: Námitka se zamítá
Odůvodnění: Stavební úřad posoudil námitku dle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje, že je
přípustná, neboť je tvrzeno případné dotčení vlastnických práv účastníka řízení. Neuzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby mezi společností T-Mobile Czech
Republic a.s. a spoluvlastníky pozemků parc.č. 231/23, 231/24, 231/25 a 231/27 v kat. území Lutín, na kterých
má být provedena výše uvedená stavba a zřízeno věcné břemeno, není překážkou pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby, neboť dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o
urychlení”), a dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(dále jen „zákon o vyvlastnění"), ve znění pozdějších předpisů, lze pro umístění a provedení výše uvedené
stavby tato práva vyvlastnit. Toto vyvlastnění musí proběhnout před realizací.
Územním řízení je nutné posoudit, zda je teoreticky možné vyvlastnit pozemek, k němuž žadatel o vydání
územního rozhodnutí nemá žádný majetkoprávní titul. Jednotlivé podmínky pro vyvlastnění se posuzují v
samostatném řízení o vyvlastnění. Žadatel o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby musí disponovat
majetkoprávním titulem, popřípadě dokladem či smlouvou prokazujícími, že na příslušných pozemcích může
stavět. To není potřeba, pokud lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit. O vyvlastnění však není rozhodováno v
územním řízení, ale je o něm zahajováno samostatné vyvlastňovací řízení. Pro účely územního řízení je tak
pouze třeba posoudit předběžnou otázku, zda teoreticky lze pozemek, k němuž žadatel nemá majetkoprávní titul
ani souhlas vlastníka, vyvlastnit. O takové předběžné otázce si přitom stavební úřad v územním řízení může v
souladu s §57 odst. 1 písm. c) správního řádu sám učinit úsudek, čímž ovšem není nikterak předjímán výsledek
případného vyvlastňovacího řízení. V otázce předběžného posouzení, zda lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit, je
pro stavební úřad v územním řízení rozhodné zejména znění §170 stavebního zákona a zde uvedené účely, pro
které lze k vyvlastnění přistoupit. Zda je skutečně dán veřejný zájem na dosažení takového účelu a zda jsou
naplněny ostatní v zákoně o vyvlastnění uvedené podmínky, ovšem není třeba v územním řízení zvláště
zkoumat, neboť to není jeho předmětem.
Stavební úřad je toho názoru, že výše uvedená stavba je stavbou, pro kterou lze pozemek vyvlastnit dle zákona
č. 458/2000 Sb. Z tohoto důvodu se podle ustanovení § 184a odst. 3 souhlas vlastníka dotčených pozemků
nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemkům nebo stavbám pro požadovaný záměr nebo opatření
stanoven účel vyvlastnění zákonem. Majetkoprávní vztahy tak budou řešeny v rámci samostatných řízení, které
budou následovat, pokud nedojde k dohodě mezi žadatelem a vlastníky jednotlivých pozemků.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
Účastníci územního řízení se k podkladům řízení nevyjádřili, jak jim bylo v rámci poučení v oznámení zahájení
o řízení umožněno.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
V rámci probíhajícího územního řízení se stavební úřad zabýval vymezením okruhu účastníků řízení ve smyslu
ustanovení § 85 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků vycházel z předpokládaného působení stavby
při jejím umístění, provedení a následném užívání na okolí. Z těchto hledisek dospěl k závěru, že v daném
případě toto právní postavení přísluší:
podle ustanovení § 85 stavebního zákona:
-účastníkem podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel T-Mobile Czech Republic a.s.
-účastníkem podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, a to obec Lutín
-účastníkem podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-.li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
nebo stavbě a to Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín, ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží. 390/42, Praha 2, ČR-příslušnost hospodařit Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, Olomoucký kraj-právo hospodařit Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Olomouc, SIGMA GROUP a.s., Jana
Sigmunda 313, Lutín, SUBYT spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín, Edwards s.r.o., Jana Sigmunda 300, Lutín,
MUDr. Adriana Bednaříková, Za Rybníčkem 245, 783 49 Lutín, Čeněk Beran, Za Rybníčkem 209, 783 49
Lutín, Zdeněk Beran, Slatinická 139, 783 49 Lutín, Arko Technology, a.s., Vídeňská 108, Brno,

SUBYT spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín, SIGMA SOFT spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín, UCED
s.r.o., Sokolovská 675/9, Praha 8, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, GasNet Služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9,
CRA(Česká Radiokomunikace a.s.), Skokanská 2117/1, Praha 6, Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7,
Ostrava, Optiline a.s., Příkop 843/4, Brno, SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00Brno
-účastníkem podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno:
183/2, 259/3, 183/5, 101/4, 212/14, st. 191/3, 183/4, st. 59/2, st. 54, 230/32, st. 101, 55, 191/1, 191/2, 191/4,
191/5, 259/19, 191/6, 191/8, st. 59/1, st. 206, st. 210, st. 56/2, 191/17, 183/9, st. 252, 181/24, st. 82, 281/3,
230/77, 258/44, 191/7, 169/12, 150/6, 212/73, 191/10, 191/16, st. 196, st. 207, st. 211, st. 215, 323/1;st. 228, st.
232, 183/10, 182/13, 191/9, 420, 111/4, st. 214, 98/10, st. 273, 354, 258/46, 258/37, st. 117, 258/35, 99/1,
230/86, 99/2, 111/6, st. 352, st. 289/1, 493, 501, 181/42, 181/41, 258/11, 258/12, 258/15, 265/2, 259/24, 262/1,
st. 79/1, st. 83, 183/7, 259/13,st. 485, 186/1, 182/16, 183/1, 259/2, 259/12, 184/3, 258/7, st. 46, st. 52, st. 56/1, st.
4/2, st. 8/1, st. 148, 265/6, st. 63, st. 70, st. 71, st. 74, st. 386, 230/34, st. 199, st. 201, st. 202, 258/3, 258/10,
101/6, st. 174, 181/43, st. 327, st. 500, st. 115, st. 91, st. 51/1, st. 53, 37/7, 212/34, 212/35, 230/33, 258/13, st.
116, st. 122, st. 131, st. 137, st. 489, st. 167, st. 3, st. 6, st. 15, st. 23, 191/12, st. 142, st. 146, st. 162, 230/43, st.
126, st. 128, st. 129, st. 130, 230/42, 230/35, st. 343, st. 319, st. 265, st. 271/4, 230/8, st. 192, st. 108, st. 254, st.
255, st. 256, st. 257, st. 262, st. 85/1, st. 85/2, st. 114, st. 87, st. 89, st. 92/2, st. 94/1, st. 12/1, 187/5, 187/6,
187/7, st. 503, 259/15, 259/16, 259/17, 259/20, 259/21, st. 290, st. 226, st. 233, 187/2, 187/9, 228/9, 230/6,
212/33, st. 32/1, st. 32/2, st. 50, st. 2, st. 5, st. 19, 189/16, st. 149, 272/2, 230/85, 183/3, 259/14, st. 388, st. 264,
st. 271/1, st. 271/2, st. 271/3, st. 271/5, 258/8, 104/2, 258/14, 258/18, 231/26, 264/2, 265/1, 261/2, 258/21, st.
200, st. 105/2, st. 118, st. 123, st. 132, st. 138, st. 341, st. 342, st. 501, 52/2, st. 86, st. 92/1, st. 30, st. 45, st. 51/2,
st. 55; st. 141, st. 345, st. 127, 230/10, 198/4, st. 59/3, st. 62, 187/4, 103/1, 265/4, 262/2, 230/75, 268/9, st. 48/1,
st. 351, 198/7, 281/2, st. 212, 266/1, 212/62, 265/5, st. 157, st. 103, st. 24, st. 35/1, 212/66, st. 153, st. 184, st.
181/1, st. 178, 419, 169/66, 46/2, st. 244, st. 203, 231/78, 231/32, 191/11, 212/36, 258/36, st. 247, st. 90, st. 60,
189/21, 480, st. 595, st. 119/1, st. 4/1, st. 7, st. 16/1, 189/14, 205/2, st. 143, st. 147, st. 158, 98/9, 191/3, st. 198,
st. 205, st. 209, st. 213, st. 219, st. 220, 266/4, 259/18, 259/22, 12/26, 212/30, 212/37, st. 619, st. 227, st. 229,
184/6, 184/8, 185, 187/3, 189/2, 183/11, 228/7, 228/11, 230/3, 230/5, 230/7, 212/31, 212/32, 103/3, st.
120, st. 124, st. 125, st. 133, st. 134, st. 139/1, st. 139/2, 212/75, st. 189, 230/11, 261/1, st. 177, st. 185, st. 182/1,
st. 190, 258/43, 437, 323/2, st. 95, st. 375, st. 373, st. 381, st. 250, 192/6 5/4, st. 369, st. 372, st. 378, 228/12,
111/3, 102/1, st. 377, 192/4, 192/5, 192/13, 192/12, 192/11, st. 78, 186/2, 189/17, st. 28/1, 212/50, 230/78, st.
551, st. 67, 3/2, st. 35/2, st. 84, st. 20, st. 97, 212/72, 169/3, st. 450, 169/4, st. 49, st. 168, 258/39, st. 47, st. 376,
266/7, 212/61, 46/1, 187/8, st. 374, st. 379, 454, st. 179, st. 183, st. 180/1, st. 9/1, st. 272, st. 278, 212/71, st. 166,
258/34, st. 9/2, 183/6, st. 383, st. 382, st. 380, st. 385, st. 186, st. 187, st. 188, 192/7, 192/9, 192/8, st. 121, 111/2,
st. 27, st. 1, st. 41/1, st. 41/2, st. 42, st. 43, st. 44, st. 8/2, st. 11/1, st. 246, st. 370, st. 371, 212/63, 452, st. 248, st.
221/2, st. 384, st. 535, st. 245/1, 230/9, 230/83, 428, 436/2, 169/67, st. 289/10, 231/179, 481, 259/50 v k.ú. Lutín
Stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení /mimo ty, se kterými bylo v tomto
územním řízení takto jednáno/, nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb
v sousedství. Navrhovaná stavba svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od
hranici pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne.
Na základě výše uvedených podkladů vydal stavební úřad předmětné územní rozhodnutí, když neshledal žádný
právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním
řízení, ale ani svůj, pro který by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Obecního úřadu Lutín, 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 účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu

úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby
platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Blanka R e v a y o v á
vedoucí stavebního úřadu

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve výši 1.000,- Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona jednotlivě (dodejky a IDDS)
-písm. a) žadatel:
T-Mobile Czech Republic a.s. zastoupen COM PLUS CZ a.s., U Vlečky 3086/6, 400 01 Ústí nad Labem
(IDDS: vtndfze)
-písm. b) obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
-písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín
ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží. 390/42, Praha 2 (IDDS:96vaa2e)
ČR-příslušnost hospodařit Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 (IDDS:yphaax8)
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 (IDDS: z49per3)
Olomoucký kraj-právo hospodařit Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120,
Olomouc (IDDS:ur4k8nn)
SIGMA GROUP a.s., Jana Sigmunda 313, Lutín (IDDS:tbr2ai7)
SUBYT spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín (IDDS:fwb5a95)
Edwards s.r.o., Jana Sigmunda 300, Lutín (IDDS:9du23u4)
MUDr. Adriana Bednaříková, Za Rybníčkem 245, 783 49 Lutín (IDDS:xedckqy)
Čeněk Beran, Za Rybníčkem 209, 783 49 Lutín
Zdeněk Beran, Slatinická 139, 783 49 Lutín
-vlastníci a správci technické infrastruktury:
Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín
Arko Technology, a.s., Vídeňská 108, Brno (IDDS:83acv2h)
SUBYT spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín (IDDS:fwb5a95)
SIGMA SOFT spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, Lutín (IDDS:w6y2anw)
UCED s.r.o., Sokolovská 675/9, Praha 8 (zr3qkbk)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín (IDDS:v95uqfy)
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno (IDDS:jnnyjs6)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 (IDDS:qa7425t)
CRA(Česká Radiokomunikace a.s.), Skokanská 2117/1, Praha 6 (IDDS:g74ug4f)
Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava (IDDS:zepcdvg)
Optiline a.s., Příkop 843/4, Brno (IDDS: 88gfhz9)
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4 (IDSS:69779z9)
- správce povodí.
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00Brno (IDDS:m49t8gw)

-písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k uvedeným sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
183/2, 259/3, 183/5, 101/4, 212/14, st. 191/3, 183/4, st. 59/2, st. 54, 230/32, st. 101, 55, 191/1, 191/2, 191/4,
191/5, 259/19, 191/6, 191/8, st. 59/1, st. 206, st. 210, st. 56/2, 191/17, 183/9, st. 252, 181/24, st. 82, 281/3,
230/77, 258/44, 191/7, 169/12, 150/6, 212/73, 191/10, 191/16, st. 196, st. 207, st. 211, st. 215, 323/1;st. 228, st.
232, 183/10, 182/13, 191/9, 420, 111/4, st. 214, 98/10, st. 273, 354, 258/46, 258/37, st. 117, 258/35, 99/1,
230/86, 99/2, 111/6, st. 352, st.
289/1, 493, 501, 181/42, 181/41, 258/11, 258/12, 258/15, 265/2, 259/24, 262/1, st. 79/1, st. 83, 183/7, 259/13,st.
485, 186/1, 182/16, 183/1, 259/2, 259/12, 184/3, 258/7, st. 46, st. 52, st. 56/1, st. 4/2, st. 8/1, st. 148, 265/6, st.
63, st. 70, st. 71, st. 74, st. 386, 230/34, st. 199, st. 201, st. 202, 258/3, 258/10, 101/6, st. 174, 181/43, st. 327, st.
500, st. 115, st. 91, st. 51/1, st. 53, 37/7, 212/34, 212/35, 230/33, 258/13, st. 116, st. 122, st. 131, st. 137, st. 489,
st. 167, st. 3, st. 6, st. 15, st. 23, 191/12, st. 142, st. 146, st. 162, 230/43, st. 126, st. 128, st. 129, st. 130, 230/42,
230/35, st. 343, st. 319, st. 265, st. 271/4, 230/8, st. 192, st. 108, st. 254, st. 255, st. 256, st. 257, st. 262, st. 85/1,
st. 85/2, st. 114, st. 87, st. 89, st. 92/2, st. 94/1, st. 12/1, 187/5, 187/6, 187/7, st. 503, 259/15, 259/16, 259/17,
259/20, 259/21, st. 290, st. 226, st. 233, 187/2, 187/9, 228/9, 230/6, 212/33, st. 32/1, st. 32/2, st. 50, st. 2, st. 5, st.
19, 189/16, st. 149, 272/2, 230/85, 183/3, 259/14, st. 388, st. 264, st. 271/1, st. 271/2, st. 271/3, st. 271/5, 258/8,
104/2, 258/14, 258/18, 231/26, 264/2, 265/1, 261/2, 258/21, st. 200, st. 105/2, st. 118, st. 123, st. 132, st. 138, st.
341, st. 342, st. 501, 52/2, st. 86, st. 92/1, st. 30, st. 45, st. 51/2, st. 55; st. 141, st. 345, st. 127, 230/10, 198/4, st.
59/3, st. 62, 187/4, 103/1, 265/4, 262/2, 230/75, 268/9, st. 48/1, st. 351, 198/7, 281/2, st. 212, 266/1, 212/62,
265/5, st. 157, st. 103, st. 24, st. 35/1, 212/66, st. 153, st. 184, st. 181/1, st. 178, 419, 169/66, 46/2, st. 244, st.
203, 231/78, 231/32, 191/11, 212/36, 258/36, st. 247, st. 90, st. 60, 189/21, 480, st. 595, st. 119/1, st. 4/1, st. 7,
st. 16/1, 189/14, 205/2, st. 143, st. 147, st. 158, 98/9, 191/3, st. 198, st. 205, st. 209, st. 213, st. 219, st. 220,
266/4, 259/18, 259/22, 12/26, 212/30, 212/37, st. 619, st. 227, st. 229, 184/6, 184/8, 185, 187/3, 189/2, 183/11,
228/7, 228/11, 230/3, 230/5, 230/7, 212/31, 212/32, 103/3, st. 120, st. 124, st. 125, st. 133, st. 134, st. 139/1, st.
139/2, 212/75, st. 189, 230/11, 261/1, st. 177, st. 185, st. 182/1, st. 190, 258/43, 437, 323/2, st. 95, st. 375, st.
373, st. 381, st. 250, 192/6 5/4, st. 369, st. 372, st. 378, 228/12, 111/3,
102/1, st. 377, 192/4, 192/5, 192/13, 192/12, 192/11, st. 78, 186/2, 189/17, st. 28/1, 212/50, 230/78, st. 551, st.
67, 3/2, st. 35/2, st. 84, st. 20, st. 97, 212/72, 169/3, st. 450, 169/4, st. 49, st. 168, 258/39, st. 47, st. 376, 266/7,
212/61, 46/1, 187/8, st. 374, st. 379, 454, st. 179, st. 183, st. 180/1, st. 9/1, st. 272, st. 278, 212/71, st. 166,
258/34, st. 9/2, 183/6, st. 383, st. 382, st. 380, st. 385, st. 186, st. 187, st. 188, 192/7, 192/9, 192/8, st. 121, 111/2,
st. 27, st. 1, st. 41/1, st. 41/2, st. 42, st. 43, st. 44, st. 8/2, st. 11/1, st. 246, st. 370, st. 371, 212/63, 452, st. 248, st.
221/2, st. 384, st. 535, st. 245/1, 230/9, 230/83, 428, 436/2, 169/67, st. 289/10, 231/179, 481, 259/50
Dotčené orgány státní správy: jednotlivě (IDDS)
Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje (IDDS:kazbzri)
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací (IDDS:kazbzri)
Obecní úřad Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení:
Obecní úřad Lutín správce úřední desky, Školní 203, 783 49 Lutín

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Lutín a současně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za doručení písemnosti se považuje 15. den po vyvěšení fyzické
formy veřejné vyhlášky (bez ohledu na to, zda jde o všední den, sobotu, neděli nebo svátek) s tím, že den
vyvěšení se do doby 15 dní nezapočítává. Po jejím sejmutí bude vrácena potvrzená zpět na Obecní úřad
Lutín, stavební úřad.
Vyvěšeno dne:
/ úřední deska/

Sejmuto dne :

Vyvěšeno dne :
/www. stránky – elektronicky/

Sejmuto dne :

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce

