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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
Obec Bílá Lhota, IČO 00298662, Bílá Lhota 1, 783 21  Bílá Lhota, 
kterého zastupuje RH PARTNER ENGINEERING s. r. o., IČO 28605888, Poděbradova 3359, 702 
00  Ostrava-Moravská Ostrava 

(dále jen "žadatel") podal dne 14.01.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"Cyklostezka Bílá Lhota – Měník, chodník vč. opěrných zdí, veřejné osvětlení" 
 

na pozemku st. p. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 1/30 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 78/1 
(ostatní plocha), 78/41 (ostatní plocha), 78/42 (zahrada), 78/295 (orná půda), 78/298 (orná půda), 78/342 
(ostatní plocha), 78/343 (ostatní plocha) v katastrálním území Bílá Lhota a  

na pozemku parc. č. 40/1 (trvalý travní porost), 43/1 (ostatní plocha), 43/2 (orná půda), 43/17 (zahrada), 
232 (ostatní plocha) v katastrálním území Měník.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost byla žadatelem naposledy doplněna dne 
24.04.2019. 
 

Odbor výstavby Městského úřadu Litovel, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve 
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení 
své námitky nejpozději do 

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby Městského úřadu Litovel, v úřední dny 
Po a St v době od 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod., ve lhůtě shora uvedené. Ostatní dny doporučujeme 
po telefonické dohodě. 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů 
obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky 
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proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém 
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, se dle § 87 odst. 1) stavebního zákona 
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, 
dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; 
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a 
§ 85 odst. 2 písm. a). 
 
Doručení této písemnosti veřejnou vyhláškou se provede v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního 
řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se 
vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost 
podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.  
 
V § 25 odst. 3 správního řádu se uvádí: „Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve 
správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení 
zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých 
úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.“ 

Stavební úřad informuje účastníky o tom, že 03.06.2019 ukončí obstarávání veškerých podkladů pro 
vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním 
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, stanovuje lhůtu od 04.06.2019 do 07.06.2019 
(včetně) pro seznámení se s podklady. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám 
bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů pro rozhodnutí může účastník 
řízení nahlédnout a seznámit se s nimi v kanceláři č. 212 Městského úřadu Litovel, odboru výstavby, 
nám. Přemysla Otakara 777/2, Litovel, v úřední dny pondělí a středa od 7:00 hod – 11:30 hod a 12:00 hod 
– 17:00 hod, v jiné dny pouze po předchozí telefonické dohodě (telefonický kontakt na oprávněnou 
úřední osobu je uveden v záhlaví tohoto oznámení). Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před 
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by 
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží. 

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) v oznámení o zahájení 
řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

Ing. Ludmila Šmakalová 
vedoucí odboru výstavby  
Městského úřadu Litovel 
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Obdrží: 
Žadatelé podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 
144 odst. 6 správního řádu doručením do datové schránky): 
- Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín, v zastoupení RH PARTNER ENGINEERING s.  
  r. o., IDDS: ewagcv8 
 
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona (v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 odst. 6 stavebního zákona doručením do 
datové schránky): 
- Obec Bílá Lhota, IDDS: ey6bk4u 
  
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (v souladu s § 87 odst. 1 
stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu doporučeně do vlastních rukou s dodejkou nebo 
doručením do datové schránky): 
- Zemědělské družstvo Haňovice, IDDS: 4wucwem 
- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
- Drahomíra Ročková, Hálkova č.p. 1130/8, 789 85  Mohelnice 
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj 
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (v souladu s § 87 odst. 1 stavebního 
zákona a § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1/2, 91, parc. č. 78/137, 78/152, 78/157, 78/294, 275 v katastrálním území Bílá Lhota, 

st. p. 44, 47, 80, parc. č. 40/3, 40/4, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/16, 43/18, 43/19, 43/20, 
43/21, 43/22, 43/23, 43/24, 43/25, 43/26, 44/1, 44/2, 44/3 v katastrálním území Měník 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bílá Lhota, Měník č.p. 33 a č.p. 39 
 
Dotčené orgány (v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona doporučeně s dodejkou nebo doručením do 
datové schránky): 
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Krajské ředitelství a ÚO Olomouc, IDDS: ufiaa6d 
- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01  Litovel 
- Městský úřad Litovel, odbor dopravy, nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01  Litovel 
- Městský úřad Litovel, odbor MH a SI, nám. Př. Otakara č.p. 778/1b, 784 01  Litovel 
- Obecní úřad Bílá Lhota, IDDS: ey6bk4u 
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů,  
  IDDS: hjyaavk 
 
Ostatní: 
- Obecní úřad Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1, 783 21 Chudobín k vyvěšení na úřední desce obce 
- Městský úřad Litovel, oddělení vnitřních věcí, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovek k vyvěšení na  
  úřední desce 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Litovel a OÚ Bílá Lhota a 
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronických úředních deskách. Dnem 
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
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Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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