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Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí 
Ul. Havlíčkova 818, 784 01 Litovel 

tel.: 585153222, fax.:585153223 

    
   

Č. j.:                   LIT  15427/2012 
SpZn:                        ŽP 195/2012 JNaj/5                                             
VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Najman 
SPIS. A SKART. ZNAK: 231.2; A/5 
TEL.:                 585153262 
FAX.:                  585153223 
E-MAIL:  najman@mestolitovel.cz 
DATUM:           7.9.2012 

 

 

O Z N Á M E N Í 
o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání a místního šetření 

 
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní 

úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, po 
přezkoumání žádosti dle § 115 odst. 10 vodního zákona oznamuje, že investor 

 
Krásná Morava o.s., IČ 227 28 601, se sídlem Nešverova 1, 779 00 Olomouc, kterého zastupuje 

 Ing. Jaroslav Mádr, nar. 7.1.1948, bytem Křížkovského 176,  783 53 Velká Bystřice 

      
požádal podáním ze dne 18.6.2012 o vydání souhlasu dle ust. § 17 odst. 1) písm. a), c) a d) vodního 
zákona ke stavbě „Vodní turistická trasa Morava.“ Stavba je navržena na pozemcích: 
v k.ú. Řimice, parc. č. 785/1, 663, 782/1, 782/2, 686/3 - pozemky jsou ve vlastnictví UNIPOL spol. 
s r.o., Jarmila Friebová, ČR – s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p.; 
v k.ú. Mladeč, parc. č. 562, 632/1 (Pk), 438/4, 417/2 – pozemky jsou ve vlastnictví Moravskoslezké 
dřevařské závody Šumperk, a.s., Svatopluk Staroštík, vlastník mlýna č. 15, č. 20, č. 30 
v Rozvadovicích, č. 92 v Mladči, ČR - s právem hospodaření Biokrma n.p. Praha, Povodí Moravy, 
s.p., Lesy ČR, s.p.; 
v k.ú. Litovel, parc. č. 1627/3, 1627/1, 1627/6, 1627/7 a 1627/8 – pozemky jsou ve vlastnictví ČR – 
s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p..  
Polohy míst záměru v souřadnicovém systému jsou: souřadnice nástupních a výstupních míst 
      X:   Y: 
N5 – Nové Mlýny – most                     1 104 266     564 013 
N6 – Nové Mlýny    1 104 334  563 966 
N7 – Most Mladeč – Nové Zámky  1 106 324  561 935 
N8 – Litovel – loděnice   1 108 009  559 049 
          souřadnice přenášecích míst 
P11 – Nové Mlýny - nad jezem  1 103 945  564 205 
P12 – Řimice – nad jezem   1 105 641  563 721 
P13 – Řimice – pod jezem   1 105 657  563 669 
P15 – Litovel – nad jezem   1 107 703  559 472 
P16 – Litovel – náhon pod jezem  1 107 736  559 435   

 

         d l e    r o z d ě l o v n í k u 
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Předmětná lokalita se nachází v dílčím hydrologickém pořadí č. 4-10-03-005. 
 
Byla předložena projektová dokumentace zpracovaná v 06/2011 Ing. Františkem Marciánem.  
 

Projektová dokumentace řeší vytvoření nástupních, výstupních a přenášecích míst pro 
vodáckou veřejnost v rámci zpřístupnění řeky Moravy a souvisejících náhonů od obce Leština po 
město Olomouc. Nástupní místo (N5) na levém břehu Moravy v osadě Nové Mlýny bude umístěno 
20 m pod silničním mostem. Bude provedeno zpevněním břehu v šířce 8,0 m štěrkem v tl. 20cm. 
Před násypem štěrku bude terén urovnán do sklonu toku. Hrana břehu bude ochráněna řadou 
dřevěných kuláčů zaražených do dna. Nástupní místo (N6) je umístěno na levém břehu Moravy 
v osadě Nové Mlýny, 100 m pod silničním mostem. Bude opatřeno plovoucím molem s šikmou 
výstupní rampou ukotvenou do břehu. Nástupní místo (N7) je umístěno na levém břehu Moravy, 23 
m pod silničním mostem Mladeč – Nové Zámky. Bude provedeno zpevněním břehu v šířce 4,5 m 
štěrkem v tl. 20 cm. Před násypem štěrku bude terén urovnán do sklonu k toku. Od zpevněného 
břehu bude štěrkem zpevněn pruh v šířce 3,0 m, délky 26,0 m po asfaltovou silnici. Nástupní místo 
(N8) bude umístěno na levém břehu mlýnského náhonu v úrovni loděnice vodáckého klubu Litovel. 
Nástup k plavbě a výstup bude umožněn pevným molem délky 6,0 m, které bude osazeno na 
dřevěné piloty zaražené do dna a břehu náhonu. Horní část mola bude odnímatelná. 

Přenášecí místo (P11) bude umístěno na pravém břehu Moravy, cca 27 m nad hranou jezu 
Nové Mlýny. Je navrženo zpevnění břehu v délce 15 m štěrkem. Štěrk bude uložen ve vrstvě 20 cm 
na urovnaný terén. Přenášecí místo (P12) je navrženo na levém břehu Moravy, cca 30 m nad hranou 
jezu Řimice. Bude tvořeno dřevěnými schody ukotvenými do břehu. Přenášecí místo (P13) je 
navrženo na levém břehu Moravy, cca 22 m pod hranou jezu Řimice. Bude využito stávajícího 
zpevnění břehu kamennou rovnaninou, která bude v délce cca 12 m doplněna. Přenášecí místo 
(P14) se nebude realizovat. Místo (P15) Litovel nad jezem Litovel je navrženo jako dřevěné 
schodiště šířky 4,0 m na ocelové konstrukci. Konstrukce schodiště bude upevněna ve spodní části 
do původní kamenné dlažby. Trasa přenášení pod stavidlo náhonu bude po zatravněné koruně 
hráze. Přenášecí místo (P16) je umístěno na pravém břehu pod stavidlem Mlýnského náhonu. Je 
navrženo jako kamenné schody šířky 6,0 m, vyzděné z částečně opracovaného lomového kamene 
do cementové malty. V patě břehu budou schody zapřeny do kamenné patky. V okolí schodů bude 
opravena břehová nátrž. 

  
Byly předloženy tyto doklady: 

•  1 x projektová dokumentace, vypracovaná v 06/2011 

•  situace širších vztahů v M 1: 25 000 – 2 kusy 

•  kopie katastrální mapy v měřítku 1: 1000 -2880 – 6 kusů  

•  stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p. zn. PM 036299/2011-203/maj, ze 
dne 30.1.2012 

•  sdělení Správy CHKO LP č.j. S/1430/LM/2011-1431/LM/AOPK, ze dne 16.8.2011 

• plná moc pro zastupování, vystavená pro Ing. Jaroslava Mádra, ze dne 25.10.2011 

K předmětné akci se vodoprávní úřad vyjadřoval v rámci vyjádření odboru životního prostředí 
MěÚ Litovel pod č.j. LIT 18173/2011, ze dne 12.8.2011. 

 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout na 
MěÚ Litovel, odbor ŽP dv. č. 302, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin. 
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Připomínky je možno vznést k odboru životního prostředí MěÚ Litovel do 10 dnů od doručení 
tohoto oznámení. Upozorňujeme, že na později vznesené připomínky nebude brán zřetel. 
 
 
  „otisk úředního razítka“ 
 

…………………………………… 
Ing. Pavel Kurfürst 

vedoucí odboru životního prostředí 
MěÚ Litovel 

 
 

Toto oznámení bude doručeno podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve 
znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 115 odstavce 8 vodního zákona. 
 Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem 
v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. 
 Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úředních 
deskách Městského úřadu Litovel, obce Mladeč a obce Bílá Lhota. 
 
 Po sejmutí oznámení zašlete neprodleně na Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí. 
 
 
Obdrží na D nebo do DS 
účastníci řízení: 

-   Krásná Morava o.s., Nešverova 1, 779 00 Olomouc, zastoupené  Ing. Jaroslavem Mádrem, 
Křížkovského 176, 783 53 Velká Bystřice 

- Obec Mladeč, Mladeč 78, 783 21 Chudobín (úřední desky)  
-   Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 26 Bílá Lhota (úřední desky) 
-   MěÚ Litovel – úřední desky 
-   Svatopluk Staroštík, Palackého 1171/27 a, 784 01 Litovel 
-   Moravskoslezské dřevařské závody Šumperk a.s., Hlavní tř. 12/5, 787 84 Šumperk 
-   Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové – do DS:   

e8jcfsn 
-   UNIPOL spol. s r.o., Řezníčkova 844/4, 772 00 Olomouc – do DS: 9b588ue 
-   Jarmila Friebová, Školní 156, 783 91 Uničov 
-    Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – do DS: m49t8gw 
 

DO: 

-    OÚ Mladeč, Mladeč 78, 783 21 Chudobín – do DS: 62fauwv 
-   OÚ Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 26 Bílá Lhota – do DS: ey6bk4u 
-   MěÚ Litovel, odbor MH a SI 
-    MěÚ Litovel, odbor výstavby 
-   Správa CHKO LP, Husova 906/5, 784 01 Litovel – do DS: hwzdyhr 
 
Co: 
-   2x spis 
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