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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

 

 

Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí:  

1. geometrického plánu nebo geometrických plánů, nebo jiného dokumentu či dokumentů, na 

jejichž základě došlo ke vzniku následujících pozemků v katastrálním území Slavětín u Litovle, 

obec Slavětín, zapsaných ke dni této žádosti na listu vlastnictví č. 223:  

a. parc. č. st. 84 o výměře 157 m2;  

b. parc. č. st. 114 o výměře 154 m2;  

c. parc. č. 51/12 o výměře 19.951 m2;  

d. parc. č. 51/20 o výměře 1.588 m2;  

e. parc. č. 515/12 o výměře 116 m2;  

f. parc. č. 592 o výměře 123 m2;  

g. parc. č. 593 o výměře 38 m2;  

2. geometrického plánu č. 466-26/2020 potvrzený panem Ing. Pavlem Chromým 14. 4. 2020  

3. souhlasu, resp. souhlasů příslušného stavebního úřadu s dělením výše uvedených pozemků na 

základě příslušných geometrických plánů;  

a to ve formě prostých kopií.  

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

K bodu 1.a. 

V archivu stavebního úřadu nebyly dohledány žádné dokumenty k této stavbě. 

 

K bodu 1.b. 

Stavba na pozemku st.114 byla zapsána na základě GP č. 163-112/2019, který vyhotovil GEOL, 

spol. s.r.o, Dolní hejčínská 47/25, Olomouc, potvrdil Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Olomouc dne 07.01.2020 pod č. PGP-3428/2019-805 (viz. Příloha). Tento 

GP se vztahuje a odpovídá kolaudačnímu rozhodnutí ze dne 13.06.1995, č.j. výst. 666/95-Ju 

(nabylo právní moci 30.06.1995), které vydal Městský úřad Litovel, odbor výstavby, a kterým je 

povoleno užívání stavby. Stavba byla zapsána do RÚIAN. 

 

K bodu 1.c. 

Viz. bod 1b. jiný geometrický plán nebyl v archivu stavebního úřadu dohledán. 

 

K bodu 1.d. a 1.e. 

K pozemkům se v archivu nedohledaly žádné geometrické plány. 

 

 



K bodu 1.f. a 1.g. 

Na pozemku  parc.č.592 byla dříve umístěna stavba – administrativní budova (st.p. 98). Na 

pozemku parc.č. 593 byly dříve umístěny dvě stavby - garáže (st. 99, st.100).  K těmto  stavbám 

bylo vydáno  MěÚ Litovel, odborem výstavby Sdělení k záměru odstranit stavbu – lze odstranit  

dne 20.8.2009 pod č.j.: LIT 8754/2009 ve věci „administrativní budova a dvě garáže v obci 

Slavětín“, na st.p. 98, 99, 100 v k.ú Slavětín u Litovel. Dně 15.11.2019 oznámil vlastník 

odstranění staveb. Stavby byly vymazány v RÚIAN. 

 

K bodu 2. 

Stavebnímu úřadu nebyl citovaný GP. č. 466-26/2020 předložen. 

 

K bodu 3. 

Stavební úřad ve věci pozemků uvedených v bodě 1. nevydával žádný souhlas s dělením. 

 

 

   

 

Informaci zpracoval:  

21. 12. 2020 Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru výstavby 


