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

 

 

Informace, zda-li místně příslušný odbor životního prostředí MěÚ Litovel od roku 2005 do 

dnešního dne vydal či nevydal dle příslušných zákonů odpovídajících kompetenci tohoto odboru 

jakoukoliv formu vyjádření, povolení, rozhodnutí, příkazu, opatření k odstranění zjištěných 

závad apod., týkajících se hlavně ochrany přírody a krajiny (např. kácení dřevin, náhradní 

výsadba, viz též hl.II zákona č. 114/1992 Sb.) a dále též zákona O vodách č. 254/2001 Sb. 

v areálu benzinové čerpací stanice  Olomoucká ulice č.p.96  784 01  Litovel 

KÚ Litovel, parcelní č. 1512, 1368/2 – vlastník PENTO Oil s.r.o. 

K výše uvedenému žádám v každé položce o uvedení: 

- o co se jedná 

- číslo jednací dokumentu 

- kdy příslušný dokument byl vyhotoven 

- kdy nabyl právní moci 

 

 

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

 

 

Přehled vydaných vyjádření, povolení, rozhodnutí, příkazů, opatření k odstranění zjištěných 

závad apod. odborem životního prostředí Městského úřadu Litovel: 

 

− Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 odst. 1 

zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – 

povolení ke skácení smrků napadených kůrovcem, vydané pod č.j. LIT 23936/2017 dne 

05.12.2017, nabytí právní moci 06.12.2017 

− Koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., ke stavbě 

„Čerpací stanice AVIA PENTO Litovel“, vydané pod č.j. LIT 1418/2018 dne 27.02.2018 

− Rozhodnutí o udělení souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke stavbě 

„Čerpací stanice AVIA PENTO Litovel“, vydaného pod č.j. LIT 2145/2019 dne 

30.01.2019, nabytí právní moci 20.02.2019 

− Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí (orgán odpadového hospodářství, 

vodoprávní úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody, 

orgán ochrany ovzduší, orgán státní správy lesů) k akci „Čerpací stanice PENTO – 

odstranění stavby“, vydané pod č.j. LIT 3139/2019 dne 19.03.2019  

   

 

 

 

 



 

Informaci zpracoval:  

18. 1. 2022 Mgr. Jana Němečková, referent odboru životního prostředí 

 


