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oZNÁvtBNÍ
zaháj ení územ ního řízení a p ozl ání k veřej ném u ústním u j ed nání

Žadate| 5IGMA S6FT spol. s.r.o., IČ 479'/2556 se sidlem Jana Sigmunda 79, Lutín podala dne 15.3.2011 žádost o vydání

územního rozhodnutí o umístění stavby

,,nová trasa optického kabelu SIGMA soFT' spol. s.r.o."

na pozemcích parc.č.34712,212138,21zll7, st. 377 v k.ú. Lutín.

Popis předmětu záměru:
Jednó se o umístění potlzemního optického kabelu Sigma Soft spol. s.t.o. k bytovému domu č,p, 283.

Stavební úřad obecního úřadu Lutín, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l, písm. g) a $84 zákona ě'

18312006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu ( stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,stavební zákon), oznamuje podle $ 87 odst. l stavebního zékonazahájení územního tizenia současně naÍizuje

k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

2.5.2011 í nondělil v 9:30 hod

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu (budova Olomoucká 131,2.pod|aží' dveře č.23)

Závamá stanoviska dotčených orgánů' námitky účastníků Íizeni a připomínky veřejnosti musí bý uplatněny

nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude nepřihlédnuto.
Do podkladů Íizenilze nahlédnout u stavebního uřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu

od 8,00 do l1,30 aod12,30 do 17,00 hodin (2. podlaŽí, dveře č. 23)'v ostatní dnyIze nahlédnoutpo předešlé

domluvě s úřední osobou.

Poučení:
Žadate|zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí' byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě

u stavby nebo u pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.

Součástí informace je grafické vyjádření záméru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební
úřad nařídí opakovaně veřejné ústníjednání.

Zúčastní-li se veřejného ústnfuo jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu

veřejného ústního jednán1, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo

regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řizenive sých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho

postavení jako účastníkaŤizení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené poŽadavky, se

nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního uřadu je podle $ l72 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů

vstupovát na cízípozemky, stavby a do staveb s vědomímjejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku

nebo opatřování dukazu a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad můŽe podle $ l73 odst' 1 stavebního zikona uloŽit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo

závaŽrtýmzpůsobem ztěžuje postup vÍizenl anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. l stavebního zákonatim,Že

^.*ožňu.1"-oprávněné 
uřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá_li se něktený z účastníků zastupovat, předloží jeho zásfupce písemnou plnou moc.
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Stavební uřad stanovuje okrutr účastníků dle $ 85 stavebního úřadu následovně:

účastníci územního řízení dle 8 85 odst. l stavebního zákona _ hlavní účastníci:

l.žadatel:
Sigma Soft Spol s.r.o., Jana Sigmunda 79, Lutín
2.obec, na jejímž území md být požadovaný záměr uskutečněn

obec Lutín
účastníci územního řízení dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona - vedlejší účastníci:

Trl^t"ík p"*^tku či stwby, na kterém mó být požadovaný zóměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,

kdo mó jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

obec Lutín
4.osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné próvo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům na nich

může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

obec Lutín
obec Hněvotín
Stanislav Nemtavq Luběnice 41

Marta Nemravová, Luběnice 41

Býové druŽstvo Mačkalov, Na Sídlišti 283, Lutín
GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845l43, Praha 3

Silicium computers s.r.o., Prostějovská232, Kralice na Hané

RWE Distribuční služby, s.r.o.' Plynár enská 499 l l, 657 02 Bmo
Telefonica 02 Czech republic, a.s., l.máje 3, ostrava
ČBz Distribuce a.s.' Děčín, Teplická 8

ARKO Technology, a's. Vídeňská 108, Brno

Váledem k tomu' že záměr leŽí v izemi, kde je vydán územní plan, je toto omámení doručováno v souladu s $

87 odst. 1 stavebního zákona hlavním účastníkům řízeni a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším

účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Dle ust. $ 5 odst. l zikona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích uhradit správní poplatek podle poloŽky č. l8
písm. a)' 111eď činí 1000,-Kč. Platbu je možno provést přiloŽenou složenkou nebo hotově v pokladně obecního

úřudu Lutín, Štotni 2o3,LuÍ1n, pÍizemi (pí. Vlachová). Doklad o zaplacení poplatku předložte stavebnímu

uřadu ke kontrole. Nezaplacení správního poplatku do 2,5.2O|1 je důvodem k neprovedení správního úkonu dle

$ 5 odst. 4 zákonao správních poplatcích s následným zastavením řízení dle $ 5 odst. 4 uvedeného zákota.

Ing. Drahoslava M a č á kov á

vedoucí stavebťho úřq{1r* 
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Toto oznámení musí být vywěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín. Patnácým

dnem po vyvěšení se oznámení povaŽuje za doručené.

Vyvěšeno a,re : ....?.9.: .?.,'?.9. ]'1.... Sejmuto dne :

14.4.201_7



Doručí se:
účastníci uvedeni dle $85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)
1. Sigma Soft spol s.r.o., Jana Sigmunda 79,Lutín
2. obec LutÍn

účastníci dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
l. Úředni deska obecního úřadu Lutín + příloha

Stanislav Nemrava, Luběnice 41,Marta Nemravová, Luběnice 41, Býové druŽstvo Mačkalov, Na Sídlišti
283,Lutín, GTS Czech s.r'o., Přemyslovská 2845l43, Praha 3, Silicium computers s.r.o., Prostějovská232, Kralice
na Hané, RWE Distribuční služby, s'r.o.' Plynárenská 499lI, 657 02 Brno, Telefóníca 02 Czech republic,
a.s., 1.máje 3, ostrava, ČEZ listribuce a.S.' Děčín, Teplická 8, ARKO Technology, a.s' Vídeňská l08, Brno

dotčené orgány:
4. Magistrát města Olomouce, odb. životnÍho prostředí, Hynaisova 10, Olomouc
5. Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10' olomouc
6. obecní úřad Lutín

ostatní:
spis




