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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“), přezkoumal podle ~ 129 odst. 2 a 3 a ~ 111 až ~ 114 stavebního zákona
žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 19.04.2018 podal a naposledy dne 15.07.20 19 doplnil

MANEL - AQUA spol. s r. o., IČO 61945501, Ostružinová 130/4, 779 00 Olomouc-Nový Svět,
kterého zastupuje Ing. MP .

(dále jen “stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání podle ~ 129 odst. 2 a 3 a ~ 115 stavebního
zákona a ~ I 8c vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl tak, že stavbu:

“Provozní objekty v I P1 Náklo - soubor staveb SO 01 - 41 včetně rozvodů
NN vedených mimo budovu, lyža~ský vodní vlek“

Náklo

(dále jen “stavba“) na pozemku parc. č. 190 (ost. p1.), 199/1 (ost. p1.), 199/2 (ost. p1.), 199/3 (ost. p1.),
199/4 (ost. p1.), 199/5 (ost. p1.), 199/7 (ost. p1.), 227/1 (ost. p1.) v katastrálním území Náklo, parc. Č. 485/6
(ost. p1.), 485/7 (ost. p1.), 485/15 (ost. p1.), 485/16 (ost. p1.), 485/17 (ost. p1.), 485/32 (ost. p1.), 485/94
(ost. p1.), 485/113 (ost. p1.), 567/9 (ost. p1.) v katastrálním území UnČovice

dodatečně povoluje

jako stavby dočasné Po dobu trvání nájemní smlouvy s vlastníkem stavbou dotčených pozemků, tj.
do 3 1.12.2020.

Stavba obsahuje:
- SO 01 - Sklad výstražných prostředků DP Náklo (pásky, oplocení, výstražné tabule)
- SO 02 - Sklad nářadí a stavebního materiálu pro stavbu příjezdových zábran do DP
- SO 03 - Technické zázemí ostraha areálu DP Náklo
- SO 04 - Technické zázemí pro výkon funkce Technický dozor DP
- SO 05 - Brigádnické ubytovací prostory ostraha areálu 2 pracovníci
- SO 06 - Brigádnické ubytovací prostory ostraha areálu 2 pracovníci
- SO 07 - Brigádnické ubytovací prostory ostraha areálu 2 pracovníci
- SO 08 - Brigádnické ubytovací prostory ostraha areálu 2 pracovníci
- SO 09 - Brigádnické ubytovací prostory ostraha areálu 2 pracovníci
- SO 10 - Ubytovací prostor Technický dozor, závodní, BT pro DP Náklo
- SO 11 - Opravářská dílna pro dopravní prostředky vodní stráže
- SO 12 - Sklad vodní stráž
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- 50 13 - Technické zázemí pro vodní sporty a Vodní stráž
- 50 14 - Technické zázemí pro vodní sporty a Vodní stráž
- SO 15 - Brigádnický ubytovací prostor Vodní stráž
- SO 16 - Brigádnický ubytovací prostor Vodní stráž
- 50 17 - Brigádnický ubytovací prostor Vodní stráž
- SO 18 - Administrativní prostor Vodní stráž, ostraha areálu
- SO 19 - Rekreační sezonní ubytovací prostory pro pracovníky fy CEMEX
- SO 20 - Rekreační sezonní ubytovací prostory pro pracovníky fy CEMEX
- SO 21 - Rekreační sezonní ubytovací prostory pro pracovníky fy CEMEX
- 50 22 - Hygienické a technické zázemí pracovníků areálu DP Náklo
- 50 23 - Rekreační sezonní ubytovací prostory pro pracovníky fy CEMEX
- SO 24 - Rekreační sezonní ubytovací prostory pro pracovníky fy CEMEX
- SO 25 - Rekreační sezonní ubytovací prostory pro pracovníky fy CEMEX
- SO 26 - Hygienické a technické zázemí pracovníků areálu DP Náklo
- SO 27 - Technické zázemí Ryhář~ké stráže
- SO 28 - Pevný stánek Wake parku se sezónním provozem
- SO 29 - Technické zázemí, sklady Vodní sporty Náklo
- 50 ~0 - Technické zázemí, sklady Vodní sporty Náklo vč. lyžařského vodního vleku
- SO 31 - Pevný stánek se sezónním provozem
- SO 32 - Technické zázemí pracovníků areálu DP Náklo
- SO 33 - Hygienické a technické zázemí pro vodní sporty a Vodní stráž
- SO 34 - Pevný stánek se sezónním provozem
- SO 35 - Opravářská dílna pro dopravní prostředky vodní stráže
- 50 36 - Pevný stánek se sezónním provozem
- 50 37 - Sklad nářadí a stavebního materiálu pro stavbu příjezdových zábran do DP
- 50 38 - Rekreační sezonní ubytovací prostory pro pracovníky fy CEMEX
- 50 39 - Technické zázemí ostraha areálu DP Náklo
- SO 40 - Pevný stánek se sezónním provozem
- 50 41 - Sklad vodní stráž
- Vnitřní rozvody NN vedené mimo budovu ke 50 01 — 50 36

Stanoví podmínky pro užívání stavby:

I Podle ~ 119 stavebního zákona dokončunou stavbu, popřípadě část sta‘~by ~liupiiuu ~dII1uS1dtnélIo
užívání, pokud vyžadovala stavební povolení, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (viz ~
122 stavebního zákona).

2. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu žadatel podá na formuláři dle ~ 18i vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění
pozdějších předpisů. Obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce. K žádosti
se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce.

3. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.

4. Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby budou doložena k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu.

5. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle ~ 178 stavebního
zákona.

Ůčastníci řízení podle ~ 27 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších před~pj~
(dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MANEL - AQUA spol. s r. o., Ostružinová 130/4, 779 00 Olomouc-Nový Svět
CEMEX Sand, k.s., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla
Obec Náklo, Náklo 14, 783 32 Náklo
CEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
Ceská telekomunikační infřastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovjce
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Odůvodnění:

Stavebník dne 18.04.2018 požádal zdejší stavební úřad o dodatečné povolení stavby. Na základě podané
žádosti o dodatečné povolení stavby stavební úřad zjistil, že stavba je provedena bez rozhodnutí či jiného
opatření vyžadovaného stavebním zákonem a stavba nebyla dodatečně povolena. Proto podle ~ 129 odst.
1 písm. b) stavebního zákona, v souladu s ustanovením ~ 129 odst. 2 stavebního zákona, opatřením ze
dne 29.05.2018 pod spis. zn. VYS 568/2018/PŠl, zahájil zmoci úřední řízení o odstranění stavby.
Vzhledem k tornu, že žádost o dodatečné povolení stavby byla podána ještě před zahájením řízení o
odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby (viz.
ustanovení ~ 129 odst. 2 stavebního zákona). Rízení vedené z moci úřední je dle ustanovení ~ 46 odst. I
správního řádu zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v ~ 27
odst. 1 správního řádu doručením tohoto oznámení. Z výše uvedeného vyplývá, že řízení o dodatečném
povolení stavby je zahájeno dnem 25.07.2018, kdy si oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
stavebník převzal u poštovní služby. Protože stavebiiíkem byla žádost o dodatečné povolení stavby
podána, stavební úřad v souladu s ustanovením ~ 129 odst. 2 stavebního zákona usnesením ze dne
26.07.20 18 pod čj. LIT 14375/2018 řízení o odstranění stavby přerušil a vedl říž~iií o podané žádosti.

Dle ustanovení ~ 129 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad v řízení o dodatečném povolení stavby
postupuje přiměřeně podle ~ 90 a ~ 110 až ~ 115 stavebního zákona.

Protože žádost o dodatečné povolení stavby nebyla doložena všemi podklady jako k žádosti o stavební
povoleni, stavební úřad stavebníka vyzval kjejímu doplnění a řízení usnesením dne 09.07.2018 pod Č.j.
LIT 13 197/2018 do 30.11.2018 přerušil.

Všechny stavební objekty, včetně rozvodů NN vedených mimo budovu ke stavebním objektům SO 01 —

SO 36, ~ Sou stavbami, které by v případě řádného povolovacího režimu vyžadovali územní rozhodnutí o
umístění Stavby. Stavební objekty SO 15, 50 23-25, SO 30, 50 32, SO 34, SO 39-41 jsou stavbami, u
kterých by postačovalo ohlášení a stavební objekty SO 05, 50 06, SO 07, SO 28 SO 31 jsou stavbami,
které by vyžadovaly stavební povolení. Stavební úřad se proto při jejich posuzování zabýval jak jejich
umístěním, tak jejich provedením. Vodní vlek stavební úřad posoudil jako výrobek plnící funkci stavby
v souladu s ustanovením ~ 2 odst. 3 stavebního zákona vyžadující územní rozhodnutí. Stavebník
v souladu s ustanovením ~ 129 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o dodatečné povolení stavby doložil
projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, z ledna 2018, kterou vypracoval a
autorizoval Ing. Michal Puszkailer, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0011784). Záměr
byl posuzován jako soubor staveb dle ~ 2 odst. 8 stavebního zákona. Ke stavbě vodního vleku stavebník
doložil technický list výrobku a a prohlášení o shodě na jednotlivá dílčí zařízení.

Stavebník žádost o dodatečné povolení stavby naposledy doplnil dne 15.07.2019. Stavební úřad
opatřením ze dne 15.07.2019 oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům a k předloženému návrhu nařídil na den 13.08.2019 ústní jednání spojené
s ohledáním na místě stavby, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Současně účastníky řízení a dotčené
orgány upozornil na skutečnost, že své námitky a nová stanoviska mohou uplatnit nejpozději při tomto
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Při ústním jednání nebyly vzneseny ze strany účastníků
řízení žádné námitky a ze strany dotčených orgánů žádná nová stanoviska. Při ohledání stavby na místě
samotném stavební úřad zjistil, že všechny stavby jsou již provedeny a zcela dokončeny. Dále účastníky
řízení upozornil na skutečnost, že Po ukončení ústního jednání, respektive následující den, tj. 14.08.2019
ukončí obstarávání podkladů pro rozhodnutí a v souladu s ustanovením ~ 36 odst. 3 správního řádu jim
dal možnost ve lhůtě od 15.08.2019 do 20.08.2019 vyjádřit se kpodkladům rozhodnutí. Této možnosti
žádný z účastníků řízení v dané lhůtě nevyužil.

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost a
připojené podklady z hledisek uvedených v ~ 90 a ~ 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Při svém
rozhodování vycházel z následujících skutečností a správních úvah. Zjistil, že záměr je v souladu
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na dopravní a technickou infřastrukturu,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. Všechny řešené stavby se
nacházejí ve stanoveném dobývacím prostoru Náklo — chráněném ložiskovém území, avšak se samotným
dobýváním nerostných surovin nesouvisí a do ploch pro těžbu samotnou zasahovat nebudou. Jedná s o
dočasné stavby nacházející se mimo zastavěné území obce Náklo a obce Unčovice, v lokalitě rozkládající
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se severně od okraje souvislé zástavby, na březích pískovny Náklo a dále ve vyhlášeném záplavovém
území vodního toku Morava, v rozsahu rozlivu Qioo a v CHOPAV — Kvartér řeky Moravy. Na základě
této skutečnosti vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Litovel dne 06.11.2018 pod ě.j. LIT
23280/2018 rozhodnutí (nabylo právní moci 20.11.2018), kterým stanovil stavebníkovi podmínky a
povinnosti vyplývající ze zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o jednoduché stavby, unimobuňky a dřevostavby, bez základů, pouze na dřevěných pražcích,
případně zhuštěných polštářích ze štěrkodrtě, které budou sloužit pro zajištění břehů, vodní plochy,
těžebních strojů a zařízení pískovny a dále k zabezpečení sportovní a rekreační činnosti — technické
zázemí (chatky, sklady, lyžařský vlek, prodejní stánky atd.). Některé objekty mají doplňkově udělané
zastřešení, případně kryté části a dřevěné obložení. Konstrukce zastřešení je klasická dřevěná, krytina je
skládaná plechová. Dešťové vody ze střech objektů jsou odváděny na terén a dále do vodní plochy
pískovny Náklo. Pitná voda je dovážena balená. Splaškové vody z objektů SO 22, 26, 29, 33, 36 a 40 jsou
odváděny do barelů či jímky a dále piavidrlně vyváženy a likvidovány na čističce odpadních vod.
Jednotlivé objekty jsou napojeny na stávající areálové rozvody NN, každý napojený objeki má
samostatné jističe. Vytápění není v objektech řešeno, v případě požadavku bude zajištěno el. přímotopy
v ubytovacích objektech. Větrání je ve všech objektech zajištěno přirozené, u vybraných buněk stěnovými
ventilátory. Přípojky vody a ka1ialiLa‘~e tciiW typ ~Ĺav~b neřeší. Dopravně jsou jodnotlivó objakty
napojeny na areálovou zpevněnou komunikaci. Zádný z objektů neslouží jako trvalé pracoviště, jedná se
o objekty využívané převážně v letní sezóně, v období 15.06 — 15.09. Objekty sloužící k celoročnímu
využití také nemají charakter trvalého pracoviště — jedná se o sklady Či technické zázemí sloužící
k uložení materiálu. Objekty sloužící jako ubytováni brigádníků a zaměstnanců — jde o prostory
umožňující občasné bezplatné přespání zaměstnanců a brigádníků v rámci výkonu práce. Ubytování není
a nebude poskytováno veřejnosti ani nebude sloužit jako rekreační ubytování. Objekty SO 28, 29, 34, 36
a 40 jsou řešeny jako pevné stánky sloužící k prodeji občerstvení. Součástí stavebních objektů je i
obslužná stanice vleku a vodního vleku. Ten je dvousloupový a slouží primárně k wakeboardingu. Vodní
vlek WAKEMASTER 2.0. - výška podpěr je 6,0 m s max. rozpětím lana 250,0 rn, maximální rychlost 40
km/h, která je regulovatelná, motor je asynchronní s výkonem 7,5 kW a nízkou hlukovou emisivitou.
Podrobnější popis jednotlivých stavebních objektů je uveden v projektové dokumentaci předkládané
k žádosti o dodatečné povolení stavby.

Předmětný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. Územním plánem obce
Náklo a Uzemním plánem Litovel. Podle Uzemního plánu Litovel jsou pozemky parc.č. 485/15, 567/9,
485/16, 485/6, 485/17, 485/7, 485/94, 485/32, 485/113 v katastrálním území Unčovice zahrnuty do
stavových ploch VT — Plochy těžby nerostných surovin a dále stavových ploch WT — Vodní plochy.
Podle Uzemního plánu obce Náklo jsou pozemky parc.č. 190, 199/1, 199/2, 199/5, 199/7, 199/4, 227/1,
199/3 v katastrálním území Náklo zahrnuty do neurbanizovaných ploch NZ — Zóny krajinné zeleně a
neurbanizovaných ploch US — Zóny sportovní. Jak již bylo výše zmíněno, všechny řešené stavební
objekty se nacházejí v nezastavěném území. Ustanovení ~ 18 odst. 5 stavebního zákona umožňuje
umisťovat v nezastavěném území, v souladu s jeho charakterem, stavby, zařízení a jiná opatření pouze
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Jak vyplývá ze závazného stanoviska Odboru
výstavby Městského úřadu Litovel, jako příslušného orgánu územního plánování, vydaného dne
09.08.2019 pod č.j. LIT 12188/2019 (spis. zn. VYS 1093/2018/MKr), je ve všech těchto plochách
požadovaný záměr přípustný, je v souladu s „Územní studií využití oblastí s vysokou koncentrací
prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST-ST6 (Stěrkopísky) na území
Olomouckého kraje (dále jen US „štěrkopísky“) a dále s cíli a úkoly územního plánování vyplývajících z
~ 18 a ~ 19 stavebního zákona, tj. v souladu s charakterem okolní zástavby a není v rozporu s návrhem
veřejně prospěšných staveb, tedy změnou v území nedojde ke změně charakteru území. Záměr svým
obsahem nemá negativní vliv na veřejnou infrastrukturu a prostorové uspořádání území s ohledem na
podmínky v daném území. Orgán územního plánování ve svém závazném stanovisku konstatoval, že
koordinace veřejných a soukromých zájmů v předmětném území, jak ukládá ~ 18 odst. 3 stavebního
zákona, je zajištěna.
Stavební úřad měl pro rozhodnutí ve věci k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených
orgánů, na základě kterých mohl vydat dodatečné povolení stavby. Dotčené orgány se k dodatečnému
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povolení stavby kladně vyjádřily a podmínky, na něž svůj souhlas případně vázaly, byly zahrnuty do
projektové dokumentace.

Na základě všech výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný stavební
záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na
veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a požadavky zvláštních právních předpisů a se
závaznými stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo
stavebního zákona. Stavební úřad dále ve společném řízení ověřil a zjistil, že dokumentace stavby je
úplná, přehledná ajsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení o dodatečném povolení stavby podle ustanovení ~ 85 a ~
109 stavebního zákona (účinného v době podání žádosti), jak je stanoveno v ustanovení ~ 129 odst. 2
stavebního zákona, ajakje níže uvedeno, přičemž vycházel z vymezení místa stavby.

Podle ~ 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení žadatel, tj.: MANEL AQUA spol. s r.o. a
oliec, tLd jejíiu~ úieiiií íiiá bý( i~~~idov~iiiý ‚áiuěi u~ku1eČtiěi~, U Obec Nákk ~t Město I iWvel Podle ~ 8~
odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo máj ině věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, tj.:
CEMEX Sand, k.s., Obec Náklo, ČEZ Distribuce, a.s., Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. Podle ~
85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, tj.: Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa silnic Olomouckého kraje,
Ministerstvo zemědělství, IS Ii ~Ij Český rybářský svaz, z.s., Moravská
vodárenská, a.s., GridServices, s.r.o.

Podle ~ 109 písm. a) stavebního zákona je účastníkem stavebník, tj.: CEMEX Sand, k.s; dle písm. c) a d)
tohoto ustanovení stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být ~jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena, tj.: CEMEX Sand, k.s., Obec Náklo, ČEZ Distribuce, a.s., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.; dle písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-
ii být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj.: Uřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Správa silnic Olomouckého kraje, Ministerstvo zemědělství, Libuše Hrbková, Pavel Hrbek,
Český rybářský svaz, z.s., Moravská vodárenská, a.s., GridServices, s.r.o.
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 nedotkue. 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 tohoto 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 nebude vlastníkům Či
uživatelům dalších okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu takovýchto oprávnění bráněno.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů:

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zeměd‘lství dne 01.08.2018, Č.j.
KUOK 84184/2018,

— Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí dne 06.08.2018, č.j. LiT 13258/2018,

— Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj dne 08.08.20 18,

— Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů dne 20.08.2018,
Sp. zn.: 85299/2018-l 150-OUZ-BR,

— Drážní úřad dne 31.07.2018, zn. DUCR-43 826/1 8/Sj,

— Státní plavební správa, pobočka Přerov dne 27.07.2018, zn. 285 1/PRJ18,

— Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci dne 28.11.2018, ě.j.:
KFISOC/3 0312/201 8/OC/HOK,

— Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Krajské ředitelství a ÚO Olomouc dne 08.04.20 19,
ě.j.: HSOL- 1826-2/2019,
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— Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky dne 10.07.2018, č.j.: S/1999!0M119-
200 1/OMu 8.

— Městský úřad Litovel, odbor výstavby, jako příslušný orgán územního plánování dne 09.08.2019, č.j.
LIT 12188/2019.

Samostatné rozhodnutí vydal:

— Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí dne 06.11.2018, č.j. LIT 23280/2018.

Dále byla k žádosti doložena stanoviska, vyjádření a souhlasy:

— Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého dne 11.06.2018, zn. SBS
14041/201 8/OBU-05,

— CEMEX Sand., k.s. due 19.09.2018, zn. CE/Fo/09/2018,

Moravská vodárenská, a.s. dne 23.07.2018, in. OL/D/8704/ I 8/Du,

— Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. dne 31.07.2018, zn. 111/18,

— Povodí Moravy, s.p. dne 07.09.2018, zn. PM-22833/2018/5203/Kr,

— Vodafone Czech Republic a.s. dne 04.07.20 18, zn. MW000008679985898,

— Technické služby Litovel dne 27.07.2018, Č.j. TS169/2018,

— T-Mobile Czech Republic a.s. dne 09.07.2018, Zn. E24910/18,

— Telco Pro Services, a.s. dne 09.07.2018, zn. 0200776470,

— ČEZ Distribuce, a.s. dne 09.07.2018, zn. 0100951665 a dne 07.11.2018, zn. 1101179784,

— České Radiokomunikace a.s. dne 09.07.2018, zn. UPTS/OS/197774/2018,

— ČD Telematika a.s. dne 04.07.20 18, Č.j. 1201811353,

— GridServices, s.r.o. dne 26.07.2018, zn. 5001753034,
— Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 17.07.2018, č.j. 669175/18,

— Obec Náklo dne 09.10.20 18,

— Nájemní smlouva mezi spol. CEMEX Sand., k.s. a spol. MANEL-AQUA spol. s r.o. ev.č.
NS/PR/AGG/03/2019 uzavřená dne 29.04.2019, splatností do 3 1.12.2020.

— Souhlas vlastníka dotčených pozemků spol. CEMF~X Sand, ks. se stavbami, vyznačený na situačním
výkrese.

Stavební úřad v řízení postupoval podle základních zásad činnosti správních orgánů stanovených
správním řádem, zejména zjistil stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je
nezbytný pro vydání rozhodnutí, zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se
S nimi seznámit a uplatnit námitky a připomínky k nim.

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad všechny výše uvedené skutečnosti posoudil jednotlivě i
ve vzájemných souvislostech a došel k závěru, že stavebník prokázal, že stavba není v rozporu
s ustanoveními ~ 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit. Vzhledem k tornu, že
stavba je již zcela dokončena, nestanovil stavební úřad pro její dokončení žádné podmínky.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, Ministerstvo zemědělství, I( P ]~ I!~iLiOeský rybářský svaz, z. s.,
Moravská vodárenská, a.s., Město Litovel
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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, oddělení
stavebního řádu. Odvolání se podává u zdejšího správního orgánu, ti. Městského úřadu Litovel. odboru
vý~tavhy nám. Př~my~li‘ OtakQrn 777/2. 781 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 právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.

~
ing. Ĺucimiia šmakalová

vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Litovel

Poplatek:
Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17 odst. I písm. e) ve výši 1.000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. í) ve výši 20.000,- Kč,
položky 18 odst. I písm. f) ve výši 10.000,- Kč, celkem 31.000,- Kč, byl zaplacen dne 20.08.2019.

Obdrží:
Zástupce stavebníka (doporučeně do vlastních rukou s dodejkou~:
- Ing. M~P~

Obec. na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dle ~ 85 odst. 1 písm. b~ stavebního zákona
(doporučeně s dodejkou nebo doručením do datové schránky~:
- Obec Náklo, DDS: a8jbcma
- Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/lb, 784 01 Litovel
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Účastníci řízení podle ~ 85 odst. 2 písm. a) a ~ 109 písm. c) a d) stavebního zákona (doručením do
datové schránky):
- CEMEX Sand, k.s., IDDS: 6ivvcuv
- Obec Náklo, IDDS: a8jbcma
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení podle ~ 85 odst. 2 písm. b) a ~ 109 písm. e) stavebního zákona (doporučeně do vlastních
rukou s dodeikou nebo doručením do datové schránky):
- Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
- Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
-L~B —

-P1-l
Č‘.~ký rybář~ký ~‚‘az / ~ ‚ ú‘~tuní ~va~ pro Se“erní Moinvu a Sler~ko~ IDDS. wfqyvc~

- Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené orgány (doporučeně s dodejkou nebo doručením do datové schránky):
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Krajské ředitelství a UO Olomouc, IDDS: ufiaa6d
- Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7
- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01 Litovel
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů,
IDDS: hjyaavk

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, TDDS: qiabfmf
- Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, IDDS: Sbzeezt


