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

 

 

Tímto podáním zdvořile žádáme o součinnost a poskytnutí informací, odpovědí na následující 

dotazy, dle zák. č. 106/1999 Sb, v z.p.p., ve následujících uvedených věcech: 

1. Rozhodnutí o vydání stavebního povolení a rozhodnutí o vydání kolaudačního rozhodnutí a 

zejména ve vztahu stanovení a vytýčení, vč. výměry, komunikace stavby vybudované, SYPANÉ, 

krycí vrstvy z živičného recyklátu ve směsi drceného kameniva frakce 0-63mm (jednomletka) na 

KOMPOZITNÍ MÍSTNÍ komunikace vč. podkladových vrstev v komunikaci v ulici TICHÁ, 

obec ČERVENKA, umístěné na POZEMKU V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ parcelní číslo: 

100/2; Obec: Červenka [552186]; Katastrální území: Červenka [621030]; Číslo LV: 609; 

Výměra [m2]: 1145; Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí; Mapový list: DKM; Určení 

výměry: Ze souřadnic v S-JTSK; Druh pozemku: orná půda; BPEJ 34600 Výměra [m2]: 1145; 

Vlastnické právo/podíl: …..(anonymizováno) 

 

2. Rozhodnutí o vydání stavebního povolení a rozhodnutí o vydání kolaudačního rozhodnutí a 

zejména ve vztahu stanovení a vytýčení, vč. výměry, komunikace stavby vybudované, SYPANÉ, 

krycí vrstvy z živičného recyklátu ve směsi drceného kameniva frakce 0-63mm (jednomletka) na 

KOMPOZITNÍ MÍSTNÍ komunikace vč. podkladových vrstev v komunikaci v ulici TICHÁ, 

obec ČERVENKA, umístěné na POZEMKU V OBECNÍM VLASTNICTVÍ Parcelní číslo: 94/1; 

Obec: Červenka [552186]; Katastrální území: Červenka [621030]; Číslo LV: 10001; Výměra 

[m2]: 220; Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí; Mapový list: DKM; Určení výměry: Ze 

souřadnic v S-JTSK; Způsob využití: jiná plocha; Druh pozemku: ostatní plocha; Vlastnické 

právo Podíl: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka, CZ. 

 

a) Jaký orgán správní, kdy a jakým správním aktem vybudování této KOMPOZITNÍ - živičný 

recyklát, kamenivo, frakce 0-63mm (jednomletka) - sypané místní obecní komunikace 

POVOLOVAL na pozemku parcelní číslo: 100/2? 

b) Jaký orgán správní, kdy a jakým správním aktem vybudování této KOMPOZITNÍ - živičný 

recyklát, kamenivo, frakce 0-63mm (jednomletka) - sypané místní obecní komunikace 

POVOLOVAL na pozemku parcelní číslo: 94/1? 

c) Jaký orgán správní, kdy a jakým správním aktem vybudování této KOMPOZITNÍ - živičný 

recyklát, kamenivo, frakce 0-63mm (jednomletka)-sypané místní obecní komunikace 

KOLAUDOVAL na pozemku parcelní číslo: 100/2? 

d) Jaký orgán správní, kdy a jakým správním aktem vybudování této KOMPOZITNÍ - živičný 

recyklát, kamenivo, frakce 0-63mm (jednomletka) - sypané místní obecní komunikace 

KOLAUDOVAL na pozemku parcelní číslo: 94/1? 

e) Jaký orgán správní, kdy a jakým správním aktem vybudování této KOMPOZITNÍ - živičný 

recyklát, kamenivo, frakce 0-63mm (jednomletka) - sypané místní obecní komunikace 

VYMĚŘOVAL na pozemku parcelní číslo: 100/2? 

f) Jaký orgán správní, kdy a jakým správním aktem vybudování této KOMPOZITNÍ - živičný 

recyklát, kamenivo, frakce 0-63mm (jednomletka) - sypané místní obecní komunikace 

VYMĚŘOVAL na pozemku parcelní číslo: 94/1? 



 

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

 

 

MěÚ Litovel, odbor dopravy, sděluje, že stavba pozemní komunikace ul. Tichá v obci Červenka 

neprošla stavebním řízením a nebyl na ni vydán kolaudační souhlas, pokud obec Červenka 

nedoloží jinak. 

 

Příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikacích dle zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, je Obecní úřad Červenka, Svatoplukova 16, 784 01  Červenka. 

(Zátarasy na pozemku parc.č. 100/2 v k.ú Červenka ve vlastnictví …….(anonymizováno)) 

 

Silničnímu správnímu úřadu MěÚ Litovel není známo, že na výše uvedeném pozemku se 

nacházejí pevné překážky. Povolení na umístění pevných překážek na výše uvedené parcele 

v soukromém vlastnictví vydáno nebylo. 

 

 

Informaci zpracoval:  

19. 8. 2022 Dita Foretová, referent odboru dopravy – silniční hospodářství  

 

 

 

 

 


