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Poskytnutá informace  

 

Městský úřad Litovel odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad  podle §15, odst.1 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“) a příslušný podle § 40  odst. 4 písm. a) zák. č.13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů posoudil  podle §104 odst.4 stavebního zákona 

ohlášení stavební úpravy pozemních komunikací a podle §14 odst. 2 písm. a) vyhlášky 

č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ohlášení“), které dne 6.10.2011 podal Národní památkový ústav, územní 

pracoviště Olomouc, Horní náměstí č.p.25, 771 11 Olomouc, zastoupený ředitelem Mgr. 

Františkem Chupíkem a na základě tohoto posouzení byl vydán souhlas podle §106 odst.2 

stavebního zákona s provedením ohlášení stavby „Obnova příjezdové komunikace cesty 

hradu Bouzov“ na pozemkových parcelách č.690, 689, 93/2, 93/3, 95 a 96 v katastrálním 

území Bouzov,  jehož vlastníkem je Česká republika, Národní památkový ústav, Valdštejnské 

náměstí 162/3, 11801 Praha-Malá Strana. 

 

 Souhlasné závazné stanovisko k obnově příjezdové cesty k hradu Bouzov bylo vydáno 

Krajským úřadem Ol. Kraje, odborem kultury a památkové péče č.j. KUOK/98939/2011 ze 

dne 6.9.2011.  

Byla tedy naplněna podmínka, že pozemky dotčené stavbou jsou prosty práva třetích osob.  

 Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D, Vinohrady 1039, 

69142 Valtice, ČKA 03289 ze dne 5/2011. 

  

V případě jakýchkoliv dotazů a nesrovnalostí týkajících se neúplnosti požadovaných 

informací ohledně akce obnovy příjezdové komunikace cesty hradu Bouzov se obraťte na 



kancelář č. 220 Městského úřadu Litovel, odboru dopravy v úřední dny pondělí a středa od 

8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00 hod. 

 
 
 

 

Informaci zpracoval: 

28. 2. 2013 Dita Foretová, referent odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 

 


