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

tel.: 585153222, fax.: 585153223 

 
Č. j.:                   LIT  19540/2012                                                                                  
SpZn: ŽP 195/2012 JNaj/8                                                                             
SPIS. ZNAK: 231.2 skart. zn.: A/5 

 Úřední osoba: Ing. Jaromír Najman 
TEL.: 585153262 
FAX.: 585153223 
E-MAIL:    najman@mestolitovel.cz 
DATUM: 2012-11-15 
 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně 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 podle § 115 odst. 10 vodního zákona a § 9 
správního řádu uděluje 

S O U H L A S 
 
stavebníkovi Krásná  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 

 
dle § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona, na stavbu „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 
Moravskoslezské dřevařské závody Šumperk, a.s., Svatopluk Staroštík, vlastník mlýna č. 15, 
č. 20, č. 30 v Rozvadovicích, č. 92 v Mladči, ČR – správem  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      

 
Dle rozdělovníku 
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Předmětná lokalita se nachází v dílčím hydrologickém pořadí č. 4-10-03-005. 
 
Tento souhlas se vydává na základě splnění následujících podmínek a povinností: 

I. Bude respektováno stanovisko správce povodí, POVODÍ MORAVY, s.p., Brno, zn. 
PM  036299/2011-203/maj, ze dne 30.1.2012: 

 
Vyjádření správce povodí  
 
a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v přímém rozporu se zájmy 

hájenými Plánem oblasti povodí Moravy.     
b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů s uvedeným záměrem souhlasíme s uvedeným záměrem. 
 

Upozorňujeme: 
 

• Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a 
podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 

• Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných 
látek. 

• S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). 

 
Vyjádření přímého správce vodních toků Morava, Střední Morava (Mlýnský potok) a 
Náhon Litovel 
Z hlediska přímých správců vodních toků Morava, Střední Morava a Náhon Litovel 
s předloženou stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek: 
1. Přímým správcům toků (PM, s.p., provoz Šumperk a Olomouc) bude v týdenním předstihu 

písemně oznámen termín zahájení provádění prací a budou přizvány ke společné prohlídce 
stavu plánovaných nástupních, výstupních a přenášecích míst. 

2. Nástupní, výstupní a přenášecí místa budou investorem (Občanské sdružení Krásná 
Morava) udržována v řádném stavu, do břehů nebudou bez souhlasu správce toku 
prováděny žádné další technické zásahy (možné úpravy lze provádět pouze s předchozím 
souhlasem správce toku). Nástupní i výstupní místa lze dle potřeb označit formou malých 
informačních tabulí připevněných na sloupcích, umístěných mimo průtočný profil koryta 
toku – za břehovou čarou. 

3. Vždy před zahájením a po ukončení vodácké sezóny provede provozovatel vodní trasy 
prohlídku stavu nástupních, výstupních i přenášecích míst a v případě zjištění poškození 
míst či břehů bude provedeno jejich včasné vyspravení – způsob a termín opravy bude 
vždy předem dohodnut se zástupcem přímého správce předmětného toku (přísl. technik 
provozu Olomouc pí. Jana Vallová, tel. 585711245, 721651201, e-mail: vallova@pmo.cz, 
přísl. technik provozu Šumperk ing. Lukovský, tel. 583215036, 606692591, 
lukovsky@pmo.cz). 

4. Povodí Moravy, s.p. nebude zodpovídat za bezpečnost osob ani za případné poškození 
nástupních, výstupních a přenášecích míst způsobené průchodem velkých vod, ledochodů, 
či následkem jiných živelních událostí, ani za škody způsobené třetí osobou (např. 
vandalismus) apod. V případě provádění oprav na toku mohou být některá z těchto míst i 
dočasně nepřístupná (po dobu provádění oprav) – v tomto případě se provozovatel vodní 
cesty může dohodnout se správcem toku a Správou CHKO LP na náhradním řešení. 
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5. Provozovatel bude vodní turistickou trasu provozovat na vlastní nebezpečí a rizika, Povodí 
Moravy, s.p. přitom nevzniknou žádné mimořádné náklady, příp. další povinnost nad 
rámec zákonných povinností vyplývajících z výkonu správy předmětných vodních toků.  

6. Při provozování vodní turistické cesty nesmí docházet k poškozování zájmů správce 
vodních toků ani zájmů ochrany přírody a krajiny.  
 

Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů: 
Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na pozemcích a majetku státu, se 
kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného 
správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a 
majetkům.  
Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku 
majetkoprávního oddělení závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, 
tel.: 585711213, 219, fax 585711215) – Mgr. Mezuláník. 
 
II. Dále budou plněny následující podmínky: 

 
1. Stavba bude provedena dle přiložené dokumentace zpracované Ing. Františkem 

Marciánem v 06/2011.  
2. Oprava břehové nátrže (u P16) a doplnění rovnaniny (u P13, P15 a P16) jsou dle § 

15a vodního zákona udržovací práce, které musí být ohlášeny vodoprávnímu úřadu 
(MěÚ Litovel OŽP, Havlíčkova 818, dv. 302). K tomuto bude doloženo stanovisko 
správce významného vodního toku – Povodí Moravy s.p. Brno (závod Horní Morava, U 
dětského domova 263, 772 00 Olomouc) a stanovisko Správy CHKO Litovelské 
Pomoraví, Husova 906/5, 784 01 Litovel. 

3. V případě, že k realizaci projektu bude třeba snížení hladiny vody v řece spojené 
s provedením mimořádné manipulace na jezech nebo MVE, je třeba požádat vodoprávní 
úřad o povolení k nakládání s vodami dle ust. §8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona.   

4. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na OŽP MěÚ Litovel dle § 
41 odstavce 1 vodního zákona. 

5. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém 
území. 

6. Platnost souhlasu se stanovuje do doby platnosti stavebního povolení pro výše uvedenou 
stavbu. 
 

Doporučujeme: 
V dalším stupni řízení doporučujeme přemístit v projektové dokumentaci přenášecí 

místo P 11 – Nové Mlýny nad jezem na levý břeh, aby v budoucnu nedošlo ke kolizi 
s připravovaným investičním záměrem zřízení nového hydroenergetického zdroje. 
 
Popis stavby: 
 

Jedná se o vytvoření nástupních, výstupních a přenášecích míst v rámci zpřístupnění 
řeky Moravy a souvisejících náhonů pro širokou vodáckou veřejnost od obce Leština po 
město Olomouc. V působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel se 
jedná o následující místa:  

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 
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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. 

 
Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované Ing. 

Františkem Marciánem v 06/2011. 
 

III.  Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Odbor životního prostředí v rámci oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez ústního 
jednání a místního šetření č.j. LIT 15427/2012 ze dne 7.9.2012 obdržel následující 
připomínky účastníka řízení fi Unipol spol. s r.o., Řezníčkova 844/4, 772 00 Olomouc: 

• Průvodní zpráva, odst. A. b.: 

Došlo ke změně vlastníka p.č. 785/1 a 663 – novým vlastníkem je fi Unipol spol. s r.o. 

Olomouc. 

•  Souhrnná technická zpráva: 

Přenášecí místo P11 – Nové Mlýny nad jezem 

Vzhledem k připravovanému investičnímu záměru zřídit v těchto místech (p.č. 785/1, 663, 

664/2, 662/2) nový hydroenergetický zdroj a s tím související eventuální přesun rybího 

přechodu od objektu MVE Nové Mlýny na pravobřežní rybí přechod jez Nové Mlýny 

projednávaný v rámci změn akce Morava, ř. km 269,500 – 271,550 přírodě  blízká 

protipovodňová opatření – koncepce návrhu opatření, zpracovávaný Hydroprojektem 

Praha, nelze souhlasit s umístěním přenášecího místa na pravém břehu a doporučujeme 

přemístit přenášecí místo jezu Nové Mlýny na levý břeh.  

Ne nepodstatnou záležitostí je také poškozování technologie jezu, která se právě také 

nachází na pravém břehu jezu Nové Mlýny. Přemístěním přenášecího místa by se také 

omezil pohyb osob v blízkosti technologie jezu a rizika poškozování. 

• Přenášecí místo P15 – Jez Litovel 

U stavidel do Elektrárenského náhonu dochází zejména při vyšších průtocích 

k hromadění větších naplavenin, které ohrožují průchodnost Elektrárenského náhonu. 

Z tohoto důvodu by bylo potřebné v těchto místech zřídit plovoucí nornou stěnu, která by 

odklonila plující naplaveniny do hlavního toku. Doporučujeme proto posunout přenášecí 
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místo P15 o cca 10 m výš proti proudu (cca 35 m od stavidel do Elektrárenského 

náhonu). 

    
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, výše uvedené 

připomínky zamítá. 
 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
 
 -   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  

 
Odůvodnění: 
 

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 18.6.2012 
žádost o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona z důvodů stavby na pozemcích, na nichž se 
nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, stavby v 
záplavovém území vyhlášeném v roce 2004 č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339 a č.j. 
KUOK/27150/05/OŽPZ/339 ze dne 21.11.2005 a stavby ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné 
paty ochranné hráze vodního toku. 

Správní řízení ve věci bylo zahájeno dnem podání žádosti. Usnesením č.j. LIT 
12301/2012 SpZn ŽP 195/2012 JNaj/2, ze  dne 12.7.2012 bylo řízení přerušeno. Žadatel byl  
současně vyzván k doplnění podání výzvou č.j. LIT 12307/2012 SpZn ŽP 195/2012 JNaj/3.  
Dne 3.9.2012 bylo podání doplněno.  

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, oznámil pod č.j. LIT 15427/2012, 
SpZn ŽP 195/2012 JNaj/5, ze dne 7.9.2012, zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání 
a místního šetření. Účastníci řízení byli upozorněni, že připomínky mohou vznést nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení.  

 Dle vrácených doručenek převzali účastnící řízení oznámení nejpozději dne 24.9.2012.  
Ve stanovené době byly vodoprávnímu úřadu dne 13.9.2012 doručeny připomínky účastníka 
řízení fi Unipol spol. s r.o. Olomouc. 

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách: 

Námitky Ing. Lubomíra Benýška, jednatele fi Unipol spol. s r.o., které obdržel odbor 
životního prostředí dne 13.9.2012: 

• Průvodní zpráva, odst. A. b.: 

Došlo ke změně vlastníka p.č. 785/1 a 663 – novým vlastníkem je fi Unipol spol. s r.o. 

Olomouc. 

• Souhrnná technická zpráva: 

Přenášecí místo P11 – Nové Mlýny nad jezem 

Vzhledem k připravovanému investičnímu záměru zřídit v těchto místech (p.č. 785/1, 663, 

664/2, 662/2) nový hydroenergetický zdroj a s tím související eventuální přesun rybího 

přechodu od objektu MVE Nové Mlýny na pravobřežní rybí přechod jez Nové Mlýny 

projednávaný v rámci změn akce Morava, ř. km 269,500 – 271,550 přírodě  blízká 

protipovodňová opatření – koncepce návrhu opatření, zpracovávaný Hydroprojektem 

Praha, nelze souhlasit s umístěním přenášecího místa na pravém břehu a doporučujeme 

přemístit přenášecí místo jezu Nové Mlýny na levý břeh.  

Ne nepodstatnou záležitostí je také poškozování technologie jezu, která se právě také 

nachází na pravém břehu jezu Nové Mlýny. Přemístěním přenášecího místa by se také 

omezil pohyb osob v blízkosti technologie jezu a rizika poškozování. 
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•   Přenášecí místo P15 – Jez Litovel 

U stavidel do Elektrárenského náhonu dochází zejména při vyšších průtocích 

k hromadění větších naplavenin, které ohrožují průchodnost Elektrárenského náhonu. 

Z tohoto důvodu by bylo potřebné v těchto místech zřídit plovoucí nornou stěnu, která by 

odklonila plující naplaveniny do hlavního toku. Doporučujeme proto posunout přenášecí 

místo P15 o cca 10 m výš proti proudu (cca 35 m od stavidel do Elektrárenského 

náhonu). 

    
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby „Vodní turistická trasa Morava“ byla 
zpracovaná Ing. Františkem Marciánem v červnu roku 2011, kdy byli vlastníky pozemků 
v k.ú. Řimice,  parc. č.  663 a 785/1 Tomáš Dosoudil a Ivo Martinec. Při vodoprávním řízení 
byl již v oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání a místního šetření 
uveden dle výpisu katastru nemovitostí nový vlastník těchto výše uvedených pozemků fi 
UNIPOL spol. s r.o. Olomouc a je vedena jako účastník řízení. S ohledem na rozsah a 
charakter stavebních prací má výše uvedená investiční akce charakter stavebních úprav a 
udržovacích prací podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o vodní díla dle 
ustanovení § 55 vodního zákona ani činnost, která by podléhala povolení vodoprávního úřadu 
dle ustanovení § 15a vodního zákona.    
Požadavek namitatele na přemístění přenášecího místa P 11 – Nové Mlýny nad jezem 
z pravého břehu na levý břeh z důvodu připravovaného investičního záměru zřízení nového 
hydroenergetického zdroje a s tím souvisejícího eventuálního přesunu rybího přechodu od 
objektu MVE Nové Mlýny na pravobřežní rybí přechod jezu Nové Mlýny, projednávaném 
v rámci změn akce Morava, ř. km 269,500 – 271,550 přírodě blízká protipovodňová opatření 
– koncepce návrhu opatření, zpracovávaný Hydroprojektem Praha nelze uplatnit v rámci 
tohoto vodoprávního řízení. Vodoprávní úřad nemá pravomoc nařizovat žadateli změnu jeho 
návrhu. Může ho pouze vyzvat k doplnění žádosti či odstranění nesouladu s právními 
předpisy. Stavba bude posuzována stavebním úřadem podle ust. § 90 stavebního zákona, zda 
záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 
účastníků řízení. Stavba „Rybí cesta Nové Mlýny“  je pouze ve fázi přípravy. Dosud nebyla 
vodoprávním úřadem povolena.  
Přenášecí místo P 15 – Jez Litovel.  
Doporučení namitatele na posunutí přenášecího místa P 15 o cca 10 výš proti proudu (cca 35 
m od stavidel do Elektrárenského náhonu) z důvodu hromadění naplavenin, které ohrožují 
průchodnost Elektrárenského náhonu, je irelevantní. Povinností vlastníka vodního díla (§ 59, 
odst. 1, písm. f) je odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a 
nakládat s nimi podle zvláštního zákona. Konkrétně má namitatel ve smlouvě o dílo č.j. PM 
55968/2008-02101/1/Va ze dne 27.11.2008 v odst. III. uvedenou povinnost zhotovitele: 
„průběžné odstraňování zachycených naplavenin a předmětů na objektech, pokud k tomu 
nebude třeba spec. strojního zařízení (traktor, jeřáb apod.) – o potřebě použití mechanizace 
vždy zhotovitel včas vyrozumí objednatele a zabezpečit nezávadnou likvidaci naplavenin 
v souladu s platnými předpisy (zejm. zákon o odpadech).“ Nelze tedy, jak je uvedeno 
v připomínkách, v těchto místech zřídit plovoucí nornou stěnu, která by odklonila plující 
naplaveniny do hlavního toku a tím přenést odpovědnost za naplaveniny na někoho jiného.   
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Současně je třeba konstatovat, že se k záměru kladně vyjádřil i Městský úřad Litovel, 
odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, Povodí Moravy, 
s.p. Brno a Správa CHKO LP. 

 
Vodoprávnímu úřadu bylo k řízení předloženo: 

•   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 

• rozhodnutí Správy CHKO LP č.j.: S/00453/LM/2012-01589/LM/2012/AOPK, ze dne 
8.10.2012 

• 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. 

 
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí posoudil předmětnou záležitost a 

shledal, že výše uvedená činnost neovlivní negativně vodohospodářské poměry dané lokality 
a je možno ji realizovat za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a povinností.  
Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno. 
 
Upozornění: 
 
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení. 
 
Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a 
následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se 
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 
nebo řízení, jež mu předcházelo ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Olomouc, odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, 
Havlíčkova 818, 784 01 Litovel. Odvolání se podává v počtu čtyř vyhotovení. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané 
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
  „ otisk úředního razítka “ 
 

…………………………………… 
Ing. Pavel Kurfürst 

vedoucí odboru životního prostředí 
MěÚ Litovel 
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Vyvěšeno dne: ………………….   Sejmuto dne: 
 
Toto rozhodnutí 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. 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách správního orgánu, tj. 
Městského úřadu v Litovli a dále na úředních deskách Obecního úřadu Mladeč a Obecního 
úřadu Bílá Lhota. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení 
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
Po sejmutí rozhodnutí zašlete neprodleně na Městský úřad Litovel, odbor životního 
prostředí. 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 

 
 
 
 
 
 

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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