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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1  

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního 

zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 

stavby"), kterou dne 14.10.2019 podala 

Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, 798 41  Bílovice-Lutotín 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

r o z h o d l 

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

      o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Vodovodní přípojky Lutotín" 

Bílovice-Lutotín,  

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/2 (zahrada), parc.  

č. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 42/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46 (zahrada), parc. č. 67 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 76/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 82 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 98 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 100 (zahrada), parc. č. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 119 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 143/3 (zahrada), parc. č. 171 (ostatní plocha), parc. č. 173 (ostatní plocha), 

parc. č. 177 (ostatní plocha), parc. č. 374 (ostatní plocha), parc. č. 406 (ostatní plocha), parc. č. 591 

(ostatní plocha), parc. č. 596 (ostatní plocha), parc. č. 598/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lutotín. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- 16 ks vodovodních přípojek v Lutotíně pro RD č.p. 68, 60, 59, 40, 39, 38, 35, 78, 11, 54, 55, 72, 71,   

6, 1 a 80 

- Přípojka v provedení PE d 32 mm bude napojena na trubní řad pomocí navrtávacího pasu pro PVC 

potrubí fy Hawle. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou Hawle s vodoměrem. Potrubí bude 

uloženo do výkopu, do pískového lože v nezámrzné hloubce, zasypáno hutněným obsypem 300 mm, 

překryto fólií a zasypáno výkopkem.   
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- Vodovodní přípojky PE100 RC SDR11 d 32x3,0 16 ks budou celkové délky 111 m.  

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. Dokumentaci k územnímu řízení zpracovala spol. STAVING engineering, s. r. o., 

Bylinková 365/4, 783 01 Olomouc, Ing. Radek Sedláček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 

stavby – ČKAIT 1201371. 

2. Umístění stavby na pozemcích a určení prostorového uspořádání stavby: 

Jedná se o novou stavbu, která navazuje na právě realizovanou stavbu splaškové kanalizace v obci 

Lutotín, vzhledem k současné rozkopanosti místních komunikací. Rodinné domy budou napojeny  

na hlavní vodovodní řady vodovodní přípojkou v provedení vodovodního potrubí PE100 RC SDR11 

d 32x3,0. dle požadavků majitelů nemovitostí budou provedeny na řadech navrtávky a přípojka bude 

ukončena vodoměrem (VDM) – sklep, kuchyň apod. či ve vodoměrné šachtě běžného typu – 

plastová, Ø 1 – 1,2 m. 

Přípojka v provedení PE d 32 mm bude napojena na trubní řad pomocí navrtávacího pasu pro PVC 

potrubí fy Hawle. Trasa přípojky je navržena kolmo na potrubí směrem k RD. Přípojka bude 

ukončena na určeném místě – viz. Tabulka přípojek - vodoměrnou sestavou Hawle s vodoměrem  

č. 101.12.  

Po dokončení prací bude výkop řádně zasypán a zhutněn výkopovou zeminou a povrchy uvedeny  

do původního stavu vč. dlažby chodníku.  

Přípojka bude napojena na hlavní potrubí pomocí navrtávacího pásu s kulovým uzávěrem, na který 

bude přes přechodku napojeno potrubí přípojky - rPE těžká řada. Na kulový uzávěr bude nasazena 

zemní souprava a před ukončením zemních prací bude osazen litinový šoupátkový poklop. 

3. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

stavbou budou dotčeny pozemky: parc. č. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/2 (zahrada), 

parc. č. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 42/2 

(ostatní plocha), parc. č. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46 (zahrada), parc. č. 67 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 76/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 79 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 

98 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 100 (zahrada), parc. č. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 143/3 (zahrada), parc. č. 171 (ostatní plocha), parc. 

č. 173 (ostatní plocha), parc. č. 177 (ostatní plocha), parc. č. 374 (ostatní plocha), parc. č. 406 

(ostatní plocha), parc. č. 591 (ostatní plocha), parc. č. 596 (ostatní plocha), parc. č. 598/1 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Lutotín 

4. Při realizaci stavby budou splněny podmínky dané ve vyjádřeních správců dopravní a technické 

infrastruktury a to: 

vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a souhlas se stavbou a činností v ochranném 

pásmu a společnosti E.ON Distribuce, a. s. zn.: D8610 – 26000191 ze dne 7.8.2019, 

vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura č.j.: 711908/19 ze dne 12. 8. 2019, 

vyjádření provozovatele distribuční soustavy plynu společnosti GridServices, s. r. o. zn.: 

5001977146 ze dne 12. 8. 2019, 

vyjádření provozovatele vodovodu spol. INSTA CZ s. r. o. zn.: 80409/S/8/19 ze dne 9. 8. 2019, 

souhrnné stanovisko Správa železniční dopravní cesty, s.o. zn.: 19491/2019-SŽDC-OŘ Olc-

OPS/PrT, č.sp. 501/2019/OPD ze dne 26.8.2019. 

5. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství odboru životního 

prostředí Magistrátu města Prostějova ze dne 22.8.2019 zn.: OŽP/2489/2019Bla.: 

• Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí 

stavby, 
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• Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou chovány a na vyžádání předloženy.  

Za tento doklad není považováno četné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval 

v souladu se zákonem o odpadech. 

Nutno dodržet podmínky správce povodí Povodí Moravy, s.p. ze dne 20.9.2019 zn.: PM-

3517/2019/5203/Vrab: 

1. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě,  

na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo 

dojít k jeho pádu či smyvu do koryta. 

6. Nutno dodržet podmínky vyjádření DI Prostějov, Územní odbor Prostějov ze dne 6.8.2019 č.j. 

KRMP-94745-2/ČJ-2019-141206: 

Požadujeme, aby v době realizace stavy byly veškeré výkopy řádně označeny a zabezpečeny  

dle zásad a požadavků předpisů o bezpečnosti práce na stavbách. Dále požadujeme, aby nám byl 

před vydáním územního rozhodnutí zaslán k odsouhlasení návrh organizace dopravy v místě stavby.  

7. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu odboru životního prostředí 

Magistrátu města Prostějova ze dne 10.10.2019 zn.: OŽP/2986/2019: 

1. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě,  

na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby 

nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta. 

2. Bude zajištěna řádná likvidace odpadních vod, vzniklých napojením objektů na veřejný vodovod 

a to v souladu s platnou legislativou, platným PRVK Olomouckého kraje a koncepcí obce. 

3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, ani  

ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 

4. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno možným 

úkapům ropných látek do povrchových vod. 

8. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Olomouc, Sekce stavební, územní 

odbor Olomouc ze dne 14.11.2019 Sp.zn.: MO-SOO1614/19/Sj: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 798 41  Bílovice-Lutotín 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 14.10.2019 požádala Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, 798 41  Bílovice-Lutotín  

o vydání územního souhlasu na stavbu 16 ks vodovodních přípojek v obci Lutotín na pozemcích parc.  

č. 2, 18/2, 41/1, 41/2, 42/2, 44, 46, 67, 76/1, 79, 82, 92, 98, 100, 105/2, 119, 143/3, 171, 173, 177, 374, 

406, 591, 596, 598/1 v katastrálním území Lutotín. Stavební úřad došel závěru, že mohou být přímo 

dotčena práva dalších osob, které se stavebním záměrem nevyslovily souhlas a nachází se ve vzdálenosti 

bližší než 2 m od stavebního záměru. Stavební úřad usoudil, že nejde o případ, pro který postačí územní 

souhlas podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože mohou být přímo dotčena práva dalších osob, proto 

dne 26.11.2019 pod č.j.: KnH-4180/2019 rozhodl podle § 96 odst. 5 stavebního zákona o provedení 

územního řízení.  

Stavební úřad posoudil podanou žádost a zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního 

řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení.  

Ve smyslu § 86 odst. 2 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil: 

- souhlasy k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona 

- stanoviska či vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

- závazná stanoviska dotčených orgánů 

- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. 
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Stavební úřad se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej před zahájením řízení, a to 

v souladu s § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, podle kterého se právo účastníka řízení přiznává žadateli, 

obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníku 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 osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno.  

Stavební úřad posoudil vliv stavby na okolí s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních 

pozemků a stanovil za účastníky řízení majitele pozemků, kteří mají společné hranice s pozemky,  

na kterých má být umístěna stavba a jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 

sousedním pozemkům by mohlo být umístěním stavby přímo dotčeno.  

Účastníci řízení stanovení stavebním úřadem podle § 85 stavebního zákona: 

Podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel obec Bílovice-Lutotín. 

Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníci řízení vlastníci pozemků nebo staveb,  

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a jsou jimi: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., INSTA CZ s.r.o., GridServices, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s.,  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Vodovod Pomoraví, 

svazek obcí, Martin Toman, MUDr. Martin Hobza, Hypoteční banka, a.s., Českomoravská stavební 

spořitelna, a.s., Ing. Vladimír Hobza, Ing. Ph.D. Helena Stavělíková, Ing. Alois Měchura, Anna 

Měchurová, Jiří Navrátil, Jaroslav Navrátil, Bohuslav Janál, MUDr. Ludmila Mlčochová, Josef Drápal, 

Jana Drápalová, Tomáš Lipčei, Bohdana Wolkerová, Ing. Stanislav Motal, Ing. Milan Ptáček, Josef 

Drápal, Josef Melchrt, Bohumil Koudelka, Jarmila Nikitěnková. 

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníky řízení vlastníci sousedních pozemků a 

staveb, kteří se identifikují označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 

parc. č. 42/1 (zahrada), 45 (zahrada), 47 (zast. plocha), 18/1 (zahrada), 78 (zast. plocha), 69 (zast. plocha), 

76/2 (zast. plocha), 99 (zast. plocha), 104 (zahrada), 106/1 (zahrada), 208/2 (zahrada), 9 (zast. plocha),  

3 (zahrada), 116 (zast. plocha), 117 (zahrada) v katastrálním území Lutotín.  

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) doručuje písemnosti stavební 

úřad podle § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 správního řádu, a to účastníkům řízení podle § 85 odst. 

2 písm. b) stavebního zákona. 

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo  

v tomto řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a 

staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a 

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

nedotkne.  

Stavební úřad oznámil dne 26.11.2019 pod č.j.: KnH-4183/2019 zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 

upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 31.12.2019 mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad posoudil stavební záměr rovněž dle ust. § 90 stavebního zákona a lze konstatovat, že záměr 

je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli územního plánování, s charakterem území,  

s požadavky prováděcích předpisů, zejména obecných požadavků na využívání území, s požadavky  

na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Dle Územního plánu obce Bílovice-Lutotín se navržené 

přípojky nachází v zastavěném území obce, v plochách PV Veřejná prostranství, které zahrnují stávající a 

navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a 

technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Plochy mají 

převážně prostorovou a komunikační funkci, sloužící k obecnému užívání. Dále navržené vedení prochází 

plochami SV Plochy smíšené obytné, které zahrnují pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech, 

staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství. Přípustné využití je mimo jiné i  

pro související dopravní a technickou infrastrukturu. Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je navržena 
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v souladu s územně plánovací dokumentací – Územním plánem Bílovice-Lutotín z 10. května 2015 a 

následné změny č. 1 z 15. srpna 2018.   

Z dokumentace stavby, která byla zpracovaná v souladu s  vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že jsou splněny požadavky na umístění stavby. Předložená  

dokumentace byla zpracována spol. STAVING engineering, s. r. o., Bylinková 365/4, 783 01 Olomouc, 

Ing. Radek Sedláček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 1201371. Stavba je 

navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky 

jejich uživatelů, ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity, 

které jsou dány příslušnými právními normami. Dokumentace stavby byla předložena k posouzení 

jednotlivým dotčeným orgánům, odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, orgánu 

odpadového hospodářství a vodoprávnímu úřadu, kteří stanovili podmínky pro provedení stavby, a tyto 

stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad při posuzování stavby se zaměřil na skutečnost, zda je stavba navržena v souladu 

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy, zejména s požadavky na využívání území, 

které jsou uvedeny ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené v jednotlivých ustanoveních vyhl. 

č. 268/2006 Sb. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 

zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů, ani uživatelů okolních staveb, a aby 

neohrožovala zdravé životní prostředí nad přípustné limity, které jsou dané příslušnými právními 

normami, zejména ČSN 73 6005, která řeší prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- společnost Česká telekomunikační infrastruktura č.j.: 711908/19 ze dne 12. 8. 2019, 

- společnost E.ON Distribuce, a. s. zn.: D8610 – 26000191 ze dne 7. 8. 2019, 

- společnost GridServices, s. r. o. zn.: 5001977146 ze dne 12. 8. 2019, 

- společnost INSTA CZ s.r.o. zn.: 80409/S/8/19 ze dne 9. 8. 2019, 

- Vodovod Pomoraví, s.o.  ze dne 11.9.2019, 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů Sp.Zn.: 

94165/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 9.8. 2019, 

- Odbor územního plánování a památkové péče, odd. územního plánování Magistrátu města Prostějova 

zn.: OÚPPP/916/2019/Mgr.Br ze dne 5.9.2019, 

- Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova zn.: OŽP/2367/2019Cet ze dne 29. 8. 2019, 

- Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova zn.: OŽP/2489/2019Bla. ze dne 22. 8. 2019, 

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje sp.zn: KHSOC/26015/2019 ze dne 29. 8. 2019, 

- DI Policie ČR č.j.: KRPM-9475-2/ČJ-201-141206 ze dne 6. 8. 2019,  

- Povodí Moravy, s.p. zn: PM-35117/2019/5203/Vrab ze dne 20. 9. 2019, 

- ČD Telematika a.s. č.j.: 1201913384 ze dne 7. 8 .2019, 

- Lesy ČR s.p. sp.zn: LCR0036972/2018 ze dne 12.11.2018, 

- Obec Bílovice-Lutotín č.j.: OUBL/2018/0028/Ho ze dne 7. 8. 2019, 

- Správa železniční dopravní cesty, s.o. zn.: 19491/2019-SŽDC-OŘ Olc-OPS/PrT, č.sp. 

501/2019/OPD ze dne 26.8.2019. 

Ke dni 31.12.2019 měl stavební úřad shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem  

k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním 

rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich 

doplnění, stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva lhůtu a to nejpozději 

6.1.2020. Po uplynutí tohoto termínu stavební úřad přistoupil k vydání rozhodnutí. Žádný z účastníků 

řízení svého práva nevyužil, proto stavební úřad přistoupil k vydání rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, 

jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, Olomouc podáním u Stavebního úřadu 

v Kostelci na Hané. 

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Pořízková  

 referentka stavebního úřadu 

 Městského úřadu v Kostelci na Hané 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e)  

ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 25.11.2019. 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b), § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterým se dle 

ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) doručuje do vlastních rukou (dodejky): 

1. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k 

2. Ing. Vladimír Hobza, Družstevní č.p. 618/8, Neředín, 779 00  Olomouc 9 

3. Ing. Ph.D. Helena Stavělíková, Škroupova č.p. 901/9, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 

4. Ing. Alois Měchura, Lutotín č.p. 31, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

5. Anna Měchurová, Lutotín č.p. 31, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

6. Jiří Navrátil, Lutotín č.p. 71, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

7. Jaroslav Navrátil, Lutotín č.p. 72, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

8. Bohuslav Janál, Lutotín č.p. 54, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

9. MUDr. Ludmila Mlčochová, Fibichova č.p. 467/12, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 

10. Josef Drápal, Lutotín č.p. 55, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

11. Jana Drápalová, Lutotín č.p. 55, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

12. Tomáš Lipčei, Lutotín č.p. 40, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

13. Bohdana Wolkerová, Lutotín č.p. 38, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 
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14. Ing. Stanislav Motal, Lutotín č.p. 78, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

15. Ing. Milan Ptáček, Lutotín č.p. 59, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

16. Josef Drápal, Lutotín č.p. 39, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

17. Josef Melchrt, Lutotín č.p. 60, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

18. Bohumil Koudelka, Lutotín č.p. 11, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

19. Jarmila Nikitěnková, Lutotín č.p. 68, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

20. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

21. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

22. GridServices, s.r.o., IDDS: g7myju3 

23. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i 

24. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelsví Olomouc, IDDS: uccchjm 

25. Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87 

26. Martin Toman, Lutotín č.p. 80, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané 

27. Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 – parc. č. 82, 76/1, 143/3  

28. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 – parc. č. 92 

29. MUDr. Martin Hobza, Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc 

 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b), kterým se dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) doručuje 

prostřednictvím veřejné vyhlášky: 

parc. č. 42/1, 45, 47, 18/1, 78, 69, 76/2, 99, 104, 106/1, 208/2, 9, 3, 116, 117 v katastrálním území 

Lutotín.  

  

dotčené správní úřady 

30. Statutární město Prostějov, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb 

31. Drážní úřad, stavební sekce - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd 

32. Obecní úřad Bílovice-Lutotín - vývěska 

33. Město Kostelec na Hané - vývěska 

  

ostatní 

34. A/A 

35. Exekutorský úřad Praha-západ, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 – č.j.: 191 EX 2324/17-16 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona 

doručováno veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce 

Městského úřadu v Kostelci na Hané a Obecního úřadu Bílovice-Lutotín. Současně podle § 25 odst. 

2 správního řádu musí být rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem se rozhodnutí považuje za doručené. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více 

úředních deskách, považuje se za den vyvěšení na úřední desce, který doručuje písemnost.  
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