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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

I.  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ   

Dne 26.01.2022 podali stavebníci Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, 
a Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, oba v zastoupení: Ing. Robert Šimek, 
IČO: 73965952, Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9, ţádost o vydání společného povolení 
na stavební záměr pod souhrnným názvem: 
        

„Cyklostezka Hněvotín – Lutín“  

SO 101 - Cyklostezka  

SO 201 - Lávka cyklostezky 

 
nacházející se na pozemcích parc. č. 576/27 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 623/4 
v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zahrada, parc. č. 626/30 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, 
parc. č. 626/31 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/32 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 627/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ovocný sad, parc. č. 634 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 641/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, 
parc. č. 641/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/9 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/10 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/11 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/13 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. 
č. 673/15 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
orná půda, parc. č. 678/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/10 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 1032/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 
1033/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1103/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
ostatní plocha, parc. č. 1119 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1122 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1123 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, 
parc. č. 1131 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1136 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1188/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, vodní plocha, parc. č. 1188/2 
v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, vodní plocha, parc. č. 1188/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, vodní 
plocha, parc. č. 428 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 429/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná 
půda, parc. č. 430/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 431/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná 
půda, parc. č. 435/2 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, v obcích Hněvotín a Lutín.  

 
Uvedeným dnem (26.01.2022) bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 
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Záměr obsahuje: 
Jedná se o novostavbu trvalé cyklostezky mezi obcemi Hněvotín a Lutín kolem silnice II/570. Stavba 
cyklostezky bude křížit stávající vodoteč Blata. Přes tuto vodoteč bude provedena nová lávka 
cyklostezky. 

SO 101 Cyklostezka 
Stavební objekt řeší novou trasu cyklostezky spojující obce Hněvotín a Lutín kolem silnice II/570 z 
důvodu vyloučení provozu cyklistů na silnici II/570 a tím zvýšení bezpečnosti dopravy na této silnici. 
Vlastní cyklostezka je navržena šířky 2,5 m dle TP179 (šířka jízdního  pruhu 1,25 m) s délkou 
2032,57 m s rozdělením do dvou úseků a to 1. úsek délky 1802,90 m a 2. úsek délky 229,67 m a to s 
asfaltovým povrchem. V místě vedení cyklostezky kolem stávajícího sloupu VN bude její šířka 
upravena na 2,25 m (šířka jízdního pruhu 1,125 m). Rozděleni trasy cyklostezky na úseky je stávající 
účelovou komunikací zajišťující příjezd k areálu ČOV a areálu f irmy MINITRANS SERVIS, s.r.o. 
V rámci 1. úseku je možno cyklostezku rozdělit na dvě samostatné části a to novou lávkou přes vodoteč 
Blata (řešena v SO 201), s tím že 1. část po lávku je délky 1497,69  m a 2. část od lávky po účelovou 
komunikaci je 291,83 m.  

Celá trasa cyklostezky v obou úsecích je navržena s asfaltovým povrchem a novou konstrukcí 
tl. 380 mm (zajištění zimní údržby lehkou technikou), v místě přejezdů u sjezdů ze silnice II/570 (trasa 
cyklostezky bude průběžná) bude konstrukce zesílena na tl. 560 mm pro provoz zemědělské techniky. 
Lemování cyklostezky u obou úseků je nezpevněnou krajnicí šířky 0,3 m z drceného štěrku 0/16 mm v 
tl. 100 mm. U vedení trasy kolem sloupu VN je trasa cyklostezky lemována oboustranným obrubníkem 
1000/250/1000 mm a to 6,0 m před a za sloup s délkou 12,0 m (km 0,07700 – km 0,08900). Převýšení 
obrubníku u sloupu VN bude 100 mm a druhý obrubník bude bez převýšení. Uložení obrubníku bude 
do betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou. V místě ukončení cyklostezky na místní komunikace a v 
místě sjezdů na okolní pozemky budou na cyklostezce osazeny ocelové sklopné zahrazovací sloupky 
60/60 mm s výškou 800 mm s dvěma pruhy reflexní fólie na jejím středu. Sloupky budou osazeny 
kotvící patkou 190/190 mm na ocelovou montážní patku se čtyřmi šrouby ukotvenými do betonové 
základové patky 500/500/600 mm z betonu C 16/20 XF3. Sloupky budou opatřeny lamelovým zámkem 
s krytkou proti vniknutí nečistot. Klíče od těchto sloupků a závor budou ve vlastnictví obou investorů. 

SO 201 Lávka cyklostezky 
Jedná se o vybudování nové lávky vedle silničního mostu ev.č. 570-006. Světlost silničního mostu 
šikmá je 10,3 m a kolmá 9,6 m. Nová lávka je navržena o světlosti 10,3 m. Lávka cyklostezky kříží 
vodoteč Blata. Koryto je v místě křížení s lávkou šikmé. Osa lávky je v přímé. Pro uložení konstrukce 
lávky se zhotoví mikropiloty a základy z betonu C25/30 XF2. Betonové opěry budou z betonu C25/30 
XF2. Nové úložné prahy budou z betonu C30/37 XD1, XF2.  Lávka bude ukončena zavěšenými křídly z 
betonu C30/37 XD1, XF2. Výztuž se provede z oceli B500B (10505). Lávka bude ukončena zavěšenými 
křídly. Rubové části prahů a závěrných zídek se opatří vodotěsnou izolací. Provede se 2x nátěr 
penetrační a 2x nátěr asfaltový. Lávka pro pěší je navržena jako ocelová plnostěnná konstrukce z 
nosníků HE 500B. Rozpětí konstrukce lávky je délky 12,8 m. Ocelová konstrukce lávky bude ve tvaru 
parabolického oblouku, střed bude nadvýšen oproti podpěrám o 95 mm. Osová vzdálenost hlavních 
nosníků je 2840 mm. Ocelová konstrukce lávky má celkem 9 příčníků. Osová vzdálenost příčníků je 
1600 mm. Krajní příčníky jsou z profilu U 200 a střední příčníky jsou z profilu U 180. Ocelová 
konstrukce lávky bude celosvařovaná pomocí koutových svarů t=4 mm a t=5 mm.  

Styčníkové plechy zavětrování budou přivařené k hlavním nosníkům a k příčníkům v ose středních 
příčníků. Zábradlí lávky bude tvořeno sloupky z uzavřených profilů 80/60/5  mm a madlem z 
uzavřeného profilu 100/60/5 mm. Vodorovné příčky jsou z profilu 40/10 mm a svislé výplňové profily 
jsou z profilu 30/10 mm. Doporučuje se provést připojení zábradelních sloupků pomocí přivařených 
patních plechů na horní příruby hlavních nosníků. Na lávku bude navazovat zábradlí na římsách.  

Případné stykování hlavních nosníků se provede tupými svary v místě minimálního namáhání. Nad 
ložisky bude dolní pas opatřen nadložiskovou deskou z plechu 200/30 mm. Konstrukce bude osazená 
na ocelová ložiska, která budou zabetonována do úložného prahu. Podlití ložiska se prov ede 
plastmaltou. 

Podlaha lávky bude z podlahových roštů o výšce 40 mm, typ oka 30x10 mm (osová rozteč 33x11 mm). 
Podlahové rošty budou žárově pozinkované, lávka a podlaha lávky je navržena pro zatížení 5 KN/m

2
. 

Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v dokumentaci pro vydání společného povolení, která je založena 
ve správním spisu. 
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Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, 
jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle § 15 
odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona oznamuje 
zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou stavebnímu úřadu 
známi, a dotčeným orgánům. 

 
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání 

na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a ţádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. 

 
Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky uplatnit 

podáním u speciálního stavebního úřadu učiněným nejpozději do:  
 

 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.      
 

K později podaným závazným stanoviskům a námitkám, nebude přihlédnuto.  
 
Do podkladů pro vydání společného povolení lze nahlédnout u oddělení státní správy na úseku 

pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, 
nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, 
2. nadzemní podlaţí, číslo dveří 2.09, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě 
s oprávněnou úřední osobou pro vyřízení. 

 

 

Poučení:  
 

Podle ust. § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány 
uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíţí. Podle 
ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo 
závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené 
orgány v téţe věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doloţených skutečností, které 
nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní 
stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti 
pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu 
územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíţí. 
 
Podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíţí. 
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) aţ e) 
stavebního zákona (tj. vlastník stavby, na které má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník 
pozemku, na kterém má být poţadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíţ vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným 
povolením přímo dotčeno), můţe uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, 
dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavebního záměru nebo poţadavkům dotčených orgánů, 
pokud jimi můţe být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, můţe v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehoţ ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  
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Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona k námitkám, které nesplňují uvedené poţadavky, 
se nepřihlíţí.  
 
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 

                                                                                          

 

                                                                                        

II. 
 

Seznámení s podklady rozhodnutí 

 
Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  
Speciální stavební úřad tímto vyrozumívá účastníky řízení, ţe veškeré podklady nezbytné pro 

vydání rozhodnutí ve věci, budou nashromáţděny ke dni 29.08.2022.  

Nahlédnout do spisu a seznámit se se shromáţděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim 
mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odboru 
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, 2. nadzemní 
podlaţí, č. 2.09, u oprávněné úřední osoby pro vyřízení a to  

od 30.08.2022 do 05.09.2022. 

Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 
 
Poučení: Seznámení s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není 

přípustné. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Pavliš 
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací 

 
 

 

 

Rozdělovník: 
 
Účastník řízení: 
1. Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín, v zastoupení: Ing. Robert Šimek, 

IČO: 73965952, Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9 
2. Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín, v zastoupení: Ing. Robert Šimek, IČO: 

73965952, Janouškova 108/3, Droţdín, 779 00  Olomouc 9 
3. Agir spol. s r.o., IČO: 45797358, Skoupý 36, Petrovice, 262 55  Petrovice u Sedlčan 
4. CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9 
5. České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha 6 
6. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
7. GasNet Sluţby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
8. Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00  Praha 11 
9. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
10. Quantcom, a.s., IČO: 28175492, Křiţíkova 237/36a, Karlín, 186 00  Praha 8 
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11. SITEL, spol. s r.o., IČO: 44797320, Baarova 957/15, Michle, 140 00  Praha 4 
12. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, 

Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
13. T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 11 
14. JIŘÍ ČTVRTLÍK, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova 
15. MARTINA ČTVRTLÍKOVÁ, Otročkov 21, Hvozd, 798 55  Hvozd u Prostějova 
16. Ing. FRANTIŠEK SEKANINA, Ţerůvky 1, Bystročice, 779 00  Olomouc 9 

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 
17. Vyvěšeno na úřední desce: 

 Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, Olomouc, 
779 00  Olomouc 9 

 Obecní úřad Hněvotín, Úřední deska, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín 
 Obecní úřad Lutín, Úřední deska, Olomoucká 131, 783 49  Lutín 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: 
Osoby, jejichţ vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným povolením přímo dotčeno (v souladu 
s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením 

pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru):   
parc. č. st. 279 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 546 v 
k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 576/1 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/3 
v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
orná půda, parc. č. 576/5 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/6 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 576/9 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 621/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 621/7 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 623/3 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zahrada, parc. č. 
626/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/12 v k.ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín, orná půda, parc. č. 626/16 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 641/2 
v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
orná půda, parc. č. 673/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/3 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 673/4 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná 
půda, parc. č. 673/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/1 v k.ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 678/7 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, orná půda, parc. č. 
st. 785 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1032/1 v k.ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1033/1 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, 
ostatní plocha, parc. č. 1105/2 v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 1134 v 
k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, ostatní plocha, parc. č. 427 v k.ú. Lutín, obec Lutín, ostatní 
plocha, parc. č. 429/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 430/1 v k.ú. Lutín, obec 
Lutín, orná půda, parc. č. 431/1 v k.ú. Lutín, obec Lutín, orná půda, parc. č. 435/1 v k.ú. Lutín, 
obec Lutín, orná půda 

Dotčený orgán: 
18. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc, 

Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
19. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 

34/10, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
20. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 

zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Tychonova 221/1, 
Hradčany, 160 00  Praha 6 

21. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor ţivotního prostředí, Hynaisova 34/10, 
Olomouc, 779 00  Olomouc 9 

Na vědomí: 
22. spis 
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Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu veřejnou 
vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, zveřejní se téţ 
způsobem umoţňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu 
města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu) a na úředních deskách obecních úřadů 
Hněvotín a Lutín včetně vyvěšení způsobem, umoţňujícím dálkový přístup. Současně prosíme tyto 
obecní úřady, aby zdejšímu stavebnímu úřadu zaslaly zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této 
veřejné vyhlášky. Upozorňujeme, ţe pro běh lhůt je rozhodné datum vyvěšení tohoto oznámení na 
úřední desce stavebního úřadu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu města 
Olomouce. 
 
 
 
Datum vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 
Razítko 
 
 
 
Datum sejmutí: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko 
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