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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

(dále jen “žadatel“) podal dne 2.2.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

novostavba skladu zahradního nábytku a techniky

na pozemku parc. č. 130/51 v katastrálním území Myslechovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

Jedná se o jednoduchý nepodsklepený přízemní objekt obdélníkového půdorysu o velikostí 3,8 x 6,5 m
zastřešený pultovou střechou o sklonu JQ0 s výškou v hřebeni 3,87 in od ±0,000 (podlahy ].NP).
Zastavěná plocha je 24,7 in2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 130/5], ve vzdálenosti 4,5 in od
hranice mezi pozemky parc,č. 130/51 a 130/50, ve vzdálenosti 58,96 až 61,23 m od hranice mezi pozemky
parc.č. 130/51 a 130/53 a ve vzdálenosti 14,34 až 14,39 m od hranice mezi pozemky parc.č. 130/51 a
130/52. Stavba je určena ke skladování zahradního náhy(ku, lec:hniJ‘y a zemědělských plodin sklizených
z předmětného pozemku investora ík zemědělským a sadovnickým potřebám,),

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, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu Litovel, úřední dny Po a
Stv 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 k datu 20.4.2022 bude mít shromážděny podklady
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 21.4.2022 do 25.4.2022 (včetně) pro
seznámení s podklady rozhodnutí. po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v
souladu s ustanovením ~ 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů pro rozhodnutí může účastník řízení
nahlédnout a seznámit se s nimi v úřední dny Po a Stv době 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod. ve lhůtě
shora uvedené. Ostatní dny doporučujeme po telefonické dohodě - telefonický kontakt na oprávněnou
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úřední osobu je uveden v záhlaví tohoto oznámení. Stavební úřad upozorňuje, že se jedná 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.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil s ohledem na ustanovení ~ 85 stavebního zákona takto:
- dle odst. I písm. a) stavebního zákona žadateF
- dle odst. písm. b) stavebního zákona obec, na její~~úzerní má být požadovaný záměr uskutečněn:

město Litovel
- dle odst. 2 písm. a) stavebního zákona 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: ---

dle odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo ině věcné právo k sousedním
stavbuimn annbo soii.~c1tmínm [Kte~mrLkůL[I tw[~o s(mivI~ánm immi nich, mnůžc LiýĹ ímLcmn[[ímu mozlmudimulímn [)řiLttO
dotčeno: --- .

Poučení:

Ďčastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Učastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnuti vyjádřil 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. Učastník 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.

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

/ĺ ~.

Ing. Ludmila Šmakalová
vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Litovel

Obdrží:
Žadatel - dle ~ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doruěeno doporučeně do vlastních rukou):

Obec. najeiímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - dle ~ 85 odst. 1 písm.b~ stavebního zákona
(doručeno doporučeně):
Město Litovel, Nám. Př. Otakara č.p. 778/lb, 784 01 Litovel

Dotčené orgány (doručeno doporučeně)
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, Nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01 Litoval



- ~ -05- ~022:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL
nám. Př. Otakara 777/2, Psč 784 01

odbor výstavby

SPIS. ZN.: VYS 191/2022/IČa
ČJ.: LIT 9928/2022
VY~JZUJE: Ing. Ivana Čainková - oprávněná úřední osoba pro vyřízení

Ing. Ludmila Smakalová - oprávněná úřední osoba pro podepisování
TEL.: 585 153 245
E-MAIL: carnkova.jvana®mestoljtovel.c2.
DATUM: 4.5.2022

/~$$~ (~i V
1~ot~c~ rc~zhodnut( n~bvk~ ~á~o~n( inod

ROZHODNUTÍ ~~ ~pk.

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 žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen “rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne
2.2.2022 podal

(dále jen “žadatel“), a na základě tohoto posouzení rozhodl podle ~ 79 a 92 stavebního zákona a ~ 9
vyhlášky č 5Ů3/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů

o umístění stavby

novostavba skladu zahradního nábytku a techniky

(dále jen “stavba“) na pozemku parc. č. 130/51 (zahrada) v katastrálním území Myslechovice (všechny
pozemky a stavby na nich dále znulované v tomto rozhodnutí jsou v katastrálním území Myslechovice).

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o jednoduchý nepodsklepený přízemní objekt obdélníkového půdorysu (o zastavěné ploše
24,7 m2), zastřešený pultovou střechou o sklonu 100. Objekt není napojen na technickou
infrastrukturu.

- Stavba je určena ke skladování zahradního nábytku, techniky a zemědělských plodin sklizených
z předmětného pozemku investora (k zemědělským a sadovnickým potřebám).

Umístění stavby na pozemku:
- Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 130/51, ve vzdálenosti 4,5 ni od hranice mezi pozemky

parc.č. 130/Sl a 130/SO, ve vzdálenosti 14,34 in až 14.39 m od hranice mezi pozemky parc.č. 130/Sl
a 130/52 a ve vzdálenosti 58,96 ni až 61,23 ni od hranice mezi pozemky parc.č. 130/51 a 130/53.

Určení ~rostorového řešení stavby:
- půdorysná velikost: 3,8 x 6,5 in
- max. výška (v hřcbeni): 3,87 ni od ±0,000 (podlahy I .NP).
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
pozemek parc.č. 130/51 v katastrálním území Myslechovice

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: .

Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 130/51 v katastrálním území Myslechovice, v souladu
s výkresem situace koordinační 02, v měřítku 1:300, který je součástí dokumentace předložené
k žádosti o vydáni územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou vypracov~
autorizoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ~ a
ktei ý obsahuje Lákles stavebního pozemku. pui~adované U[ĽdStěllí stavby s vyzuačeiiĺm vazeb a v lvii
na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude provedena v souladu s ověřenou dokumentací stavby, která byla předložena k ž4dosti o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou vypracoval Tomáš Milinovský a autorizoval
Ing. Vlastimil Sviežený, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 1200310). Případné
zrněny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s územním rozhodnutím odborně
způsobilou osobou,

4. Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městského
úřadu Litovel, odboru životního prostředí (orgánu ochrany přírody) - čj. LIT 210 1/2022 ze dne
26.1.2022, tj.: 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 případě kácení dřevin v dotčeném úseku je orgáueiii
příslušným k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je ve smyslu ~ 76 zákona č. 114/1992 Sb.
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí. 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
ohuniusováním a osetím travním semenem.

5. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství a na soukromých pozemcích bez
povolení jejich vlastníků. ..

6. Po celou dobu realizace stavby žadatel zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím
technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd pro
potřeby záchranné služby a požární ochrany. .

7. Za splnění výše uvedených podmínek odpovídá žadatel. .

Účastníci řízení podle ~ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád. ve znění pozdějších předpisů
(dále ~en ~‚správní řád“~. na něž se vztahuje rozhodnutí správního org~m~

Odůvodnění:

Dne 2.2.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 18.3.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení ~ 87 odst. I 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 od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V této lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.
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Stavební úřad v souladu s ustanovením * 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě od 21.4.2022 do 25.4.2022. V této lhůtě se žádný
z účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, 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. Navržená stavba se nachází podle
platného Uzemního plánu Litovel, který schválilo Zastupitelstvo města Litovel usnesením č. 9/1 8/ZML ze
dne 28. 6. 2012. vydaného Opatřením obecné povahy Č. 1/2012, která nabyla účinnosti dne 17. 7. 2012,
ve znění Změny Č. I a, schválená Zastupitelstvem města Litovel usnesením Č. 14/27/ZML dne 12.9.2013
vydané Opatřením obecné povahy Č. 1/2013. která nabyla účinnosti dne 4. 10. 2013, ve znění Změny Č.
lb. schválené Zastupitelstvem města Litovel usnesením č. 1 Sc/l 0/ZML dne 24.9.2015 vydané Opatřením
obecné povahy Č. 1/2015, která nabyla üčinnosti dLu~ [() (() 201 ‘ ve ~‘uěni ‘tměny ~ 2, ‘~divítle•ii~
Zastupitelstvem města I .itovel usnesením Č. 1 6h11 0/ZML dne. 2492.015 vydané Opatřením obecné
povahy č. 2/2015, která nabyla účinnosti dne 10. 10. 2015 v nezastavěném území v návrhové ploše Sx —

Plochy smíšené nezastavěného území. Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne
2.3.2022 čj.: LIT 5258/2022 je záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Při posuzování předmětného záměru a na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že
stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčenýčh orgánů podle zvláštních
právních předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění
záměru.

Dotčené or~ány vydaly stanoviska, závazná stanoviska:
— Městský úřad Litovel, odbor výstavby — orgán územního plánování - čj. LIT 525 8/2022, dne

2.3.2022
— Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí — č.j. LIT 2101/2022, dne 26.1.2022
Ostatní vyjádření/stanoviska sdělili:
— CEZ Distribuce, a.s. —zn. 001121521751, dne 22.11.2021 a zn, 0101704784, dne 16.3.2022
— Telco Pro Services, as. —Zn. 0201384804, dne 16.3.2022
— CEZ ICY Services, a.s. —zn, 0700522838, dne 16.3.2022
— CETINa.s. - č.j. 857269/21, dne 16.11.2021
— Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. —Zn. 261/21, dne 29.11.2021
— GasNet Služby, s.r.o. - Zn. 5002502782, dne 16.11.2021
— SNM MO, Oddělení ochrany územních zájmů — ev.č. 498/14/1534/2021-1 150-OUZ-BR, dne

8.12.2021
— Město Litovel — dne 22.11.2021

Samostatné rozhodnutí vydal:
— Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí (orgán státní správy ochrany zemědělského půdního

fondu)— č.j. LIT 23754/2019, dne 9.12.2019

Podmínky dotčeného orgánu obsažené ve vydaném závazném stanovisku stavební úřad zahrnul do
podmínek územního rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Správní orgán se p,~i vydání rozhodnutí Čídil těmito úvahami:

Stavba je navržena na pozemku parc.č. 130/51 (zahrada) o výměře 3767 za2. Stavba svou velikostí a
dispozičním uspořádáním odpovídá potřebám pro uskladnění zahradního nábytku a techniky související
s obhospodařováním daného pozemku s využitím k zemědělským a sadovnický potřebám, k uskladnění
plodin sklizených z tohoto pozemku. Stavba je osazena do svahu mezi stávající vzrostlé stromy — svými
rozměry není v území nikterak dominantní vzhledem k rozsahu a velikosti daného území.
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Stavbou nebude ohroženo životní prostředí — stavba není vytápěna, v průběhu užívání objekt nebude
zdrojem jiných, než běžných odpadů, vodní poměry nebudou stavbou negativně ovlivněny. Ochrana
přírody nebude narušena Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody vydal
dne 26.1.2022 pod ě.j. LIT 2101/2022 stanovisko, ze kterého vyplývá souhlas orgánu ochrany přírody —

podmínky stanovené orgánem ochrany přírody byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. K vynětí
půdy ze zemědělského půdního fondu byl vydán Městským úřadem Litovel, odborem životního prostředí
(orgánem státní správy ocbrai~y zemědělského půdního fondu) samostatný souhlas — rozhodnutí čj. LIT
23754/2019, dne 9.12.2019,
Umístěním stavby zůstane hlavní funkce plochy a využití pozemku zachováno, stávající druh pozemku
zahrada i užívání pozemku jako zahrada rů~tane nezměněno. Zůstane ztichován polyfunkční charakter
plochy ii ncdolde k naru~ení přírodních Čl kraiinných hodnot ~lzaini, t), nedoide k naru~cn1 kriijtnného
rázu a přírodních hodnot a nedojde ke změně historického charakteru území. Záměrem nedojde
k ohroženi ekologické stability území a nedojede k výrazně negativnímu ovlivnění hlavní funkce plochy
nebo narušení přírodních či krajinných hodnot území. Stavba je takových půdorysných rozměrů a výšky,
že nemůže mít vliv na změnu prostupnosti krajiny. Pozemek parc.č. 130/51 nezasahuje do biokoridoru ani
biocenter, tyto tedy nemohou být stavbou nijak ovlivněny. Územní systém ekologické stability je
zachován. .

Z hlediska hygienického objekt skladu nebude zdrojem hluku.

Veterinárních zájmů se stavba nedotkne, stavba bude sloužit pouze ke skladování.

Realizace stavby neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti. Podzemní vody nebudou stavbou
ohroženy, povrchové (srážkové) vody ze střechy objektu budou jímány do povrchové retenční nádrže
(sudu) a následně využívány k zálivce. Přebytek bude vsakován rozlivem na pozemku žadatele. Záměrem
nedoj de ke zhoršení vodního stavu vodního útvaru. Vodoprávní úřad (Městský úřad Litoval, odbor
životního prostředí) vydal k umístění stavby souhlasné závazné stanovisko (čj. LiT 2 101/2022 dne
26,1.2022).

Památkové péče se stavba nedotkne — stavba není v památkově chráněném území.

Z hlediska požární bezpečnosti je navržena stavba tak. aby neovlivnila sousední nemovitosti. Z požárně
bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace (část Dl .3), vyplývá, že požárně
nebezpečný prostor zasahuje pouze na pozemek žadatele 130/51 a nepřesáhne na sousední pozemky.
Sousední pozemky tedy ncjsou nijak požárně nebezpečným prostorem omezeny.

Civilní ochrana ani prevence závažných havárií nebudou stavbou dotčeny.

Požadavky na denní osvětlení a oslunění nejsou u stavby skladu vyžadovány, okolní objekty nebudou
stavbou skladu zastíněny.
Kvalita prostředí (pohoda bydlení) nebude vzhledem k umístění stavby, vzhledem k její velikosti a
vzdálenosti od okolní zástavby narušena. Stavba není umístěna v blízkosti hranice se sousedními
pozemky ani v blízkosti nejbližší zástavby — nejbližší obytná zástavba (rodinný dům č.p. 44 na pozemku
parc.č. St. 67) je ve vzdálenosti cca 64 in (vzdálenost odměřena z katastrální mapy). Mezi touto obytnou
zástavbou a novostavbou skladu je komunikace a vzrostlá vegetace. Vlastníci sousedních nemovitostí
nebudou výstavbou skladu na pozemku parc.č. 130/51 nijak omezeni ani ovlivněni. Při příchodu od
zastavěného území ~tj. místní části Myslechoviee~ se nachází území s plošnou výsadbou stromů a keřů
(začíná na pozemcích parc.č. 13 1/1 a 13 1/2 v k.ú. Myslechovice), pohledově exponovanou dominantou je
pak zalesněné území — Rampach, který je nejvyšším vrcholem v okolí. Lze konstatovat, že posuzovaná
stavba je ve vztahu k rozsahu a rozloze daného území solitérní a zanedbatelná a historický charakter
území zůstane nezměněn. Stavba nebrání ve výhledu — pohledově je objekt zasazen mezi vzrostlou
vegetaci, kterou svou výškou nepřesahuje.

Realizací stavby nedojde ke změně dopravního napojeni. Dopravní napojení pozemku parc.Č. 130/5 1 na
komunikaci na pozemku parc.č. 130/53 zůstává stávající.

Dle ~ 23 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území‘ v platném zněni se
stavby s umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby na
hranici nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Tím, že stavba je umístěna v dostatečné
vzdálenosti od hranic pozemků (4,5 m až 61,23 in) jsou tyto požadavky rovněž splněny.
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Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
postavení přísluší:

.. podle ~ 85 odst. písm. a) stavebního zákona žadateli, tj.

- podle ~ 85 odst. I písm. b) stavebního zákona obci, na jejími území má být požadovaný záměr
uskutečněn, tj.: město Litovel

- 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.: ---

- podle ~ 85 odst. 2 písm. 15) stavebního zákone osobám~ jejichž vle~tnic.k& nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může h~‘t uzemním
rozhodnutím přímo dotčeno, tj.: ---

Posouzením navrhované stavby dospěl stavební úřad k závěru, že dalšími účastníky tohoto 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 kjejímu 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 toho 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 rozhodnutí nebude
vlastníkům či uživatelům .dalších okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu jejich práv bráněno.
Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad přihlédl jednak k výše uvedeným skutečnostem a
jednak k ~ 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení stavebního zákona se k oznámení
záměru připojí souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno;
souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v ~ 103, pokud nejsou umístěny ve
vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m. V posuzovaném případě je stavba umístěna od
společných hranic pozemků ve vzdálenosti větší než 2 m (navržené umístění stavby od společných hranic
pozemků je 4,5 m až 61,23 m).

Podle ~ 68 odst. 1 správního řádu je součástí výrokové části označení účastníků podle ~ 27 odst. I
správního řádu. Dle ~ 27 odst. 1 písm. a) jsou účastníky řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na
které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu.
V daném případě je účastníkem řízení podle ~ 27 odst. I správního řádu pouze žadatel.

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, oddčlcní
stavebního řádu. Odvolání se podává u zdejšího správního orgánu, tj. Městského úřadu Litovel, odboru
výstavby, nám. Přemysla 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 ]5rávní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
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. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zai~ízení. nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavbu lze provést po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a to vzhledem k tornu, že dle ~ 103 odst. I)
písm. e) bodu I stavebního zákona tento objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
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Dle ~ 1 52 odst. 5 stavebního zákona platí. že dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení
vydaného podle stavebního zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebnĺk povinen neprodleně ohlásit
stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník k
ohlášeni geometrický plán.

tř
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Ing. Ludmila Šmakalová
vedoucí odboru výstavby Městského üřadu Litoval

((

/ ~

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky I? odst. I písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.5.2022.

Obdrží:
Žadatel - dle ~ 85 odst. 1 písm. a~ stavebního zákona (doručeno doporučeně do vlastních rukou):

-

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - dle ~ 85 odst. 1 písm.b) stavebního zákona
(doručeno doporučeně):
Město Litoval, Nám. Př. Otakara č.p. 778/lb; 784 01 Litovel

Dotčené or~ány (doručeno doporučeně)
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, Nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01 Litovel



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL
nám. Př. Otakara 777/2, Psč 784 01
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Čj.: LIT 11919/2022
VYŘIZUJE: Ing. Ivana Camková - oprávněná úřední osoba pro vyřízení

Ing. Ludmila Smakalová - oprávněná úřední osoba pro podepisování
TEL.: 585 153 245
E-MAIL: camkova.ivana@iriestolitovel.cz
DATUM: 25.5.2022

SDĚLENÍ

Odbor výstavby Městského úřadu Litovel, jako příslušný správní orgán, Vám sděluje, že rozhodnutí
(územní rozhodnutí o umístění stavby „novostavba skladu zahradního nábytku a techniky“ na pozemku
parc.č. 130/51 v k.ú. Litovel) čj. LIT 9928/2022 ze dne 4.5.2022

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení ~ 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen t‘správní řád) dne 24.5.2022 aje vykonatelné.

‘ Ing. Ludmila Šmakalová
vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Litovel

MĚSTSKÝ Ú~.AD LUFOVEL
odbor výstavby

nám. Přemysla Otakara 77/!‘~
784 01 UTOVEL

(1)

Příloha:
- ověřená dokumentace pro územní rozhodnutí
- rozhodnutí č.j. LIT 9928/2022 ze dne 4.5.2022 s vyznačením nabytí právní moci

Obdrží:
Žadatel (doručeno donoručeněl:




