
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL 
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01  Litovel 

 
Tel.: sekretariát 585 153 135, FAX 585 342 198, ústředna 585 153 111 

E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz 
http://www.litovel.eu 

 
 

         

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

 

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 

poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich 

kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 

30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

a to: 

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

- územní rozhodnutí o změně využití území 

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání 

stavby na území 

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 

- územní souhlas, společný územní souhlas 

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 

- stavební povolení 

- stavební ohlášení 

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 

 

které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury. 

 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 

informace: 

- identifikaci žadatele (např. firma s.r.o., akciová společnost, obec, kraj) 

- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký 

popis stavby) 

- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 

- druh rozhodnutí 

- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

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

Na Městském úřadě v Litovli bylo v době od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 vydáno celkem 40 ks 

„rozhodnutí“ (a dokumentů nahrazujících rozhodnutí – viz. příloha). 

 

Přehled o vydaných rozhodnutí (a dokumentů nahrazujících rozhodnutí):  

 

US1- UMÍSTĚNÍ STAVBY (ÚZEMNÍ SOUHLAS) =          16 ks 

US2 - UMÍSTĚNÍ STAVBY A OHLÁŠKA =                        15 ks 

U1 - UMÍSTĚNÍ STAVBY (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ) =      5 ks 

U2 - UMÍSTĚNÍ STAVBY A POVOLENÍ =                            2 ks 

S - STAVEBNÍ POVOLENÍ =                                                   2 ks 

CELKEM =                                                                               40 ks 



Příloha – Přehled „Rozhodnutí“ (a dokumentů nahrazujících rozhodnutí) vydaných MěÚ Litovel, 

odbor výstavby, za období 1. 4. až 30. 6. 2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) 

Pozn. Z důvodu neveřejnosti správního řízení a s ohledem na ochranu osobních údajů je zde u 

zveřejněné poskytnuté informace vynechána informace o navrhovateli.  

 
Pořad. 
číslo  

  
Navrhovatel   Název Typ   Místo stavby 

     
VYDÁNO 

         
1.   "Kanalizační přípojka pro rodinný dům Lidická 371/4, Litovel". US1  Litovel 18.06.2020 

    Pozemky parc. č. 519/1 a parc. č. 520/2 v k. ú. Litovel.       

              
         
2.   

"Novostavba rodinného domu vč. terasy, zastřešené parkovací stání, 
žumpa, retenční jímka, US2  Střemeníčko 15.06.2020 

    
přípojka splaškové a dešťové kanalizace, vnitřní rozvody vody a NN 
vedené mimo budovu"       

    Pozemek parc. č. 44/1 a 622 v k.ú. Střemeníčko         

           
         
3.   "Napojení pozemku par. č. 34/1 a 34/21 v k.ú. Javoříčko na vedení NN" US1   Javoříčko 12.06.2020 

           

              
         
4.   "Napojení pozemku parc. č. 170/26 v k.ú. Střeň na vedení kNN" US1   Střeň 11.06.2020 

              

           
         
5.   "Výtlak dešťové kanalizace", parcela st. p. 3/1, st. p. 205 a st. p. 207 US1  Haňovice 17.06.2020 

    parc. č. 22/5, 22/6, 22/25, 173/1, 173/13 a 297 v k. ú. Haňovice"       

              
         
6.   

"Novostavba rodinného domu, garáž přípojka splaškové kanalizace, 
přípojka dešťové  US2  Náklo 10.06.2020 

    
kanalizace, vsakovací jímka, oplocení. Pozemek parc. st. p. 83 a parc. č. 
1020 v k.ú. Náklo"         

           
         
7.   "Napojení pozemku parc. č. 1/8 v k.ú. Příkazy na síť NN" US1  Příkazy 16.06.2020 

           

              
         
8.   

"Napojení pozemku parc. č. 183/107 v k. ú. Červená Lhota u Řimic na síť 
NN" US1  Červená Lhota 26.06.2020 

              

           
         
9.   

"Chudobín, ZD Haňovice - vodovodní a kanalizační přípojka pro bytovku a 
dílny"  US1  Chudobín 26.05.2020 

    
Pozemek parc. st. p. 60/1, parc. č. 53, 336/2, 338/5, 338/7, 435 v k.ú. 
Chudobín.    Litovel   

              
        
10.   "Přístřešek pro osobní vozidla, Litovel, parc. č. 862/12 v k.ú. Litovel" US2  Lužní č.p. 620 26.05.2020 

        Litovel   
              

        
11.   

"Přípojka plynu pro rodinný dům č.p. 26 v Bílé Lhotě vč.vnitřních rozvodů 
plynu vedených US1  Bílá Lhota 20.05.2020 

    mimo budovu, parc.č. 13/11 a 13/16 v k.ú. Bílá Lhota"    č.p. 26   

           

        
12.   

"Bytový dům, vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace, přípojka 
dešťové kanalizace, U2   Litovel 23.06.2020 

    
teplovodní přípojka, rozvody inženýrských sítí vedených mimo budovu 
(voda, NN),       

    
vsakovací jímka, zpevněné plochy, plocha pro parkování, parc. č. 725/9, 
725/18,       

    725/19, 1583/2 a parc. č. 1807/7 v k. ú. Litovel".         

        
13.   

"VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ DÍLNA V SUTERÉNU OBJEKTU ZŠ Č.P. 
22 v obci Příkazy S    Příkazy 22 24.06.2020 

  
  A NAPOJENÍ NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZE SUTERÉNNÍCH 

PROSTOR DO       

  
  STÁVAJÍCÍ ČERPACÍ ŠACHTY TLAKOVÉ KANALIZACE, SITUOVANÉ 

VE DVORNÍ ČÁSTI,       

    pozemek st. p. 145/1 v katastrálním území Příkazy".         

           
        
14.   "Oplocení - oprava hřbitovní zídky, parc. č. 338/2 a 340/2 v k. ú. Měrotín" US1  Měrotín 23.06.2020 



           

              

        
15.   

"Červenka, Nádražní, p.č. 1118/19, vNN, kNN,IP-12-8025746, parc.č. 
1118/19 a 1141/3  v katastrálním území Červenka" US1  Červenka 11.05.2020 

              

           
        
16.   

"Novostavba rodinného domu, jímka na vyvážení, splašková kanalizace, 
dešťová kanalizace US2  Litovel 18.05.2020 

    
vč. retenční nádrže, vnitřní rozvody vody a NN vedené mimo budovu, 
uliční oplocení"    Komárov   

    Litovel, Komárov. Pozemek parc. č. 1545/4 v k. ú. Litovel.        

              
        
17.   

"Novostavba rodinného domu, přípojka splaškové kanalizace, přípojka 
dešťové kanalizace US2  Luká 20.05.2020 

    
rozvody inženýrských sítí vedených mimo budovu (voda, NN), retenční 
nádrž, oplocení"       

    Pozemek parc. č. 154/13 v katastrálním území Luká.         

           
        
18.   

"Novostavba rodinného domu, vnitřní rozvody  vody (vč. osazení 
vodoměrné šachty) a NN US2  Náklo 13.05.2020 

    
vedené mimo budovu, přípojka splaškové kanalizace (domovní část od 
kanalizační šachty       

    
po rodinný dům) vč. osazení kanalizační šachty, dešťová kanalizace vč. 
záchytné jímky       

    
na dešťovou vodu". Pozemek parc.č.1006 a 1018 v katastrálním území 
Náklo.       

              
        
19.   

"Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, přípojka dešťové 
kanalizace, retenční nádrž, US2   Savín 60 15.05.2020 

    
vsakovací jímka. Litovel, Savín č.p. 60". Pozemek st. p. 78 v katastrálním 
území Savín.         

           
        
20.   

"Novostavba rodinného domu, garáž, odstavné stání pro auto,přípojka 
splaškové kanalizace, US2  Litovel 18.05.2020 

    
vodovodní přípojka, přípojka dešťové kanalizace, jímka na dešťovou 

vodu, vsakovací zařízení,        

    
rozvody inženýrských sítí vedených mimo budovu (NN, voda)". Pozemek 
parc.č.1415/10       

    a 1602/2 v katastrálním území Litovel.       

              
        
21.    "Zemědělská stavba - sklad pícnin, Bílá Lhota - Měník 49" US1   Měník 19.06.2020 

    Pozemek parc. č. 46/1 v katastrálním území Měník.          

           
        
22.   "Dešťová kanalizace pro rodinný dům Červená Lhota č.p. 93". US1  Bílá Lhota 02.04.2020 

    Pozemek parc. č. 183/106 v katastrálním území Červená Lhota u Řimic       

              
        
23.   

" 9 ks mobilních obytných kontejnerů včetně rozvodů elektro vedených 
mimo budovu". US1  Litovel 06.05.2020 

    Pozemek parc. č. 479/21 v katastrálním území Litovel.         

           
        
24.   

"Domovní část přípojky splaškové kanalizace, dešťová kanalizační 
přípojka, rozvody vody US1  Střeň 01.04.2020 

    
a elektřiny (NN) vedené mimo budovu", hospodářský objekt u RD č.p. 74, 
Střeň       

    Pozemek parc. č. 5/2 a 676 v katastrálním území Střeň.         

        
25.  

"Novostavba rodinného domu s garáží, vodovodní přípojka, přípojka 
splaškové kanalizace, US2   Červenka 06.04.2020 

    
přípojka dešťové kanalizace, rozvody inženýrských sítí vedených mimo 
budovu (NN, voda),       

    
oplocení". Pozemek parc.č. 1118/19 a 1141/3 v katastrálním území 
Červenka.         

        
26.   "Pňovice p.č. 172/51, 175/50 připojení kNN, IE -12-8007393". US1    Pňovice 06.04.2020 

    Pozemek parc. č. 172/51 a 1256 v katastrálním území Pňovice.         

           
        
27.   "0697/19 Jan Rýznar (15)_Litovel_OK, SAP: 11010-091355" U1    Chořelice 27.05.2020 

    
Pozemek parc. st. p. 128 , parc.č. 63/1, 63/3, 65/4, 66/8  v katastrálním 
území Chořelice,    Litovel   

    parc. č. 172/1 a parc. č. 1601/1 v katastrálním území Litovel.       

              

          "Řimice, p.č. 372/3, svod + kNN, (číslo stavby: IV-12-8017083)". U1   Řimice 22.05.2020 



28. Pozemek parc. č.372/3,  

    736/6, 736/13, 763/2 a 768/1 v katastrálním území Řimice.          

           
        
29.   

"Novostavba rodinného domu, přípojka vody, domovní i veřejná část 
splaškové a dešťové US2   Tři Dvory 22.04.2020 

    

kanalizace, vsakovací jímky, vnitřní rozvody vody a NN vedené mimo 
budovu, oplocení uliční části pozemku" Litovel, Tři Dvory". Pozemek 
pac.č.34/1, 34/2, 35/2 87 v katastrálním území Tři Dvory u Litovle     Litovel   

              
        
30.   

"Náklo, CEMEX Sand k.s. - přeložka VNv 387", č.st. IZ-12-8001898". 
Pozemek parc.č. U1  Náklo 06.04.2020 

    89/43 a 216/3 v k.ú. Mezice, parc. č. 168/22 a 814/2 v k.ú. Náklo.         

           
        
31.   

" přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu Chořelice č.p. 
1185 za účelem US2  Litovel, 24.04.2020 

    
vzniku druhé bytové jednotky". Pozemek st. p. 125 a parc. č. 49/1 v k. ú. 
Chořelice.    

Chořelice 
1185   

           

        
32.   

"novostavba  rodinného domu, kanalizační přípojka, jímka na vyvážení, 
rozvody vody a NN US2   Řimice 05.05.2020 

    
vedené mimo budovu, dešťová kanalizace včetně vsakovací jímky". 
Pozemek parc.č.       

    
372/3, 372/14, 372/15, 372/31, 372/34, 372/41 a 372/42 v katastrálním 
území Řimice.         

           
        
33.   

"novostavba  rodinného domu s garáží, kamalizační přípojka, rozvody 
vody, plynu a NN US2  Červenka 30.04.2020 

    
vedené mimo budovu, dešťová kanalizace včetně vsakovací jímky, 
oplocení". Pozemek        

    

vedené mimo budovu, dešťová kanalizace včetně vsakovací jímky, 
oplocení". Pozemek parc.č. 240/1 a 1118/67 v katastrálním území 
Červenka. 

      

              
        
34.   

"Revitalizace sportovního areálu Sokolovny v Litovli", Litovel, Opletalova 
č.p. 341 U2   

Opletalova 
341 16.04.2020 

    
Pozemek st. p. 737 a st. p. 1185, parc. č. 887, 888, 889/4 a 1647 v k.ú. 
Litovel     Litovel   

           
        
35.   

"novostavba rodinného domu, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka 
včetně vodoměrné US2   Chořelice 24.04.2020 

    
šachty, rozvody vody a elektro vedené mimo budovu, dešťová kanalizace, 
retenční nádrž,    Litovel   

    
oplocení". Pozemek parc.č. 49/6, 49/7, 160, 159/5 a st. p. 15/1 v k. ú. 
Chořelice       

              
        
36.   

"novostavba rodinného domu, kanalizační přípojka, plynovodní přípojka, 
rozvody vody, plynu US2  Chořelice 07.05.2020 

    
a elektro vedené mimo budovu, opěrné stěny, oplocení". Pozemek 
parc.st. 10/2,    Litovel   

    parc. č. 59/12, 60/1 a 185 v katastrálním území Chořelice          

              
        
37.   

"veřejné osvětlení - opatření ke snížení energetické náročnosti", Červená 
Lhota, Řimice. U1  Červená Lhota 15.06.2020 

    
Pozemek st. p. 27, parc. č. 8/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/9, 183/25, 187, 209/4, 
223/1, 226    Řimice   

    
a 231 v k. ú. Červená Lhota u Řimic, parc. č. 749, 809/1, 809/2 v k. ú. 
Řimice       

              
        
38.   

"nové kabelové rozvody Rozvadovice - veřejné osvětlení, rozhlas a HDPE 
trubka" U1  Rozvadovice 26.06.2020 

    
Pozemek 41, 59/1, 59/3, 59/6, 59/7, 283, 284/1, 285, 286, 287/1, 287/2, 
287/5, 288, 290/1,       

    
290/2, 292/1, 292/3, 305/1, 315, 316/2, 340, 352/1, 353/5, 360, 379 v k. ú. 
Rozvadovice         

        
39.   "ZŠ a MŠ Pňovice - statické zajištění", Pňovice č.p. 192. S   Pňovice 01.04.2020 

    Pozemek st. p. 226 v k.ú. Pňovice     č.p.192   

           
        
40.   "oplocení pozemku", parc. č. 856/112 v k. ú. Litovel US1  Litovel 14.05.2020 

              

 



 

Informaci zpracoval:  

7. 8. 2020 Jiří Bartoš, referent odboru výstavby 

 

 

 

 


