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

 

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 

poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich 

kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) a to: 

 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

- územní rozhodnutí o změně využití území 

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání 

stavby na území 

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 

- územní souhlas, společný územní souhlas 

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 

- stavební povolení 

- stavební ohlášení 

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

 

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.07.2020 až 30.09.2020 týkající se 

pozemních staveb pro právnické osoby. 

 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 

informace: 

- identifikaci žadatele (např. firma s.r.o., akciová společnost, obec, kraj) 

- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký 

popis stavby) 

- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 

- druh rozhodnutí 

- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

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

 

Na Městském úřadě v Litovli bylo v době od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 vydáno celkem 13 ks 

„rozhodnutí“ (a dokumentů nahrazujících rozhodnutí – viz. příloha).  

Přehled o vydaných rozhodnutí (a dokumentů nahrazujících rozhodnutí):  

US1- UMÍSTĚNÍ STAVBY (ÚZEMNÍ SOUHLAS) =  7 ks  

US2 - UMÍSTĚNÍ STAVBY A OHLÁŠKA =   1 ks  

U2 - UMÍSTĚNÍ STAVBY A POVOLENÍ =   3 ks 

OH1 -  STAVEBNÍ OHLÁŠENÍ =    1 ks  

S - STAVEBNÍ POVOLENÍ =     1 ks  

CELKEM =        13 ks  

 

 

 

 



Příloha: Přehled „Rozhodnutí“ (a dokumentů nahrazujících rozhodnutí) vydaných MěÚ Litovel, 

odbor výstavby, za období 1. 7. až 30. 9. 2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon)  

Pozn. Z důvodu neveřejnosti správního řízení a s ohledem na ochranu osobních údajů je zde u 

zveřejněné poskytnuté informace vynechána informace o navrhovateli. 

 
 Poř. 
číslo  

Název Typ Místo stavby  VYDÁNO  

1. "Sanitární kontejner u Charitního domu na ul. Vítězná 
1129/2a v Litovli vč. napojení na inženýrské sítě (rozvody 
elektro a vody vedené mimo budovu, kanalizační přípojka)" 

US1  Litovel  
parc. č. 501 v k. ú. Litovel 

10.9.2020 

2. IZ-12-8002166 Příkazy p.č. 517/2 - přeložka kNN US1  Příkazy  
parc. st. 441 a parc.č 517/2 v 
k.ú. Příkazy 

1.9.2020 

3. "Stavební úpravy - rekonstrukce stropu podia kulturního 
domu Haňovice č.p. 62" 

S  Haňovice 62  
parc. st.p. 3/4 v k. ú. Haňovice 

7.8.2020 

4. "Domov pro Seniory Červenka, p.o. - přístavba (technické 
zázení), oddělení Litovel" 

U2  Litovel  
Opletalova č.p. 1148 

4.9.2020 

5. "Resort Chořelice - 12 rodinných domů včetně technické 
infrastruktury a komunikace", Litovel, Chořelice 

U2  Chořelice 7.7.2020 

6. "Nasobůrky, p.č. 208/27 - připojení kVN, RVN - zemní 
kabelová přípojka", č. stavby: IV-12-8017471, Litovel, 
Nasobůrky 

US1  Nasobůrky  
parc.č. 208/27 v k.ú. Nasobůrky 

30.9.2020 

7. "Objekt zázemí technických služeb na nádvoří obecního 
úřadu v Příkazích, Příkazy č.p. 125 

U2  Příkazy č.p. 125 28.7.2020 

8. "Stavební úpravy za účelem změny v užívání objektu 
zemědělské váhy na stánek zmrzliny", Příkazy 

OH1 Příkazy  
parc. st.p. 245 v k. ú. Příkazy 

2.9.2020 

9. "Přístavba a stavební úpravy RD Mladeč č.p. 9, včetně 
prodloužení stávajícího vedení NTL, retenční nádrže pro 
dešťovou vodu" 

US2  Mladeč č.p. 9  
parc. st.p. 68 v k. ú. Mladeč 

12.8.2020 

10. "Napojení pozemku parc. č. 59/15 v k. ú. Chořelice na vedení 
NN, IV-12-8018781" 

US1 Litovel, Chořelice  
parc.č. 58/8 a 59/15 v k.ú. 
Chořelice 

12.8.2020 

11. "Napojení pozemku par. č. 767/64 v k.ú. Luká na vedení NN, 
IP-12-8018916" 

US1  Luká  
parc.č. 767/62, 767/63 a 767/64  
v k.ú. Luká 

4.8.2020 

12. "Napojení pozemku parc. č. 125/4 v k.ú. Pňovice na vedení 
NN" 

US1 Pňovice  
parc. č. 160/1 v k. ú. Pňovice 

14.7.2020 

13. "Přeložka vNN, pozemek parc. č. 80 v k.ú. Pňovice, IZ-12-
8002185" 

US1 Pňovice  
parc. č. 80 v k. ú. Pňovice 

21.8.2020 

 

 

Informaci zpracoval:  

22. 12. 2020 Jiří Bartoš, referent odboru výstavby 


