
obecní úřad Lutín, okres olomouc
stavební úřad

Olomoucká 131' 783 49 Lutín, telefon 585944286i fax 585944286
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Vyřizuje : Irrg. Drahoslava Mačáková
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Stavebrrík ČEz li.t.ibuce, a's. se sÍdlem Teplická 874l8, Děčín, tČ zlzsz+4zs,
zastoupená EI\PRO Energo s.r.o, Sokolská 137l45, Valašské Meziříčí lČ zsszgzs0 podala clrre

31.1.2011 žádost o vydání úzenrního rozlrodnutí o unlístění stavby a Žáclost o vydání stavebrrího
povolelrí na stavbu Hněvotín, Michal Kršňák - nové kNN na parc' č. 1137, I032l3, 615/5
v k.ú. Hněvotín.

obecrrí Úrřad Lutín, stavební úřad usnesením ze dne 4.2'2O1l pod č.-i. sÚl2l6l2011' SÚ/
211l2011,rozhodl vsouladusltstanovením $7Bodst. lzákonač.18312006 Sb''oÚtzemnímplárrovárrí
a stavebnítrr řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen stavebtrí zákon), podle $ l40 zákona
č'500/2004Sb., správní řád, ve nlění zák.č. 41312005 Sb.(dále jerr správní řád) o spojení ťtzernního a
stavebního ťizeni.

I. qýrok:

obecní Úrřad LLrtín, stavebtlí ťrřad, jako stavební úřad příslušný podle $ \ l3 odst. l. písm' g)

a 84 stavebnílro zákona posotrdil Žádost podle $$ 79 odst. l a 90 stavebního zál<orla a na základě
tohoto posouzení rozhodl podle $ 79 stavebrrího zákona o utrrístění stavby
Hněvotín, Michal Kršňák _ nové kNN na parc. č. ll37 ,l032l3,, 61515 v k.ú. Hněvotín.

II.výrok:

obecní Úrřad Ltrtírr, stavební Úrřad přezkoLrnral Žádost o stavební povolenía připojené podklady
ve stavebnítn řízerrí podIe $ l]1 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě jeho výsledl<Lr rozlrodl, že

stavba
Hněvotín, Michal Kršňák - nové kNN na parc. č. II37 , l032l3, 61515 v k.ú. Hněvotín.

se podle $ 1 15 stavebníl-ro zákona

povoluje.

Uspořádání stavby bLrde následLrj ící:

Jedná se o nové kabelové vedení NN vedené po parc. č. 11'37,I032l3 v k.ú. Hněvotín. Na
parc.č. 615/5 bude osazena přípojková skřÍň SS200.

Nové kabelové vedení NN AYKY 3x120+70 se napojí ze stávající přípojkové skříně
Ss200 u poslední novostavby RD (parc.č.61017), kde končí stávající kabelové vedení NN. Dále
povede poclél stávajících parcel a zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS200 pro napojení
nových přípojných míst rra parc.č. 615/5. Kabelové vedení bude ukončeno v nové rozpojovací
skříni SV201.
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Pro Lrmístění stavby se statlovínásledující podrnírrky :

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v k.ú. Hněvotín tak, jak je zakresleno
ve třech situačních výkresu v měř. 1 : 500' jenž je nedílnou součástí projektové
cl oku m entace, d oložen é ke stavebním u l-"ízení.

Nové kabelové vedení NN bude vecleno po parc. č. II37, I032l3 v k.ú. Hněvotín. Na parc.č.
615/5 bude osazena přípojková skříň SS200.

Stavba bude proveclena podle projektové dokumentace' vypracované Miroslavem Kotkem
autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, která by|a ověřena ve

stavebním Íízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu, případně schválení při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku.

Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčené prostorové polohy odborně způsolrilou
osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřen1' úředně oprávněným zeměměřičem ( ověřený
vytyčovací výkres je dokladem ke kolaudačnímu souhlasu).

Pro povolení aužívátlí stavby se stanoví následLryícípodnrírrky:

5. Při provádění stavebních prací butlou doclržena ustanovení vyhlášky č. 26812009 Sb., o

obecných technických požaclavcích na výstavbu.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky fýkající se bezpečnosti práce a

technických zařízení stanovené zejména v nařízení vlácly č. 59112006 Sb., o bližšÍch
minimálních požaclavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učinit
příslušná opatření pro ochranu zdraví aživota osob na staveništi.

7. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění
(práce emitující zvýšený hluk omezit na denní tlobu, používat stroje v řáclném technickém
stavu, před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich očistu, případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako př"ístup na staveniště).

8. Výkopové práce při hranici pozemků parc.č. 620ll,207 v k.ú. Hněvotín budou prováděny
ručně tak, aby nedošlo k poškození zák|adů podezdívky oplocení.

g. Při realizaci stavby tlojde clotčení energetického zaíízení v majetku ČEz Distribuce, a.s.,

které je chráněno ochranným pásmem podle zák.č. 458/2000 Sb. energetický zákon
v platném znění nebo technickými normami , zejména ČsN nx 50ll0-1. Dodrženy budou
podmínky, kteró jsou př"ílohou stanoviska CEZ Distribuce' a.s. Ze dne 10.8,2010 pod č.

1028609513.

10. Při realrizaci stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zaÍízení NTL' bude
proto postupováno clle podmÍnek stanoviska RWB Distribuční služby s.r.o. ze dne 9.8.2010

zn. 3200 l l0l1 53 zej ména:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné

v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
_ Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných irrženýrských sítí)

je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bucle

provedeno vytyčení plynárenského zaŤízení. Vytyčení provede příslušné regionální
centrum. Žádosto vytyčení bude podána minimálně 7 dní přecl požadovaným vytyčením.
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Bez vytyčení a přesrrého určení uložení plynárenského zaÍízení nesmí být stavební
činnosti zahájeny. Vytyčení p|yn. zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti
v ochranném pás.rnu plynárenského zaÍízení.

- Bude dodržena CS|{ 736005' CSN 733050' TPG 70204-tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších přeclpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou'

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických' elektrických' bateriových a
motorových nářacIí.

- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti poškození.

- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu p|ynárenského zaÍízení bude
provedena kontrola doclržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenskébo zaÍízení a kontrola plynárenského zaÍízení. Kontrolu provede
příslušné regionální centrum na základě podané žádosti investora v předstihu 5 ti dní.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně a podsypáno a obsypáno
těženým pískenr, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy vše v souladu -

s CSN EN 1200-1-4, TPG 7020I,TPG 70204.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a

naclzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském znÍízení vč. Hlavních uzávěrů

plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zařízení.

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zaÍízení.
- Při použití nákladníclr vozidel, stavebních strojů a mechanismů je nutno zabezpečit

případný přejezd přes plynárenské zařizení uložením panelů v nrÍstě přejezdu plyn.
zaÍízení.

Při realizaci stavby dojtle ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica
02 Czech Republic, a.s. dle lyjádření ze dne 3.8.2010 pod č.j. 94276lÍ0 a při stavbě bude
postupováno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření.

odpady ze stavby budou likvidovány v soulaclu se závazným stanoviskem Magistrátu města
Olomouce, odboru životrrího prostředí ze dne 25.8.2010 pod č.j. SMOVZP/S5lll737l20t0/Př,
Vá:
- Požadujeme, aby s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bylo naklácláno v

souladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech. A o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dopadech) a prováděcími předpisy
vydanými na jeho základě. Aby bylo zajištěno jejich odstranění, případně využití
v souladu s tímto zákonem.

- Pokud při realizaci stavby vzniknou nebezpečné odpady, upozorňujeme, že nakládat
s nebezpečnými oclpady lze pouze rra základě souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady, který n:r základě písemné žádosti lryclá věcně a místně přÍslušný správní orgán
veře.jné správy. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
Nakládání s oclpady, které vzniknou v rámci stavby,' zabezpečuje a zoclpovírJá za ně

zhotovitel stavby.
- Dále požaclujeme, aby odpady byly tříděny a využitelné odpady byly přednostně

předány k recyklaci a následnému r,yužití. odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat
nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.

- Nevyužitelrré složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby.
K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná
výkopová zemirra.



- Doklady o oclstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace přeclkláclané ke
kolaudačnímu souhlasu.

13. Stavba bude prováclěna stavebním poclnikatelem na základě výběrového řízení, který při
jejím provádění zabezpečí oclborné veclení provádění stavby stavbyvecloucím. Při provádění
stavby bude veclen stavební cleník.

14. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřaclu předem termín zahájení stavtry' název a
sídlo stavebního poclnikatele' který bucle stavbu prováclět; případné změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

15. Stavba bude dokorrčena do 30.6.2013.

16. Stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podat
žádost o vydání kolaudačního souhlasu $ 122 stavebního zákona na předepsaném formuláři.
Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví $ 12 lyhl.č.52612006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Stavebník zajistí, aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky př'edepsané zvláštnÍmi
předpisy.

17. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kcly je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky a to v soulaclu s plánem kontrolních prohlídek, který by| přílohou žádosti o
stavební povolení.
Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby :

- závěrečná kontrolní prohlíclka kvydání ko|audačního souhlasu

18. PřecI zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
,,STAVBA PovoLBNAo'. který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabucle právní
moci' Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy' aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a poneclrán na místě clo doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se

staveniště označí přiměřenou tabuIí, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel,
povolení a ukončení stavby.

Í9. IJzemí, na kterém se stavba uskuteční, je území sarcheologickými nálezy Před zahájením
stavby je třeba postupovat v souladu s ustanovením $ 22 odst.2 zákona č.z0ll987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších novelizací, podle kterého je stavebník povinen písemně
oh|ásit termín zalrájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu
Akademie věa čR v Brně, Královopolská 147, Brno, uzavřít před zahájením vlastních
prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí
oprávněnou kprovádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického
výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

o námitkáclr ťrčastníkťr řízerrí se rozhodLrje takto : nebyly vzneseny

odůvodnění :

Stavebníl< Čgz oistribllce, a.S. se sídlem Teplická 874lB, Děčín, IČ272324425. zastoLrpená ENPRo
Energo s.r.o, Sokolská l31l45, Valašské Meziříčí lC 28628250 podala dne 3l.1.20l l Žádost o

vydání Úlzenlnílro rozhodnrrtí o utnístění stavby a Žádost o vydání stavebního povolení rla stavbu
Hněvotín, MichalKršriák- nové kNN na parc. č' ]l37. 103213, 615/5 v k.ťr. Hněvotín.



Vzhledem ktotl'tt-t' Že podnrínky v ťtzenríjsou jednoznačné, rozhodl stavební Úrřacl v souladLt
s ustallovellí $ 78 odst. l.stavebního zákona a podle $ l40 správního řádtr ltsneserlím ze dne 4.2.2011
pod č j. SU/2l 612011' SU/2 |1l201l o spojerrí územníIlo Í'ízertí a stavebního iízertí'

obecní úřad Lutín, stavební Úrřad opatřerlínr ze clne 7.2'2011 oznánril zaltájení společného
územního a stavebního řízerlí všenr známýn Úrčastníkťlrl iízerlí a dotčenýrn orgánťrri a nařídil veřejné
ústrrí.ieclrláIrí rra l4.3'20I l.

V prťrběhu řízerlí dále pt'ezkoumal předloŽenolr žádost o Lrmístění stavby a stavební povoleIlí
z hledisek uvedených v $$ 79 odst. l, 90 a l11 odst. i a 2 stavebního zákona a posoLrdil slrrornáŽděná
závazná stanoviska a vy.1áclření. Připomínky a námitky nebyly VZneSell}". V ránlci Úrstrrího jeclnání
vzIlesl vlastník sousedních pozenlkťt parc.č' 62011^ 207 v k.ú. Hněvotín parl Jaroslav VysloLrŽii bytenl
Hněvotín 234 poŽadavek. aby vj'ltopové práce př'i hranici těchto pozenrků byly prováclěny rtrčně, aby
nedošlo l< poškození základů podezdívky oplocerrí; tento požadavek je soLrčástí poclmínek rozhodnutí.

Urnístěrrí stavby r'yhovr'rje požadavkťrrn stavebrrího zákona a jeho prováděcích předpisťr'
předevšírn obecrrým požadavkůrn stanoveným vyhl.č. 5O112006 Sb., o obecných požaclavcícll na
využívání uzemí, protože se jedná o vedení NNk ve stávající zástavbě v obci Hněvotín PosoLtzenínr
projektové dokumentace podIe $ 111 odst.1 písrn. a), b) stavebního zákona stavební Úrřad zjistil. Že
projektová dokunrentace je Úrplná, přehledná a odpovídá obecnýrn teclrnicl<ýnr poŽadavi<rirn na
výstavbu obsaŽeným ve vyhl. č. 137l1998 Sb'' ve znění pozdějších předpisů. Projektová cloltumentace
je zpracovaná oprávněttoLt osobott Miroslavem Kotl<eIn autorizovaným technrkem pro techIlologická
zaiízení staveb.

Stavebrrí úřad se vřízení zabýval i toLr otázkou, zda bude pr'i prováděrrí stavby zajištěna
oclrratla veřejrrých zájmů vyIrrezená v $ l60 odst. stavebního zákorta a stanovil, Že stavba nrťize byt
prováděna stavebním podnil<atelenr, který přijejí realizaci zabezpečí odborné veclení prováclěrrí stavby
stavbyvedoucírn '

Stavebník prokázaI právo na dotčených pozeIlcích stavět, a to smloltvami s vlastníky
dotčenýclr pozemkťr v l<.úr' Hněvotín' Tuto skutečnost stavební ťrřad ověřil v prťrběhLr iízerlí.

Stavební úřad se v r'átnci probílrajícíh o iízení zabýval Íéž otázkou vynrezení okruhu účastníků
řízení ve stlyslLt $$ 85 a 109 stavebrrího zákona. Př'itorn dospěl kzávěrLr' Že v danénl případě toto
právrrí postavení přísluší :

Účastníci úzeInního řízeníclle $ 85 odst' 1 stavebního zákona:
a) žadatel - Čp'z Distribuce, a.S. Se sídlenr Teplicl<á 81418, Děčín. IČ 212324425. zastottpená

ENPRO Erlergo s.r.o, Sokolská 13] l15, Valašsl<é Meziříčí lČ 28628250
B) obec, rla jejímž úzení nrá být požadovarrý záněr uskutečněn - obec Hněvotín . Hněvotírr 47

Účastníci ťtzetnního řízerlí dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastrríci pozernků či staveb, na kterýc|r rná být záněr uskutečněn:

obec Hněvotín, Hněvotín 47; olornoucký kraj, Jeremenkova 1l91l40a, olomouc Správa
silnic oIonrouckého l<raje, Lipenská 153l120, olomouc; Michal Kršriák. Stiborova 601l33.
Olomouc

b) osoby' jejichŽ vlastniclté právo nebo jiné věcné právo k sousednínr stavbárn či pozemkůnl I-lrťtŽe
být úrzemnínr rozlrodnutínr přínlo dotčerro:
Jan Perťttka, Hněvotín 44i;ondřej Perťrtka, Hněvotín 44I:Lng.Ivana Čajková, Horní tlárn'236]l].
Sternberk; Pavel Hejtrrratl, HIlěvotín 454 RNDr. Rostislav Morávek. Hněvotín l8B; Jaroslav
VysloLrŽil, Hněvotín 234 Arna Vysloužilová, Hněvotín 234; RWE DistribLrční slLrŽby. s.r.o.
Plynárenská 499l1, Brno, obec Hněvotín; Čez nistribllce. a.S. Děčín; : Telefónica 02 Czecl-t
RepLrbIic, a.s.,Za Brumlovl<ou 26612, Praha.

Účastníci stavebnílro řízení podle $ 109 stavebního zákona:

a) stavebník (Žadatel) Čgz nistribllce, a.S. se síclletn Teplická 81418, Děčín, lČ zlz:zqqzs^
zastouperlá ENPRO Energo s.r.o. Sokolská131l45, Valašské Meziříčí IČ28628250



b) vlastníci pozenrku nebo staveb, na kterélrl nrá být stavba prováděna:
obec Hněvotín, Flněvotírl 47; olorrroLrcký kraj, Jerenrenkova 1l91l40a, olomouc - Správa
silnic olonrouckého kraje, Lipenská 'I53lI20, olomouc; Miclral l(ršňák' Stiborova 601l33.
Olomouc

c) vlastrríci sousedních pozerlků nebo staveb na niclr, mťrŽe-li být jejich vlastniclté právo navrhovalloll
stavbou přírlo dotčeno:
Jan Perťrtka, Htlěvotín 441londřej Perťttlta' Hriěvotírl44l; Ing. Ivana Čajková, Horní náln.236]l]'
Šternberk; Pavel Hejtrllan 454, Hrrěvotín; RNDr. Rostislav Morávek, Hněvotín 188: Jaroslav
Vysloužil, Hrrěvotín 234; Anna Vysloužilová, Hněvotín 234; RWE DistribLrční slr-ržby, s.r'o.
Plynárenská 499lI, Brno, obec Hrrěvotín; Čpz oistribLlce, a.S. Děčínl ; Telefónica 02 Czecll
RepLrblic, a.s. Za Bntmlovkort26612, Praha.

Stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tolroto spojerrého iízerlí, (minio ty. se kterými
bylo v tol-nto řízení jedrráno)' nejsou vlastníci či LrŽir'atelé okolrrích pozernl<ťt a staveb v sorrsedství.
Navrhovaná a tímto rozhodtlutín-r povolená stavba se jich svým charakterern a umístěním nedotkne.

Z piedloŽených stanovisek :

- vyjádření CEZ Distribuce, a's. Děčír-r ze dne 10.8.20l0 pod zn. 102B609513 - dojde l< dotčení.
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 9.8.20l0 pod ztl.3200110/I53 - dojde

k dotčení,
- vyjádření Telefónica 02 Czech RepLrblic a.s' Ze drre 3.B.2010, pod zn. 94216110 - dojde k

dotčer-rí,
- vyjádření ČR - Ministrstvo obrany, Vojenská Lrbytovací a stavební správa Brno ze clne

1 5. 8.20 1 0, č j. 29B l -6056/1 78 1 1 l2010-1383-UP-oL - nedojde k dotčení,
- statlovisko I(HS olonroLrckého kraje ze dne 12.8.2010 čj. M2ol2946sl2010,
- závazné stanovisko HZS olorlouckélro kraje ze dne 13.B.2010 čj. HSOL-4321-212010.
- vyjádření Správy silrric olomouckého kra'1eze drre 11'8.2010 zn.oLl1599Bll0-i5/CF 5'6.9/5

5.

- závazné stanovisko MagistrátLr města olomouce, odboru životnílro pr'ostř'edí ze dne 25.B.20l0
čj. SMoyŽP l55 l 1 1131 l2O10lPř, Vá,

- vyjádření ARCHEoLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR Brno ze dne 9'8.2010 zrt' 3329ll0.
- vyjádření Národního památkovélro ťtstavu prac. olomouc Ze dne 24.B.2010 čj.

3911364612010,
- stanovisko Policie ČR , Krajské ředitelství policie Severomoravského ltraje. Dl ze dne

6.4.2009 č j' KRPM- 1 1 81 6lCJ-2009-07 0501,
- vyjádření obecního ťrřadu HrrěvoÍínze dne 4.10.2010

a dalšílro posouzení, dospěl stavební Úrřad k závěru, Že uskutečněnírl stavby nebudou ohroŽeny veřejné
zá1my ani nepřiměřeně orlezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy írčastníků i'ízení.

JelikoŽ v prťrběhLr spojenélro územního a stavebnílro řízerrí stavební Úrřad neshledal důvody.
které by bránily povolení stavby, rozhodl zpťtsobenr uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu. že v předrnětnérn ťtzemí je vydán ťtzenrní plán' doručLrje se v ťtzet-l-tnít-n

řízerrí toto rozlrodnutí v souladu s $ 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkům ř'ízetrí uvedenýrn v $

85 odst' l a clotčeným orgáttťtrl jednotlivě; ťrčastníkťrrrr řízení uvedeným v $ 85 odst' 2 stavebního
zákona se doručuje veř'e.jnor-r vylrláškou.

JelikoŽ se dle ustarlovení $ 144 správního řádu jedrrá o'řízení s velkýrn počtenl ťrčastnílrů.

účastníkťrnr stavebnílro Íízení, r-rvederrým v $ 109 stavebtlího zá|<ona, se rozlrodtlutí dorLrčLrje veřejnoLt

vylrláškou ; Žadateli se doručrrj e j ednotl ivě'

Vzlrledenr k tomu, Že rozdělovník pro obě řízerrí je jeden, stavební ťrřad tírnto specifikLrje
okrrrlr j ednotlivých řízen í talito :

Účast'lí"i Útzernnílro řízeníjsoLr uvedeni po pořad.číslern - 1 ,2,3
Účastrríci stavebního řízeníjsotruvedenipod pořad. CísIem -1, 2,4 - 15'



Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí může účastrrík poclat odvolárií, a to ke Krajsl<émtr ťrřadu
olonroLrckého kraje se sícllem v olomouci, odboru strategického rozvoje kraje. podánín Lr zdejšího
stavebrrího Útřadu ve lhťrtě 15 dnťr ode dne doručení rozlrodnutí; prvním dnem lhťrty.je den následLrjící
po dni cloručení rozlrodnr"rtí.

Doručení veřejnoLl vyhláškou se provecle tak, Že je rozlrodntrtí vyvěšeno po dobLr l5 dnťr

zpťtsobetrr v místě obr.yklým. Posledrrí deri této lhůt1, je dnenr doručení.
odvolání se podává s potřebným počtern stejnopisů tak, aby jeden ste_inopis zťrstal správnímu

orgánu a|<aŽdý ťtčastník dostaljeden stejnopis. Nepodá-li ťrčastník ř'ízení potřebný počet ste.jnopisů.
vyhotoví je správrrí orgán na náklady ťlčastrríka.

Včas podarré odvolání rr-rá odkladný účinek'
Stavba nesmí být zahá-iena. dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolerlí pozbývá platnosti, jestlíŽe do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,

nebude stavba zahájena.
ověřená projektová dokunrentace stavby a štítek ,'Stavba povolena" budou stavebníkovi

předány po nabytí právní moci tohoto rozl-rodr-rutí.

Ing. Drahoslava M
vecloucí stavební

f'*A;
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Doručí se :

účastníci řízení na doručenku :
zástupce žadatele -
1. adr. pro doručování ENPRO Energo s.r.o.-Kotek Miroslav, Pavelkova 18a, Olomouc
příslušná obec -

2. Obec Hněvotín, 783 17 Hněvotín 47(DS)

3. ostatní účastníci Íízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Lutín a Obecního úř'adu Hněvotín + příloha

vlastníci dotčených pozemkii -

4. olomoucký kraj, Jeremenkova tt91l40a, olomouc(DS)
5. Michal Kršňák' Stiborova 601133, Olomouc

vlastníci dotčených sou,sedních pozemků -
6. Jan Perůtka' Hněvotín 441
7. ondřej Perůtka, Hněvotín 441
8. Ing.Ivana Čajková, Horní náměstí 236717, Šternberk
9. Pavel Hejtman, Hněvotín 454
10. RNDr. Rostislav Morávek, Hněvotín 188
11. Jaroslav Vysloužil, Hněvotín 234
12. Anna Vysloužilová, Hrrěvotín 234
13. RwE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499ll' Brno (DS)
14. adr. pro doručování CEZ Distribuce, a.s. nábř.. Dr. Edvarda Beneše 20, Přerov
l5. Telefónicao2 Czech Republic, a.s.Za Brumlovkou266/2,Praha 4 (DS)



dotčené orgárry na clorttčenlttt:

Magistrát města olomouce' oclbor ŽPo Hynaisova 10,779It olomouc (DS)
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova I0,7791l olomouc (DS)

Správrrí poplatekbyl zaplacenpodlezákonač.63412004Sb., poloŽky l7 odst. lpísIn. i) vevýši
3000,- Kč clne IB.2.2011'

Toto rozltodnutí je doručovrÍno v souladu s ustanovením $ 92 odst. 3 stavebnílto zttkonu veřejnou
vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po clobtt 15 dnů nu úředníclt deskách obecnílto úřadu Lutín
a obecníln úřadu Hněvotítt. Poslední den ]Sti denní lltůty, po kterou.je rozhoclnutí vyvěšeno rut
úřední tlesce' je dnem doručení. Zveřejňuje-li se písennosí vyvěšením na více úředníclt deskdclt,
považuje se za den vyvěšení den, ve kterém bylu písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stuvebnílto
zdkona).

, L6.3.201-í a^i,-,,+^Á_^. 1.4.2011vvvesello dlle: . .. )ellnulo one: ..........:.:.:.:..............ur",."::_::" . , ,- 
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Žaaame obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zclejšímu
stavebnímu úřadu.


