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

 

Odbor dopravy Městského úřadu Litovel, jako silniční správní a speciální stavební úřad podle 

ust.§40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů a podle ust.§15, odst.1 c) a odst.3 zákona 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obdržel 

dne 20.3.2017 žádost paní xxx, narozené xxx, bytem xxx, o informaci dle zákona 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím týkajících se parc.č.725, 738, 724, 726, 708, 723, 

110/6, 110/2 a 605/72 v k.ú.Cholina.  

 

K otázce zda bylo v rozmezí roku 2007- 2017 vydáno pravomocné územní rozhodnutí, 

územní souhlas nebo započato územní řízení na parcelách č.725, 738, 724, 726, 708, 723, 

110/6, 110/2 a 605/72 v k.ú.Cholina sdělujeme, že toto řízení přísluší obecnému stavebnímu 

úřadu MěÚ Litovel.  

 

Odbor dopravy MěÚ Litovel jako speciální stavební úřad nevydal v rozmezí roku 2007- 2017 

žádné stavební povolení ani ohlášení.  



Odbor dopravy MěÚ Litovel usnesením č.j. LIT 10764/2016 ze dne 17.4.2016 přeposlal 

Obecnímu úřadu Cholina jako věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu dle 

§40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích na základě sdělení, že 

parc.č. 725 v k.ú.Cholina ostatní plocha/ostatní komunikace je dle pasportu zařazena jako 

místní komunikace III.třídy, z čehož MěÚ Litovel Odbor dopravy vycházel. Veškeré 

podkladové materiály byly zaslány Obecnímu úřadu Cholina.  

 

Odbor dopravy MěÚ Litovel jako silniční správní a speciální stavební úřad Vám sděluje, že 

veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Cholina a Městem Litovel nebyla uzavřena. 

 

Informaci zpracoval:  
3. 4. 2017 Dita Foretová, referent odboru dopravy 


