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ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Městského úřadu Litovel, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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, v souladu
s ustanovením § 94 stavebního zákona, žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (dále jen "změnu územního rozhodnutí"), vydaného dne 21.05.2018, č.j. LIT 10033/2018, spis.
zn. VYS 4927/2018/PŠl (nabylo právní moci 28.06.2018), kterou dne 26.04.2022 podala a dne
07.06.2022 naposledy doplnila
Obec Loučka, IČO 576247, Loučka 76, 783 22 Loučka,
kterou na základě písemné plné moci zastupuje:
Bc. Martin Pevný, IČO 87954681, Loučka 12, 783 22 Loučka
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších předpisů rozhodl tak, že povoluje
změnu rozhodnutí o umístění stavby
"VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI LOUČKA"
Loučka
(dál jen „stavba“) na pozemku st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 102
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 103/5 (ostatní plocha), parc. č. 146 (ostatní plocha), parc. č. 151/4
(zahrada), parc. č. 153/3 (zahrada), parc. č. 262/1 (ostatní plocha), parc. č. 277/14 (orná půda), parc. č.
359/4 (ostatní plocha), parc. č. 370/4 (orná půda), parc. č. 371/2 (ostatní plocha), parc. č. 371/5 (ostatní
plocha), parc. č. 371/9 (ostatní plocha), parc. č. 371/10 (ostatní plocha), parc. č. 371/11 (ostatní plocha),
parc. č. 380/1 (zahrada), parc. č. 381/3 (zahrada), parc. č. 484/20 (orná půda), parc. č. 519/4 (zahrada),
parc. č. 520/1 (orná půda), parc. č. 571/4 (zahrada), parc. č. 571/9 (zahrada), parc. č. 823/1 (ostatní
plocha), parc. č. 823/2 (ostatní plocha), parc. č. 823/3 (ostatní plocha), parc. č. 823/4 (ostatní plocha),
parc. č. 823/7 (ostatní plocha), parc. č. 823/10 (ostatní plocha), parc. č. 823/14 (ostatní plocha), parc. č.
823/18 (ostatní plocha), parc. č. 826 (ostatní plocha), parc. č. 828/2 (ostatní plocha), parc. č. 832/1
(ostatní plocha), parc. č. 834/1 (ostatní plocha), parc. č. 838 (ostatní plocha), parc. č. 839/1 (ostatní
plocha) v katastrálním území Loučka u Bílska.
Všechny parcely dotčené změnou v umístění stavby:
st. p. 91, 102, parc. č. 826, 834/1, 520/3, 103/5, 103/23, 828/2, 484/20, 823/4, 823/18, 823/1, 832/1,
823/2, 371/5, 381/2, 371/2, 370/2, 277/14, 379/31, 263/1, 262/1, 571/4, 839/1, 823/10, 371/9, 831, 823/7,
v katastrálním území Loučka u Bílska.

Č.j. LIT 16040/2022

str. 2

Změnou v umístění stavby již nebudou dotčeny tyto pozemky:
st. p. 39, 60, 62, 83, parc.č. 571/9, 371/11, 823/14, 146, 359/4, 520/1, 153/3, 151/4, 619/4, 370/4, 381/3
v katastrálním území Loučka u Bílska.
Změnou v umístění stavby budou oproti původním parcelám nově dotčeny tyto pozemky:
st. p. 91, parc.č. 520/3, 103/23, 831, 370/2, 379/31, 263/1, 381/2 v katastrálním území Loučka u Bílska.
Všechny pozemky a stavby na nich uvedené v tomto rozhodnutí jsou v katastrálním území Loučka u
Bílska, pokud není uvedeno jinak.
Změna územního rozhodnutí spočívá ve změně umístění části stavby takto:
Změna č.1:
Nový kabel VO nebude u stožáru č. Sv2/V1/R2/1 veden přes okraj parc. č. 571/9, ale bude od stožáru
veden přímo po parc. č. 831/1 směrem dále do obce.
Změna č. 2:
Svítidlo č. Sv1/V0/R2/46 na parc. č. 826 bude posunuto o cca 7,00 m směrem k hlavní silnici do obce
Loučka.
Změna č. 3:
Nové svítidlo č. Sv1/V0/R2/45 bude umístěné nově na parc. č. 520/3, původně bylo umístění navrženo na
parc. č. 520/1.
Změna č.4:
Svítidlo č. Sv2/V1/R2/4 bude nově osazeno na st. p. 102, původně bylo umístění navrženo na parc.č.
834/1.
Změna č. 5:
Nové svítidlo č. Sv2/V0/R2/43 bude osazeno nově na parc.č. 103/23, původně bylo umístění navrženo na
parc.č. 103/5.
Změna č. 6:
Svítidlo č. Sv2/V1/R2/8 bude nově umístěno na parc. č. 834/1, původně bylo umístění navrženo na st. p.
62.
Změna č. 7:
Svítidlo č. Sv2/V0,5/R2/41 bylo původně navrženo jako svítidlo umístěné na betonovém stožáru
distribuční soustavy – ČEZ Distribuce. Nově bude pro svítidlo vybudován samostatný kovový stožár
výšky 6,0 m. Vzhledem k samostatnému kovovému stožáru nebude svítidlo osazeno na výložníku 0,5 m.
Změna č. 8:
Svítidlo Sv2/V1/R2/12 bude nově umístěno na parc.č. 823/4. Původně bylo umístěno na parc.č. 834/1.
Změna č. 9:
Svítidlo Sv2/V1/R1/16 bude nově umístěno na parc.č. 834/18. Původně bylo umístěno na parc.č. 834/1.
Změna č. 10:
Nová kabel VO byl původně situován na parc.č. 834/1. V části kolem stožárů č. 16 – 18 bude nový kabel
uložen do trávníku na obecní parc.č. 823/18.
Změna č. 11:
Svítidlo Sv2/R1/19 bude nově umístěno na parc.č. 834/1. Původně bylo umístěno na parc.č. 823/2.
Změna č. 12:
Svítidla Sv1/V0,5/R1/35 a Sv1/V0,5/R1/36 byla původně navržena jako svítidla umístěná na betonových
sloupech distribuční soustavy ČEZ Distribuce. Nově budou pro tato svítidla vybudovány samostatné
kovové stožáry výšky 6,0 m. Vzhledem k samostatným kovovým stožárům nebudou svítidla osazena na
výložníku 0,5 m.
Změna č. 13:
Svítidla Sv1/v0/R1/39 bude nově umístěno na parc.č. 831. Původně bylo umístěno na parc.č. 832/1.
Změna č. 14:
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Svítidlo Sv2/V1/R1/22 bude nově umístěno na st. parc.č. 91. Původně bylo umístěno na parc.č. 834/1.
Změna č. 15:
Svítidlo Sv1/V0/R1/46 bude posunuto o cca 10,0 m směrem do obce.
Změna č. 16:
Trasa nového kabelu VO bude změněna. Původní trasa byla vedena přes parc.č. 834/1. Vzhledem,
k umístění kanalizace v daném místě, složitosti technického provedení a nákladnosti trasy bude nově trasa
kabelu VO vedena přes obecní parc.č. 379/31 a dále přes parc.č. 263/1 a 262/1. Dále bude kabelová trasa
VO pokračovat dle již původního projektu.
Změna č. 17:
Trasa nového kabelu VO bude změněna. Původní trasa byla vedena přes parc.č. 371/11. Nově bude trasa
vedena po parc.č. 370/2.
Změna č. 18:
Svítidlo Sv1/V0/R1/31 bude nově umístěno na parc.č. 370/2. Původně bylo umístěno na parc.č. 359/4.
Změna č. 19:
Svítidlo Sv1/V0/R1/32 bude nově umístěno na parc.č. 381/2. Původně bylo umístěno na parc.č. 381/3.
Změna č. 20:
Trasa nového kabelu mezi svítidlem Sv2/V1/R2/5 až Sv2/V1,5/R2/12 bude v pozemku parc.č. 834/1
posunuta blíže k parc.č. 823/15, st. p. 39, st. p. 30, parc.č. 823/11, st. p. 31, st. p. 39, st. p. 40, st. p. 84, st.
p. 85 a str. p. 41.
Změna č. 21:
Trasa nového kabelu mezi svítidlem Sv2/V1/R2/12 až Sv2/V1,5/R2/15 bude změněna. Původní trasa byla
vedena po parc.č. 834/1. Nově bude trasa vedena po parc.č. 823/4.
Změna č. 22:
Trasa nového kabelu mezi svítidlem Sv2/V1/R1/16 až Sv2/V1/R1/17 bude změněna. Původní trasa byla
vedena po parc.č. 834/1. Nově bude trasa vedena po parc.č. 823/18.
s tím, že původní územní rozhodnutí v rozsahu, který se netýká uvedených změn, zůstává ve smyslu
ustanovení § 94 odst. 1 stavebního zákona i nadále v platnosti.
Stanoví podmínky pro nové umístění části stavby:
1.

2.

Stavba bude umístěna, jak je zakresleno a zakótováno ve výkresu C.3. – Celkový situační výkres
změn, v měřítku 1:1000 a ve výkresu C.4. – Katastrální situační výkres změn, v měřítku 1:1000,
které jsou nedílnou součástí dokumentace pro územní rozhodnutí z 5/2021 (zak.č. 2021_145), kterou
vypracoval Bc. Martin Pevný, autorizoval Ing. Petr Slouka, autorizovaný inženýr pro technologická
zařízení staveb (ČKAIT 1202285), a který obsahuje požadovanou změnu v umístění stavby
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Litovel,
odboru životního prostředí ze dne 27.09.2021, č.j.: LIT 19157/2021:
- Doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů, které v rámci realizace záměru
vzniknou, budou uchovány pro případ kontroly.
- Případný ořez dřevin provádět šetrně, vzhledem k okolním dřevinám.
- Výkopové práce budou provedeny v souladu se zákonem a s normou ČSN 83 9061
(Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích).
- V rámci stavby je plánováno provedení protlaku pod vodním tokem Cholinka (IDVT
10100319), který je významným krajinným prvkem podle § 3 odst. 1 písm. b). V případě
zásahu do vodního toku či břehových porostů je nutné žádat o závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku – příslušným orgánem je ve
smyslu § 77 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody Městský úřad Litovel, odbor
životního prostředí.
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V případě kácení dřevin v dotčeném úseku – orgánem příslušným k povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les je ve smyslu § 76 zákona č. 114/1992 Sb. Obecní úřad Loučka.
- Zásah do dřevinné vegetace rostoucí mimo les, z důvodu realizace vlastní stavby, je možné
provádět pouze v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcího předpisu (vyhl.
189/2013 Sb. v platném znění).
- Případné terénní úpravy provádět ohumusováním a osetím travním semenem.
3. Před započetím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících
inženýrských sítí.
-

4. Před započetím stavby a při provádění stavby budou splněny podmínky vlastníků a správců dopravní
a technické infrastruktury uvedené v jednotlivých stanoviscích, které jsou součástí dokladové části
dokumentace pro územní rozhodnutí, a to: ČEPS, a.s. ze dne 11.08.2021, zn. 7104/2021/MSE; ČEZ
Distribuce, a.s. ze dne 17.06.2022, zn. 001126402594; CETIN a.s. ze dne 20.08.2021, č.j.:
752794/21; GasNet Služby, s.r.o. ze dne 27.08.2021, zn. 5002438597; INSTA CZ s.r.o. ze dne
12.08.2021, zn. 82416/S/8/21; Lesy města Olomouce ze dne 23.08.2021.
5. Při provádění stavby budou splněny podmínky samostatného rozhodnutí:
- Městského úřadu Litovel, odboru dopravy, vydaného dne 22.09.2021, č.j.: LIT 18935/2021
- Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, vydaného dne 09.02.2022, č.j.: LIT
3215/2022
6. Za dodržení výše uvedených podmínek je zodpovědný žadatel.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Loučka, Loučka 76, 783 22 Loučka
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 OlomoucHodolany
Bc. Ivana Žváčková, nar. 30.09.1967, Řimice 5, 783 21 Bílá Lhota-Řimice
Jaromír Horák, nar. 27.07.1965, Loučka 99, 783 22 Loučka
Lukáš Horák, nar. 25.09.1982, Loučka 82, 783 22 Loučka
Marie Hronová, nar. 28.01.1985, Loučka 79, 783 22 Loučka
Libuše Straňáková, nar. 17.09.1949, Politických vězňů 360/4, 779 00 Olomouc-Neředín
Ing. Vítězslav Šnyrych, nar. 13.09.1954, Loučka 84, 783 22 Loučka
Radmila Šnyrychová, nar. 18.03.1954, Loučka 84, 783 22 Loučka
Marie Pytlíčková, nar. 29.05.1953, Náklo 189, 783 32 Náklo
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha-Michle
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc-Hodolany
Lesy města Olomouce, a.s., Lomená 177/4, 779 00 Olomouc-Neředín
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Odůvodnění:
Dne 26.04.2022 podal žadatel žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby, vydaného dne
21.05.2018, č.j. LIT 10033/2018, spis. zn. VYS 4927/2018/PŠl (nabylo právní moci 28.06.2018). Žádost
byla naposledy doplněna dne 07.06.2022.
Dle ustanovení § 94 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad návrh na změnu územního rozhodnutí
projedná v rozsahu této změny. Platnost původního územního rozhodnutí není dotčena, pokud není
současně výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle § 96 odst. 3 stavebního zákona. Dle
ustanovení § 94 odst. 4 stavebního zákona se při změně nebo zrušení územního rozhodnutí obdobně
použijí ustanovení o územním řízení.
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Protože žádost spolu s přílohami byla úplná, stavební úřad opatřením ze dne 13.06.2022, v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům, a současně podle tohoto ustanovení 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 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě stavební úřad
neobdržel žádné námitky ani stanoviska.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu poučil účastníky řízení, že k datu
14.07.2022 bude mít shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí ve věci, a dal jim možnost ve lhůtě
od 15.07.2022 do 18.07.2022 (včetně) se k těmto podkladům rozhodnutí vyjádřit. V této lhůtě se žádný
z účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
Jelikož jde o řízení s velkým počtem účastníků (dle ustanovení § 144 správního řádu je to řízení s více
než 30 účastníky), jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení
řízení a další úkony v řízení účastkům řízení doručovány postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tj.
účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 písm. a) a b) a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě a
účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou. V souladu s ustanovením § 87 odst. 3
a § 92 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) v oznámení o zahájení
územního řízení a dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §
90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Změna v umístění stavby je v zastavěném území obce, v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací, tj. Územním plánem obce Loučka, který schválilo Zastupitelstvo obce Loučka
usnesením č. 11/11/2020 ze dne 15.6.2020, vydaného Opatřením obecné povahy č. 1/2020 s účinností ode
dne 10. 7. 2020 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Požadovaná změna v umístění stavby
vyhovuje ustanovením vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů. Pro záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, které nezasahují do
nezastavěného území, se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává.
Stavební úřad měl pro rozhodnutí ve věci k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených
orgánů, na základě kterých mohl vydat rozhodnutí o změně územního rozhodnutí. Stavební úřad dospěl
k závěru, že předmětný stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a požadavky
zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona. Stavební úřad v územním řízení ověřil a zjistil, že
dokumentace stavby je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
využívání území, je zajištěn příjezd ke stavbě, vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštními právními předpisy a ověřil účinky
budoucího užívání stavby.
Závazné stanovisko dotčených orgánů vydal:
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí dne 27.09.2021, č.j.: LIT 119157/2021
Městský úřad Litovel, odbor dopravy dne 05.10.2021, č.j.: LIT 18002/2021
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru dne 25.08.2021, Sp.zn.: 117086/2021-1150-OÚZ.BR
Ostatní stanoviska/vyjádření sdělili:
CETIN a.s. dne 20.08.2021, č.j.: 752794/21
GasNet Služby, s.r.o. dne 27.08.2021, zn. 5002438597
ČEZ Distribuce, a.s. dne 07.06.2022, zn. 0101756506 a dne 17.06.2022, zn. 001126402594
ČEZT ICT Services, a.s. dne 07.06.2022, zn. 0700563385
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Telco pro Services, a.s. dne 07.06.2022, zn. 0201425692
Vodafone Czech Republic a.s. dne 07.06.0222, zn.: 220607-1639435625
ČEPS, a.s. dne 11.08.2021, zn. 7104/2021/MSE
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát
Olomouc dne 31.08.2021, č.j. KRPM-97656-1/ČJ-2021-140506
Vodovod Pomoraví, svazek obcí dne 10.08.2021
INSTA CZ s.r.o. dne 12.08.2021, zn. 82416/S/8/21
Archeologický ústav AV ČR dne 17.08.2021, č.j.: ARUB/5747/2021
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, krajské ředitelství a územní odbor Olomouc dne
22.09.2021, č.j.: HSOL-5151-2/2021
itself s.r.o. dne 01.09.2021, č.j.: 21/004174
Statutární
město
Olomouc,
odbor
majetkoprávní
dne
30.08.2021,
č.j:
SMOL/214291/2021/OMA/EM/Sle
Lesy města Olomouce, a.s. dne 23.08.2021
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dne 06.09.2021, zn. SSOK-OL
19659/2021/FV
T-Mobile Czech Republic a.s. dne 10.08.2021, zn.: E40333/21

Samostatné rozhodnutí vydal:
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí dne 09.02.2022, č.j.: LIT 3215/2022
Městský úřad Litovel, odbor dopravy dne 22.09.2021, č.j.: LIT 18935/2021
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení změny v umístění stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto postavení
přísluší:
- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, tj.:
Obec Loučka v zastoupení Bc. Martinem Pevným
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, tj.:
Obec Loučka
-

podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona 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, tj.:
Obec Loučka, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Bc. Ivana Žváčková,
Jaromír Horák, Lukáš Horák, Marie Hronová, Libuše Straňáková, Ing. Vítězslav Šnyrych, Radmila
Šnyrychová, Marie Pytlíčková, ČEZ Distribuce, a. s., ČEPS, a.s., CETIN a.s., INSTA CZ s.r.o., Lesy
města Olomouce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Statutární město Olomouc

-

podle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, tj.:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 29, 30, 36, 39, 41, 56, 60, 103/5, 114, 59, 83, 96, parc. č. 88/1, 571/9, 520/1, 520/4, 823/15,
823/9, 823/11, 823/7, 103/46, 103/49, 112/2, 838, 70, 69, 68, 66, 65, 55, 54/2, 28/1, 146, 151/4,
153/3, 371/5, 371/9, 381/3, 380/2, 371/10, 359/4, 379/30, 359/2, 171/46, 103/35, 380/1, 484/20 v
katastrálním území Loučka u Bílska
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Loučka č.p. 45, č.p. 38, č.p. 22, č.p. 27, č.p. 10, č.p. 32, č.p. 25, č.p. 69, č.p. 76 a č.p. 62
Posouzením navrhované stavby dospěl stavební úřad k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního
řízení mimo ty, se kterými bylo v řízení takto jednáno, nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních
pozemků a staveb na nich, jelikož se jich zamýšlená stavba ve vztahu k jejímu charakteru, poloze a
umístění nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má vlastník
právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z tohoto vyloučit,
vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat
takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Vydáním tohoto územního
rozhodnutí nebude vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu
takovýchto oprávnění bráněno.
Doručení této písemnosti veřejnou vyhláškou se provede v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního
řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se
vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost
podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje
Krajský úřad Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení
stavebního řádu. Odvolání se podává u zdejšího správního orgánu, tj. Městského úřadu Litovel, odboru
výstavby, nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel.
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 rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací, 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 platí po dobu
trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Výše uvedenou změnu stavby lze provést po právní moci tohoto rozhodnutí, a to vzhledem k tomu,
že dle § 103 odst. 1) písm. e) bodu 8 stavebního zákona, výše uvedená stavba nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení.
Dle § 92 odst. 1 stavebního zákona musí být pro stavební záměry podle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 8
stavebního zákona zpracována dokumentace skutečného provedení stavby.
Dle § 119 odst. 1) stavebního zákona dokončenou stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4
až 8 lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
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Kolaudační souhlas podle § 122 odst. 1) stavebního zákona vydává na žádost stavebníka (žadatele)
zdejší stavební úřad. Obsahové náležitosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví prováděcí
právní předpis. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění
pozdějších předpisů podá žadatel na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze
č. 12 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce.
Formulář je na webových stránkách města Litovle.
Upozornění:
Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel je již od přípravy stavby povinen oznámit svůj
záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Ing. Ludmila Šmakalová
vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Litovel

Poplatek:
Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500,- Kč, byl zaplacen dne 13.06.2022.
Obdrží:
Zástupce žadatele dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručením do datové schránky):
- Bc. Martin Pevný, IDDS: kd3wtfv
Obec v místě stavby dle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona (doručením do datové schránky):
- Obec Loučka, IDDS: pn2bmvr
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. 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 (doručeno dle § 144 odst. 6 správního řádu doporučeně do vlastních
rukou s dodejkou nebo doručením do datové schránky):
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
- Bc. Ivana Žváčková, Řimice č.p. 5, Bílá Lhota, 783 21 Chudobín
- Jaromír Horák, Loučka č.p. 99, 783 22 Cholina
- Lukáš Horák, Loučka č.p. 82, 783 22 Cholina
- Marie Hronová, Loučka č.p. 79, 783 22 Cholina
- Libuše Straňáková, Politických vězňů č.p. 360/4, Neředín, 779 00 Olomouc 9
- Ing. Vítězslav Šnyrych, Loučka č.p. 84, 783 22 Cholina
- Radmila Šnyrychová, Loučka č.p. 84, 783 22 Cholina
- Marie Pytlíčková, Náklo č.p. 189, 783 32 Náklo
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
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- Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87
- ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
- Lesy města Olomouce, a.s., IDDS: 3uttwxr
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno (doručeno dle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 29, 30, 36, 39, 41, 56, 60, 103/5, 114, 59, 83, 96, parc. č. 88/1, 571/9, 520/1, 520/4, 823/15,
823/9, 823/11, 823/7, 103/46, 103/49, 112/2, 838, 70, 69, 68, 66, 65, 55, 54/2, 28/1, 146, 151/4,
153/3, 371/5, 371/9, 381/3, 380/2, 371/10, 359/4, 379/30, 359/2, 171/46, 103/35, 380/1, 484/20 v
katastrálním území Loučka u Bílska
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Loučka č.p. 45, č.p. 38, č.p. 22, č.p. 27, č.p. 10, č.p. 32, č.p. 25, č.p. 69, č.p. 76 a č.p. 62
Dotčené orgány (doporučeně s dodejkou nebo doručením do datové schránky):
- Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, oddělení, IDDS: hjyaavk
- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01 Litovel
- Městský úřad Litovel, odbor dopravy, nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01 Litovel
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Litovel a OÚ Loučka a
zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na elektronických úředních deskách.
Vyvěšeno na úřední desce:

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

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

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce:

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

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

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

