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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: 1. Ve věci : TICHÁ ULICE, OBEC ČERVENKA, sp.zn.: 001INFO/2022. Níže uvedené 

dotazy se týkají dotčených pozemků Obec: Červenka [552186], Katastrální území Červenka 

[621030], s parcelními čísly: a) Parcelní číslo: 94/2, Číslo LV: 499 Výměra [m2]: 95, Typ 

parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-

JTSK, Způsob využití: jiná plocha. Druh pozemku: ostatní plocha. b) Parcelní číslo: 94/1, 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. c) Parcelní číslo: 82, Číslo LV: 10001, Výměra [m2]: 196, Typ parcely: Parcela katastru 

nemovitostí, Mapový list: DKM Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Způsob využití: ostatní 

komunikace, Druh pozemku: ostatní plocha. d) Parcelní číslo: 100/2, 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. e) Parcelní číslo: 74/2, Číslo LV: 10001, 

Výměra [m2]: 46, Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, Mapový list: DKM Určení výměry: 

Ze souřadnic v S-JTSK, Způsob využití: jiná plocha, Druh pozemku: ostatní plocha. f) Parcelní 

číslo: 79/2, Číslo LV: 10001, Výměra [m2]: 110, Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, 

Mapový list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Způsob využití: jiná plocha, Druh 

pozemku: ostatní plocha. g) Parcelní číslo: 79/2, Číslo LV: 10001, Výměra [m2]: 110, Typ 

parcely: Parcela katastru nemovitostí, Mapový list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-

JTSK, Způsob využití: jiná plocha, Druh pozemku: ostatní plocha. h) Parcelní číslo: 

74/2, Číslo LV: 10001, Výměra [m2]: 46, Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, Mapový 

list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Způsob využití: jiná plocha, Druh pozemku: 

ostatní plocha. ch) Parcelní číslo: 75/2, Číslo LV: 10001, Výměra [m2]: 34, Typ parcely: 

Parcela katastru nemovitostí, Mapový list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Druh 

pozemku: zahrada. i) Parcelní číslo: 100/3, Číslo LV: 10001, Výměra [m2]: 52, Typ 

parcely: Parcela katastru nemovitostí, Mapový list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-

JTSK, Druh pozemku: orná půda. 

 

změny č.1/1: 

Jakým způsobem, kdy, kým byly prováděny, kým byly požadovány, z jakých důvodů probíhaly 

jaké změny vlastníků a spoluvlastníků pozemků a parcel s výše uvedenými parcelními čísly a 

čísly LV lokalizovaných v ulici TICHÁ, obec ČERVENKA (Obec: Červenka [552186], 

katastrální území Červenka [621030]) a to v období od 1. ledna 1950 dosud, t.j do 30.06.2022 

ve všech dostupných souvislostech a dle platného, schváleného a účinného územního plánu 

obce Červenky? 

 

důvody č.1/2: 

Jakým způsobem, kdy, kým byly prováděny, kým byly požadovány, kým byly odsouhlaseny 

změny zápisů, z jakých důvodů probíhaly změny zápisů vlastníků a spoluvlastníků v 

katastrech nemovitostí, jakým způsobem probíhaly opravy, úpravy změn zápisů vlastníků a 



spoluvlastníků pozemků s výše uvedenými parcelními čísly a čísly LV lokalizovaných v ulici 

TICHÁ, obec ČERVENKA (Obec: Červenka [552186], Katastrální území Červenka [621030]) 

a to v období od 1. ledna 1950 dosud, t.j do 30.06.2022 ve všech dostupných souvislostech dle 

platného, schváleného a účinného územního plánu obce Červenky? 

 

datum č.1/3: 

Jak přesně je stanoveno určení data (požadujeme přesné stanovení a uvedení data převodu, 

směny, výměny, zápůjčky pozemků a parcel), jak časově přesně jsou uváděny důvody změn 

vlastníků a spoluvlastníků pozemků a parcel s výše uvedenými parcelními čísly a čísly LV 

lokalizovaných v ulici TICHÁ, obec ČERVENKA (Obec: Červenka [552186], Katastrální území 

Červenka [621030]) a to v období od 1. ledna 1950 dosud, t.j do 30.06.2022 ve všech 

dostupných souvislostech a dle platného, schváleného a účinného územního plánu obce 

Červenky? 

 

mechanismus změn č.1/4: 

Jakým mechanismem probíhaly, kdy, kým byly prováděny, kým byly požadovány, kým byly 

odsouhlaseny změny zápisů, z jakých důvodů v minulosti docházelo ke změnám vlastníků a 

spoluvlastníků pozemků a parcel s výše uvedenými parcelními čísly a čísly LV lokalizovaných v 

ulici TICHÁ, obec ČERVENKA (Obec: Červenka [552186], Katastrální území Červenka 

[621030]) a to v období od 1. ledna 1950 dosud, t.j do 30.06.2022 v souvislostech dle 

platného, schváleného a účinného územního plánu obce Červenky? 

 

 

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

k informacím 

Z důvodu nesrozumitelnosti žádosti byl žadatel právníkem města Litovel dne 11. 7. 2022 vyzván 

k upřesnění své žádosti. Na základě této výzvy obdržel MěÚ tato doplnění: 

 

Doplnění č. 1 

Žádám o poskytnutí informací, odpovědí na následující dotazy ve věci: 

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

zejména ve vztahu stanovení a vytýčení, vč. výměry, příjezdové komunikace ke stavbě 

nemovitosti č.p. 455 v ulici TICHÁ, obec Červenka v rozsahu STAVEBNÍHO ÚŘADU A 

ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE LITOVEL, který je správním 

orgánem MěÚ Litovel – odbor výstavby pro obec Červenka. 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým byla 

povolena stavba č.p. 455 rodinný dům na pozemku parc.č. 100/20, Obec: Červenka, k.ú. 

Červenka, číslo LV 751, výměra 97 m2, typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, Mapový list: 

DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří. 

Budova s číslem popisným: Červenka, č.p. 455, rodinný dům, Stavba stojí na pozemku: p.č. 

100/20, stavební objekt: č. p. 455, Ulice: Tichá, Adresní místa: Tichá č.p. 455, Vlastnické 

právo/podíl:…anonymizováno….. 

Dotaz č.1/1 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým byla 

stanovena, vyměřena a vytýčena a schválena ve stavebním povolení a zároveň následně i 

v kolaudačním rozhodnutí příjezdová (obslužná) komunikace ke stavbě č.p. 455 rodinný dům 

na pozemku parcelní číslo: 100/20, Obec Červenka, Katastrální území Červenka, číslo LV 751 

Dotaz č.1/2 

 

 

 

 



Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým bylo vydáno 

kolaudační rozhodnutí stavby č.p. 455 rodinný dům na pozemku parc.č. 100/20, Obec: 

Červenka, k.ú. Červenka, číslo LV 751, výměra 97 m2, typ parcely: Parcela katastru 

nemovitostí, Mapový list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Druh pozemku: 

zastavěná plocha a nádvoří… 

Dotaz č.1/3 

 

 

Doplnění č. 2 

Žádám o poskytnutí informací, odpovědí na následující dotazy ve věci: 

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

zejména ve vztahu stanovení a vytýčení, vč. výměry, příjezdové komunikace ke stavbě 

nemovitosti č.p. 456 v ulici TICHÁ, obec Červenka v rozsahu STAVEBNÍHO ÚŘADU A 

ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE LITOVEL, který je správním 

orgánem MěÚ Litovel – odbor výstavby pro obec Červenka. 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým byla 

povolena stavba č.p. 456 rodinný dům na pozemku parc.č. 100/21, Obec: Červenka, k.ú. 

Červenka, číslo LV 910, výměra 163 m2, typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, Mapový list: 

DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří. 

Budova s číslem popisným: Červenka, č.p. 455, rodinný dům, Stavba stojí na pozemku: p.č. 

100/20, stavební objekt: č. p. 456, Ulice: Tichá, Adresní místa: Tichá č.p. 456, Vlastnické 

právo/podíl:…anonymizováno….. 

Dotaz č.1/1 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým byla 

stanovena, vyměřena a vytýčena a schválena ve stavebním povolení a zároveň následně i 

v kolaudačním rozhodnutí příjezdová (obslužná) komunikace ke stavbě č.p. 456 rodinný dům 

na pozemku parcelní číslo: 100/21, Obec Červenka, Katastrální území Červenka, číslo LV 910 

Dotaz č.1/2 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým bylo vydáno 

kolaudační rozhodnutí stavby č.p. 456 rodinný dům na pozemku parc.č. 100/21, Obec: 

Červenka, k.ú. Červenka, číslo LV 910, výměra 163 m2, typ parcely: Parcela katastru 

nemovitostí, Mapový list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Druh pozemku: 

zastavěná plocha a nádvoří… 

Dotaz č.1/3 

 

 

Doplnění č. 3 

Žádám o poskytnutí informací, odpovědí na následující dotazy ve věci: 

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

zejména ve vztahu ke 3. stanovení a vytýčení, vč. výměry, VYBUDOVÁNÍ ASFALTOVÉ 

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

ČERVENKA v rozsahu působnosti STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚŘADU ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE LITOVEL, který je správním orgánem MěÚ Litovel 

– odbor výstavby pro obec Červenka. 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým byla 

povolena stavba asfaltové kompozitní vozovky (místní komunikace) na pozemku parc.č. 

100/2, Obec: Červenka, k.ú. Červenka, číslo LV 609, výměra 1145 m2, typ parcely: Parcela 



katastru nemovitostí, Mapový list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, Druh 

pozemku: orná půda. Vlastnické právo – anonymizováno.                                              

Dotaz č.1/1 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým byla 

stanovena, vyměřena, vytýčena a schválena ve stavebním povolení a zároveň i v kolaudačním 

rozhodnutí  místní kompozitní asfaltová komunikace na pozemku parc.č. 100/2, Obec: 

Červenka, k.ú. Červenka, číslo LV 609, výměra 1145 m2, …                                        

Dotaz č.1/2 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým bylo vydáno 

kolaudační rozhodnutí k vybudované asfaltové kompozitní vozovce (místní komunikace) na 

pozemku parc.č. 100/2, Obec: Červenka, k.ú. Červenka, číslo LV 609, výměra 1145 m2, … 

Dotaz č.1/3 

 

Doplnění č. 4 

Žádám o poskytnutí informací, odpovědí na následující dotazy ve věci: 

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

zejména ve vztahu ke 3. stanovení a vytýčení, vč. výměry, VYBUDOVÁNÍ PEVNĚ 

UKOTVENÝCH NEDEMONTOVATELNÝCH ZÁTARASŮ (ZA ÚČELEM PEVNÝCH 

PŘEKÁŽEK) VE FORMĚ 2 KS ŽULOVÝCH KVÁDRŮ, DÉLKY 1 M, PEVNĚ 

ZAPUŠTĚNÝCH DO PODLOŽÍ v ulici TICHÁ, obec ČERVENKA, v rozsahu působnosti 

STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE 

LITOVEL, který je správním orgánem MěÚ Litovel – odbor výstavby pro obec Červenka. 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým byla 

povolena stavba PEVNĚ UKOTVENÝCH ŽULOVÝCH ZÁTARASŮ K PODLOŽÍ, 

NEDEMONTOVATELNÝCH , 2 KUSŮ, na pozemku parc.č. 100/2, Obec: Červenka, k.ú. 

Červenka, číslo LV 609, výměra 1145 m2, typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, Mapový 

list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, …                                              

Dotaz č.1/1 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým bylo vydáno 

kolaudační rozhodnutí k vybudovaným k podloží PEVNĚ UKOTVENÝCH ŽULOVÝCH 

ZÁTARASŮ, NEDEMONTOVATELNÝCH, 2 KUSŮ na pozemku parc.č. 100/2, Obec: 

Červenka, k.ú. Červenka, číslo LV 609, výměra 1145 m2, …                                        

Dotaz č.1/2 

 

Doplnění č. 5 

Žádám o poskytnutí informací, odpovědí na následující dotazy ve věci: 

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

zejména ve vztahu ke 3. stanovení a vytýčení, vč. výměry, VYBUDOVÁNÍ PEVNĚ 

UKOTVENÝCH NEDEMONTOVATELNÝCH ZÁTARASŮ (ZA ÚČELEM PEVNÝCH 

PŘEKÁŽEK) VE FORMĚ 2 KS ŽULOVÝCH KVÁDRŮ, DÉLKY 1 M, PEVNĚ 

ZAPUŠTĚNÝCH DO PODLOŽÍ v ulici TICHÁ, obec ČERVENKA, v rozsahu působnosti 

STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE 

LITOVEL, který je správním orgánem MěÚ Litovel – odbor výstavby pro obec Červenka. 

 



Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým byla 

povolena stavba PEVNĚ UKOTVENÝCH ŽULOVÝCH ZÁTARASŮ K PODLOŽÍ, 

NEDEMONTOVATELNÝCH , 2 KUSŮ, na pozemku parc.č. 100/3, Obec: Červenka, k.ú. 

Červenka, číslo LV 10001, výměra 52 m2, typ parcely: Parcela katastru nemovitostí, Mapový 

list: DKM, Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK, druh pozemku: orná půda …                                              

Dotaz č.1/1 

 

Jakým způsobem, jakým správním rozhodnutím, jakým správním aktem, kdy a kým bylo vydáno 

kolaudační rozhodnutí k vybudovaným k podloží PEVNĚ UKOTVENÝCH ŽULOVÝCH 

ZÁTARASŮ, NEDEMONTOVATELNÝCH, 2 KUSŮ na pozemku parc.č. 100/3, Obec: 

Červenka, k.ú. Červenka, číslo LV 10001, výměra 52 m2, druh pozemku: orná půda…                                        

Dotaz č.1/2 

 

 

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

 

Odpovědi k Doplnění 1  

(vyřízeno odborem výstavby) 

 

K dotazu č.1/1: 

Stavba rodinného domu Červenka, č. p. 455 na pozemku p. č.: 100/20 v katastrálním území 

Červenka byla povolena Městským úřadem Litovel odborem výstavby dne 12.7.2010 SPIS. ZN.: 

VYS 206/2010/IČa, Č.J.: LIT 14749/2010 rozhodnutím – změna stavby před jejím dokončením, 

a to zahradního domku s garáží na rodinný dům. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 

29.7.2010. 

 

Dotaz č.1/2:  

Viz níže odpovědi od odboru dopravy (odbor výstavby není kompetentní k povolení 

komunikací). 

 

K dotazu č.1/3: 

Na stavbu rodinného domu Červenka, č.p. 455 na pozemku p. č.:  100/20 v katastrálním území 

Červenka bylo Městským úřadem Litovel odborem výstavby vyhotoveno kolaudační rozhodnutí 

dne 10.11.2014 SPIS. ZN.: VYS 654/2014/IČa, Č.J.: LIT 22745/2014, které nabylo právní moci 

dne 2.12.2014. 

 

 

Odpovědi k Doplnění 2  

(vyřízeno odborem výstavby) 

K dotazu č.1/1: 

Stavba rodinného domu Červenka, č. p. 456 na pozemku p. č.: 100/21 v katastrálním území 

Červenka byla povolena Městským úřadem Litovel odborem výstavby dne 2.7.2010 SPIS. ZN.: 

VYS 672/2010/IJa, Č.J.: LIT 14400/2010 územním souhlasem a souhlasem s provedením 

ohlášené stavby – novostavba samostatně stojícího rodinného domu. 

Dotaz č.1/2:  

Viz níže odpovědi od odboru dopravy (odbor výstavby není kompetentní k povolení 

komunikací). 

K dotazu č.1/3: 



Na stavbu rodinného domu Červenka, č.p. 456 na pozemku p. č.:  100/21 v katastrálním území 

Červenka nebylo Městským úřadem Litovel odborem výstavby vyhotoveno kolaudační 

rozhodnutí, a to vzhledem k tomu, že dle platného stavebního zákona se oznamovalo užívání 

stavby, které obdržel stavební úřad dne 8.6.2015 pod č.j. LIT 11856/2015. Dne 14.7.2015 

provedl odbor výstavby MěÚ Litovel závěrečnou kontrolní prohlídku a protokol ze závěrečné 

kontrolní prohlídky byl vyhotoven pod SPIS. ZN.: VYS 487/2015/VKr, Č.J.: LIT 13792/2015. 

Při závěrečné kontrolní prohlídce bylo stavebníkům předáno oznámení o užívání stavby 

s vyznačením práva užívání s tím, že právo užívat stavbu vzniklo dne 15.7.2015. 

 

 

Odpovědi k Doplnění 3 -5 a současně odpovědi k dotazům 1/2 z Doplnění 1 a Doplnění 2 

(vyřízeno odborem dopravy) 

 

MěÚ Litovel, odbor dopravy Vám 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 komunikací dle zákona č. 13/19997 

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 zpracovali:  

11. 7. 2022 JUDr. Marie Mazánková, právník (výzva u upřesnění žádosti) 

17. 8. 2022 Věra Krňávková, referent odboru výstavby 

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

 


