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

k informacím  

 

Na společném styku pozemků parc.č.124/3 - ostatní plocha, parc.č.124/5 - ostatní plocha, 

parc.č.124/6 - ostatní plocha, parc.č. 124/10 - ostatní plocha a parc.č. 124/11 - ostatní plocha, vše 

v k.ú. Unčovice, obec Litovel, je umístěna nebezpečná a nijak a ničím nezabezpečená hluboká 

betonová jáma, jejíž zaměřeni včetně seznamu souřadnic je uvedeno v Technické zprávě -

Zaměření skutečného stavu části betonovaného mostu a mostku v k.ú. Unčovice, vyhotovené dne 

23. 10. 2019 pod č.1123/2019 Ing. Pavlou Hamouzovou, Litovelská geodezie s.r.o., a ověřenou 

téhož dne Ing. Tomášem Macíčkem, jejíž kopii v příloze zasílám jako nedílnou součást této mé 

žádosti (shora specifikovaná stavba ať již jako stavba ve smyslu stavebního zákona č.183/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů či jako vodní dílo ve smyslu zákona o vodách č.254/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů dále jen „stavba"). 

 

Tato stavba jako stavba ve smyslu občanskoprávním není zapsána v katastru nemovitosti, a je tak 

součásti všech shora označených pozemků ve smyslu ust. § 506 odst. l obč. zák., nebude-li 

prokázáno, že je samostatnou nemovitou věcí ve smyslu ust. § 498 odst. l věta druhá obč. zák. 

 

Všichni mnou písemně oslovení vlastnici a správci všech shora označených pozemků mi sdělili, 

že předmětná stavba nenáleží do jejich vlastnictví ani správy, a že údajně nemá být součástí 

jejich předmětných pozemků s tím, že údajně se má jednat buďto o součást či příslušenství vedle 

probíhající dálnice a nebo vedle ní probíhajících místních komunikací, a nebo údajně o vodní 

dílo, kterým se upravuje, mění a nebo zřizuje koryto vodního toku, jimž má v tomto případě být 

místní potok Cholinka. 

 

V zájmu odstranění pochybností o vlastníkovi či správci shora specifikované stavby jako osoba 

poškozená pádem do dané nebezpečné a nijak a ničím nezabezpečené hluboké betonové jámy 

tímto podle ust. §13 a násl. zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o podání a 

doložení následujících informací o tom, zda Váš úřad jako orgán vykonávající působnost ve 

věcech územního plánování a stavebního řádu ve smyslu hlavy II stavebního zákona či jako 

vodoprávní úřad ve smyslu ust.§104 odst.2 zákona o vodách 

 

1. vede ve své úřední evidenci jakékoliv údaje o předmětné stavbě a jejím vlastníkovi či 

správci, a v této souvislosti mi sdělil základní identifikační údaje o vlastníkovi či správci 

této stavby,  

2. obdržel písemné ohlášení jakékoliv osoby k umístění či provedení shora označené stavby 

čí písemnou žádost jakékoliv osoby o vydání rozhodnutí o místění takovéto stavby v 

území či o vydání stavebního povolení pro tuto stavbu, a v této souvislosti mi zaslal kopii 

takovéhoto ohlášení či žádosti, 

3. vydal jakékoliv své rozhodnutí, jímž se povoluje provedení předmětné stavby, byla-li 

ohlášena, a nebo zda vydal jakékoliv své rozhodnutí, jímž se povoluje umístění takovéto 



stavby v území či jímž se vydává stavební povolení pro tuto stavbu či jímž se vydává 

souhlas s užíváním takovéto stavby, a v této souvislosti mi zaslal kopie všech takovýchto 

svých rozhodnutí. 

 

 

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

Vyjádření stavebního úřadu: 

K výše uvedené žádosti stavební úřad uvádí, že v archivu stavebního úřadu se k předmětné 

stavbě nic nedohledalo. Stavební úřad se domnívá, že výše uvedená stavba vznikla v souvislosti 

s budováním dálnice D35, což bylo kolem roku 1980. Stavba dálnice je dopravní stavbou, v době 

vydání stavebního povolení neexistoval Městský úřad Litovel, stavební úřad ani speciální 

stavební úřad (vodoprávní úřad, silniční správní úřad) jako správní orgán příslušný v dané věci 

vydat stavební povolení. V době vydání stavebního povolení ke stavbě dálnice byl zřejmě 

správním orgánem Okresní národní výbor Olomouc. 

Součásti a příslušenství dálnic a silnic upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zejména část druhá.  

Doporučujeme se v dané věci obrátit na vlastníka dálnice což je Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

případně k dohledání předmětných povolení máte možnost se obrátit na Zemský archiv v Opavě, 

pobočka Olomouc (U Husova sboru 10, 779 00 Olomouc). 

Vyjádření vodoprávního úřadu (Bc. Alena Ambrožová): 

Vodoprávní úřad předpokládá, že betonový propustek nacházející se na pozemcích parc. č. 124/3 

(vlastník Správa silnic Olomouckého kraje), parc. č. 124/5 (vlastník MOL Česká republika, 

s.r.o.), parc.č. 124/6 (vlastník Státní pozemkový úřad) a parc.č. 124/10 a 124/11 (vlastník 

Ředitelství silnic a dálnic ČR) v k.ú. Unčovice byl vybudován v rámci výstavby dálnice D35. 

Tento propustek není považován za vodní dílo. Musel být vybudován v době výstavby 

komunikace, aby bylo zajištěno převedení vodního toku Cholinka (IDVT 10100319) ve správě 

Povodí Moravy s.p., který zde existoval jistě před vybudováním komunikace. Z tohoto důvodu 

se vodoprávní úřad domnívá, že propustek byl povolen v rámci stavby silnice. Vlastník této 

silnice by měl být tedy i vlastníkem zmíněného propustku a měl by zajistit jeho bezpečnost.  

 

 

   

Informaci zpracoval:  

25. 2. 2020  Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru výstavby, 

Bc. Alena Ambrožová, referent odboru životního prostředí 


