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

přístupu k informacím  

 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se parc.č. 725, 738, 724, 110/6, 605/72 a 596/1 v k.ú. 

Cholina (783 22): 

- zda bylo a kdy (v rozmezí let 1997 - 2017) vydáno pravomocné územní rozhodnutí, 

stavební povolení, event. územní souhlas, případně i ohlášení stavby 

- o jaké stavby se jednalo a zda byly tyto případné stavby realizovány a zkolaudovány 

- dále žádám o informaci o započatých a doposud neukončených územních a stavebních 

řízení u výše uvedených parcel. 

 

 

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

 

1. Pozemek parc.č. 725 v k.ú. Cholina – odborem výstavby MěÚ Litovel nebylo vydáno 

žádné opatření stavebního úřadu, které by se týkalo stavby umístěné či provedené na tomto 

pozemku. 

2. Pozemek parc.č. 738 v k.ú. Cholina – odborem výstavby MěÚ Litovel bylo  dne 

4.11.2016 pod č.j. LIT 23664/2016 vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby 

„Cholina RD Smrčková – nové kNN“ (nabylo právní moci 30.11.2016). Tuto stavbu lze 

dle stavebního zákona provést na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 

dále nepodléhá oznámení užívání ani vydání kolaudačního souhlasu. To, zda je stavba již 

provedena, není stavebnímu úřadu známo. 

3. Pozemek parc.č. 724 v k.ú. Cholina:     

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 30.8.2002 pod č.j. výst. 2881/2002-Ko vydáno 

společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro umístění a provedení stavby 

prodloužení plynovodního řadu (nabylo právní moci 19.9.2002) a dále kolaudační 

rozhodnutí na tuto stavbu dne 3.11.2003 pod č.j. výst. 6937/2003-Ko (nabylo právní 

moci dne 3.11.2003).  

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 9.1.2004 pod č.j. výst. 6967/2004-Ši vydáno 

společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro umístění a provedení stavby 

prodloužení NN a veřejného osvětlení (nabylo právní moci 18.2.2004) a dále 

kolaudační rozhodnutí na tuto stavbu dne 16.8.2004 pod č.j. výst. 2825/2004-Ši 

(nabylo právní moci 17.9.2004). 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 29.12.2006 pod č.j. výst. 7257/2006-Ja vydáno 

územní rozhodnutí pro umístění stavby přípojky vody, NN a plynu pro novostavbu 



RD p. Bitnera (v současnosti pí Martiny Mikelové) č.p. xxx, Cholina (nabylo právní 

moci dne 9.2.2007). Tyto stavby v době jejich povolení nepodléhaly institutu užívání 

(nekolaudují se). 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 29.12.2006 pod č.j. výst, 7256/2006 – Ja  vydáno 

územní rozhodnutí o umístění stavby přípojky vody a plynu pro novostavbu RD p. 

Jiřího Křenka č.p. xxx, Cholina (nabylo právní moci 9.2.2007).  Tyto stavby v době 

jejich povolení institutu užívání nepodléhali (nekolaudují se). 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 31.10.2005 pod č.j. výst. 4587/2005-Ši  vydáno 

společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu přípojky vody, plynu a NN 

pro novostavbu RD  pí Věry Šanové č.p. xxx, Cholina (nabylo právní moci 2.12.2005) 

a dále kolaudační rozhodnutí k těmto stavbám (kromě přípojky plynu, nebyla 

provedena) dne 31.8.2001 pod č.j. LIT 18524/2010 (nabylo právní moci 27.9.2010). 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 4.8.2011 pod č.j. LIT 19458/2011 územní souhlas  

pro umístění stavby přípojky NN k novostavbě RD pana Bedřicha Vymazala a paní 

Kláry Čechové č.p. xxx, Cholina (nabyl účinnosti dne 5.8.2011). Tyto stavby v době 

jejich povolení institutu užívání nepodléhali (nekolaudují se). 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 28.12.2011 pod č.j. LIT 31084/2011 společný 

územní souhlas a ohlášení stavby přípojky vody a NN k novostavbě RD manželů 

Leopolda a Jiřiny Novotných č.p. xxx, Cholina (nabyl právních účinků 2.1.2012).  

Tyto stavby v době jejich povolení institutu užívání nepodléhali (nekolaudují se). 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 7.9.1999 pod č.j. výst. 2919/99-Ko společné 

územní rozhodnutí a stavební povolení pro umístění a provedení stavby přípojky vody 

a NN k RD pí Jany Skopalové č.p. xxx, Cholina (nabylo právní moci dne 29.9.1999) a 

dále kolaudační rozhodnutí na tyto stavby dne 9.4.2002 pod č.j. výst. 70/2002-Ko 

(nabylo právní moci 3.5.2002). 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 21.12.1999 pod č.j. výst. 4637/99-Ja dodatečné 

povolení stavby přípojky vody, NN a plynu k RD manželů Vojtěcha a Pavly 

Kocvrlichových č.p. xxx, Cholina (nabylo právní moci dne 19.1.2000) a dále 

kolaudační rozhodnutí na tyto stavby dne 20.11.2002 pod č.j. výst. 3892/02-Po 

(nabylo právní moci 20.11.2002). 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 28.4.2006 pod č.j. výst. 1274/2006-Ko společné 

územní rozhodnutí a stavební povolení pro umístění a provedení stavby vodovodní 

přípojky k RD Vladimíra a Marie Spurných č.p. xxx, Cholina (nabylo právní moci 

26.5.2006), dále dne 20.1.2003 pod č.j. výst. 5144/2002-Ko společné územní 

rozhodnutí a stavební povolení pro umístění a provedení stavby přípojky NN a plynu  

k RD Vladimíra a Marie Spurných č.p. xxx, Cholina (nabylo právní moci 10.2.2003)  

a dále kolaudační rozhodnutí dne 11.1.2007 pod č.j. výst. 7439/2006-Ko k těmto 

stavbám. 

 odborem výstavby MěÚ Litovel dne 6.8.2012 pod č.j. LIT 13077/2012 společné 

územní rozhodnutí a stavební povolení pro umístění a provedení stavby  „Cholina, Jiří 

Faksa – vedení NNv, NNk“ k pozemku st. 308 v k.ú. Cholina (nabylo právní moci 

8.9.2012) a dále kolaudační souhlas dne 29.1.2013 pod č.j. LIT 1764/2013 na tuto 

stavbu (nabyl právních účinků 30.1.2013). 

4. Pozemek parc.č. 605/72 v k.ú. Cholina - odborem výstavby MěÚ Litovel nebylo vydáno 

žádné opatření stavebního úřadu, které by se týkalo stavby umístěné či provedené na tomto 

pozemku. 

5. Pozemek parc.č. 110/6 v k.ú. Cholina – v současné době je na odboru výstavby podána 

vlastníky tohoto pozemku, kterými jsou manželé MUDr. Eva a Vlastimil Smrčkovi, žádost 

o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu rodinného 



domu vč. zastřešené terasy, garáže, vsakovací jímky, jímky na vyvážení, rozvodů 

inženýrských sítí vedených mimo budovu (dešťová a splašková kanalizace, voda, NN), 

zpevněné plochy, oplocení. 

6. Pozemek parc.č. 596/1 – odborem výstavby MěÚ Litovel dne 26.8.2013 pod č.j. LIT 

15582/2013 dodatečné povolení stavby „rodinný dům, žumpa, vodovodní přípojka, 

oplocení“ pro stavebníka p. Miroslava Polívku (nabylo právní moci 16.9.2013. Následně 

opatřením ze dne 13.5.2016  bylo odborem výstavby MěÚ Litovel povoleno a potvrzeno 

do protokolu z místního šetření užívání stavby.  

 

 Dále stavební úřad uvádí, že kromě pozemku parc.č. 110/6 v k.ú. Cholina, jak je u 

tohoto uvedeno, není v současné době u odboru výstavby MěÚ Litovel vedeno žádné územní 

ani stavební řízení vztahující se k výše uvedeným pozemkům. Současně stavební úřad 

nevylučuje možnost, že na výše uvedených pozemcích byly umístěny a povoleny jiné stavby, 

ke kterým nejsou v archivu odboru výstavby dohledány žádné doklady a stavebnímu úřadu 

tudíž nejsou známy. 

 
              

 

Informaci zpracoval:  
27. 2. 2017 Pavla Šléglová, referent odboru výstavby 


