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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

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") podal dne 26.04.2022 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby pod 

názvem: 

"VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI 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.  

 

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). 
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Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost o změnu územního rozhodnutí byla naposledy 

doplněna dne 07.06.2022. 

 

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: 

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 
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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.  

 

Dle ustanovení § 94 odst. 4 stavebního zákona při změně nebo zrušení územního rozhodnutí anebo při 

povolení výjimky se použijí ustanovení o územním řízení obdobně. 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve 

kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení 

své námitky nejpozději do 

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby Městského úřadu Litovel, v úřední dny Po a St v době 

od 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod., ve lhůtě shora uvedené. Ostatní dny doporučujeme po telefonické 

dohodě.  

Stavební úřad informuje účastníky o tom, že ke dni 14.07.2022 ukončí obstarávání veškerých podkladů 

pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním 

rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, stanovuje lhůtu od 15.07.2022 do 18.07.2022 

(včetně) pro seznámení se s podklady. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám 

bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů pro rozhodnutí může účastník 

řízení nahlédnout a seznámit se s nimi v kanceláři č. 212 Městského úřadu Litovel, odboru výstavby, 

nám. Přemysla Otakara 777/2, Litovel, v úřední dny pondělí a středa od 7:00 hod – 11:30 hod a 12:00 hod 

– 17:00 hod, v jiné dny pouze po předchozí telefonické dohodě (telefonický kontakt na oprávněnou 

úřední osobu je uveden v záhlaví tohoto oznámení). Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před 

vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by 

byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží. 

 

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 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

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

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se oznámení o zahájení 

řízení a další úkony v řízení v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle §     

144 odst. 6 správního řádu, tj. dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 

písm. b)  a dále účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou vždy účastníci řízení podle 

§ 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; ostatním 

účastníkům veřejnou vyhláškou. 

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.  

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

 

Upozornění: 

Žadatel nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení doloží na zdejší stavební úřad 

doklad o zaplacení správního poplatku dle sazebníku zákona o správních poplatcích č. 634/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1. písm. e) bodu 5 v poznámkách ve výši 500,- 

Kč (za vydání změny územního rozhodnutí). Správní poplatek nutno uhradit na účet města Litovel 

č. ú. 19-0003620811/0100, variabilní symbol 412892, popřípadě na pokladně Městského úřadu 

Litovel.  

 

 

 

Ing. Ludmila Šmakalová 

vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Litovel 
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Obdrží: 

Žadatel 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 

- 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 oznámení 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: .................................... 
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Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce: 

 

 

 

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

 

 

 

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