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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
28.06.2018 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly, 
kterého zastupuje:  

ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Nábř. Dr. Edv. Beneše 1913/20, 750 02  Přerov 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
rozhodl takto, stavba: 

"Červená Lhota - úprava, DTS, vNN, kNN" 
Bílá Lhota, Červená Lhota 

IE-12-8005534 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1/3 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 1/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1/5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1/7 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/3 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 16/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 76 (zastavěná plocha a nádvoří) a  

parc. č. 8/2 (zahrada), parc. č. 11/1 (trvalý travní porost), parc. č. 11/2 (trvalý travní porost), parc. č. 11/3 
(ostatní plocha), parc. č. 30/1 (zahrada), parc. č. 35 (zahrada), parc. č. 183/5 (orná půda), parc. č. 183/6 
(orná půda), parc. č. 183/25 (orná půda), parc. č. 209/4 (ostatní plocha), parc. č. 209/5 (ostatní plocha), 
parc. č. 209/6 (ostatní plocha), parc. č. 209/8 (ostatní plocha), parc. č. 209/10 (ostatní plocha), parc. č. 
209/70 (ostatní plocha), parc. č. 209/72 (ostatní plocha), parc. č. 209/75 (ostatní plocha), parc. č. 209/90 
(ostatní plocha), parc. č. 209/93 (ostatní plocha), parc. č. 209/94 (ostatní plocha), parc. č. 223/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 224 (ostatní plocha), parc. č. 226 (ostatní plocha) v katastrálním území Červená Lhota u 
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Řimic (všechny pozemky a stavby na nich uvedené v tomto rozhodnutí jsou v katastrálním území 
Červená Lhota u Řimic, pokud není uvedeno jinak) 

s e    u m i s ť u j e. 

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o výstavbu nové distribuční kabelové sítě ČEZ Distribuce, a.s. vedené v zemi, v části obce – 

směr ZENIT a náves. Stavba je prováděna z důvodu nevyhovujícího stavu venkovního vedení NN. Stavba 

bude užívána jako přenosová soustava distribuční sítě NN do 1 kV pro napájení odběratelů 3+PEN AC 

230/400V 50 Hz v obci Červená Lhota. 

Nově projektovaná kabelová vedení NN nahradí v obci Červená Lhota nevyhovující stávající nadzemní 

vedení NN. Trasa nových distribučních kabelů je navržena ze stávající DTS OC_3804 na pozemku 

209/72.  Z této trafostanice povedou kabely souběžně směr „ZENIT“ přímo do nové rozpojovací skříně 

SR722+P R25 na parc.č. 226, kde budou cca po 139 m ukončeny. Z této rozpojovací skříně povede jeden 

kabelový vývod na stávající sloup JB9/10, kde bude napojen na stávající vedení (směr odběratel č.p. 3), 

druhý povede přímo do nové rozpojovací skříně SR502+P R4 na pozemku parc.č. 183/25, kde bude po 

cca 101 m ukončen. Další kabel označený X04 povede smyčkovitě přes přípojkové skříně SS100+P č. 1, 

70, P5 a SS100 č. 2 do nové rozpojovací skříně SR502+P R4, kde bude cca po 119 m ukončen. Z této 

rozpojovací skříně bude vyveden kabelový vývod na nový sloup JB10,5/10, který nahradí stávající, 

nevyhovující a bude napojen na nové vedení, které nahradí  nevyhovující stávající vedení (směr odběratel 

č.p. 64). 

Z nové rozpojovací skříně na parc.č. 226 bude vyveden kabel označen X05 smyčkovitě přes přípojkové 

skříně SS100+P č. 28, SP300+P č. P2, SP100 č. 7,8,9 a bude ukončeno po cca 289 m v rozpojovací skříni 

SR 622+P R1, umístěné na parc.č. 209/4. Z této bude vyveden kabelový vývod na nový sloup JB10,5/10 č. 

39, který nahradí stávající nevyhovující a bude napojen na nové vedení, které nahradí stávající 

nevyhovující vedení směr DTS OC_3804. Dále z této rozpojovací skříně budou vyvedeny kabely označené 

X06 a X07, které povedou souběžně směr Řimnice. Kabel označený jako X06 povede přímo do 

rozpojovací skříně SR502+P R2, kde bude po cca 210 m ukončen. Kabel označený jako X07 povede 

smyčkovitě přes přípojkové skříně jednotlivých odběratelů do nové rozpojovací skříněSR502+P R2, kde 

bude po cca 415 m ukončen. Z této rozpojovací skříně budou dále vyvedeny kabely označené jako X08 a 

X09 a povedou směr Řimice. Kabel označený jako X08 povede smyčkovitě po levé straně ulice do 

rozpojovací skříně SR402+P R3, kde bude po cca 298 m ukončen. Kabel označený jako X09 povede po 

pravé straně ulice smyčkovitě přes přípojkové skříně jednotlivých odběratelů do nové rozpojovací skříně 

SR402+P R3 umístěné na pozemku parc.č. 209/4, kde bude po cca 308 m ukončen. Z této rozpojovací 

skříně bude připojen kabelem odběratel č.p. 16. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, jak je 
zakresleno ve stavebním úřadem ověřeném koordinačním situačním výkresu I. a II. v měřítku 1:500, 
který je nedílnou součástí dokumentace z 01/2018 předložené k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, kterou  vypracoval Libor Kunčar, autorizoval Ing. Jaroslav Brabec, autorizovaný inženýr 
pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 1201400), a který obsahuje požadované umístění stavby 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu. 

2. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s pravomocným územním rozhodnutím 
odborně způsobilou osobou. 

3. Při umisťování stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, 
případné škody způsobené při umisťování stavby na cizím majetku je nutno neodkladně odstranit na 
náklad žadatele. 

4. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
je stavebník v případě, jedná-li se o území s archeologickými nálezy, povinen oznámit 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno, svůj záměr 
realizovat stavbu a umožnit jemu nebo jiné organizaci oprávněné k provádění archeologických 
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výzkumů, tj. Státnímu památkovému ústavu v Olomouci, provést na dotčeném území záchranný 
archeologický průzkum, a to s předstihem minimálně 10 pracovních dnů. 

5. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez předchozího povolení obecního 
úřadu a na soukromých pozemcích bez povolení vlastníka. 

6. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím 
technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i 
pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.  

7. Žadatel je povinen respektovat podmínky, které ve svém závazném stanovisku uplatnil Městský úřad 
Litovel, odbor životního prostředí dne 09.04.2018, č.j. LIT 6284/2018:  

odpadového hospodářství – Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovány a na 
vyžádání předloženy. Jako doklad o předání odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí nelze uznat 
prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen 
souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. 

vodoprávního úřadu: 

- Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a 
podzemních vod. 

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

- Při provádění stavebních prací požadujeme dodržovat obecné zásady ochrany vodních zdrojů. 
Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 

- V případě nutnosti čerpání podzemních vod ze dna výkopů je nutné požádat vodoprávní úřad o 
povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. 
b) bodu 3 a písm. c) vodního zákona; k výše uvedené žádosti je nutné předložit souhlas vlastníků 
nemovitostí (nebo správců), kam se bude podzemní voda vypouštět; dále je nutné doložit 
stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, k čerpání podzemních vod za 
účelem snižování hladiny z hlediska Plánu oblasti povodí, hydrogeologické posouzení apod.  

8. Žadatel je povinen respektovat podmínky, které ve svém závazném stanovisku uplatnil Městský úřad 
Litovel, odbor dopravy dne 12.09.2018, č.j. LIT 17585/2018: 

− V případě využití silnice III/37313 v obci Bílá Lhota, část Červená Lhota (parc.č. 209/75, 
209/72, 209/4 v k.ú. Červená Lhota u Řimic) k napojení inženýrských sítí bude investor žádat 
Odbor dopravy MěÚ Litovel o zvláštní užívání výše uvedené silnice podle ust. § 25 odst. 6 
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a měsíc před započetím prací o 
zvláštní užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, popř. o částečnou (úplnou) uzavírku uvedené silnice dle ust. § 24 zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 
odst. 1 c) zák. č. 361/2000 Sb. na uvedené silnici.  

− V případě využití místní komunikace v obci Bílá Lhota, část Červená Lhota (parc.č. 209/75, 
209/72, 209/4 v k.ú. Červená Lhota u Řimic) k napojení inženýrských sítí bude investor žádat 
Odbor dopravy MěÚ Litovel o zvláštní užívání výše uvedené silnice podle ust. § 25 odst. 6 
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a měsíc před započetím prací o 
zvláštní užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, popř. o částečnou (úplnou) uzavírku uvedené silnice dle ust. § 24 zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 
odst. 1 c) zák. č. 361/2000 Sb. na uvedené silnici.   

9. Žadatel je povinen dodržet podmínky rozhodnutí Městského úřadu Litovel, odboru dopravy ze dne 
19.09.2018, č.j. LIT 17948/2018. 

10. Při provádění stavby žadatel dodrží podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních jednotlivých 
vlastníků či správců technické a dopravní infrastruktury, tj.: Obec Bílá Lhota dne 06.02.2018 pod č.j. 
2018/B, Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. dne 11.05.2018 pod zn. 058/05/2018,  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 13.11.2017 pod č. j. 767603/17, Správa silnic 
Olomouckého kraje dne 29.05.2018 pod zn. SSOK – OL/11122/2018/TK, GridServices, s.r.o., dne 
05.04.2018 pod zn. 5001690362. 

11. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené výstavbou upraveny a z místa stavby bude odklizen 
neupotřebený materiál. 
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12. Za dodržení výše uvedených podmínek je zodpovědný žadatel. 

 

 Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly 
 

 

Odůvodnění: 

Dne 28.06.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad opatřením ze dne 24.09.2018 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny 
žádné námitky ani stanoviska. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal stavební úřad účastníkům řízení možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě od 26.10.2018 do 30.10.2018. V této lhůtě se žádný 
z účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 

Jelikož jde o řízení s velkým počtem účastníků (dle ustanovení § 144 správního řádu je to řízení s více 
než 30 účastníky), bylo v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona předmětné oznámení 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a 
dotčeným orgánům jednotlivě. V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci 
řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) v oznámení o zahájení územního řízení a dalších úkonech v řízení 
doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 
90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění liniové stavby v zastavěném území obce je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací, tj. územním plánem Bílá Lhota, který byl schválen usnesením č. 13/15 Zastupitelstva obce 
Bílá Lhota dne 12.06.2017, Opatřením obecné povahy č. 1/2017 (nabyl účinnosti 30.06.2017) a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která má za úkol 
vybudovat zemní kabelovou trasu, jako náhradu nadzemního vedení NN. Z hlediska urbanistického 
začlenění stavby do území je respektován současný stav území. Stavba nijak významně nezmění ráz ani 
vzhled krajiny. Stavba nevyžaduje přeložky jiných zařízení ani připojení na stávající technickou či 
dopravní infrastrukturu.   

Stavebník k žádosti doložil kladná stanoviska dotčených orgánů, vyžadovaná zvláštními právními 
předpisy. Stavební úřad podmínky těchto dotčených orgánů zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že navržený záměr je v souladu se záměry uvedenými v § 90 stavebního 
zákona a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení umístění předmětného záměru v daném území dle návrhu žadatele. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů sdělili: 

- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí dne 09.04.2018, č.j. LIT 6284/2018, 

- Městský úřad Litovel, odbor dopravy dne 12.09.2018, č.j. LIT 17585/2018, 

 

Ostatní stanoviska, vyjádření sdělili: 

- Obec Bílá Lhota dne 06.02.2018, č.j. 2018/B, 

- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. dne 11.05.2018, zn. 058/05/2018, 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 13.11.2017, č. j. 767603/17,  

- Správa silnic Olomouckého kraje dne 29.05.2018, zn. SSOK – OL/11122/2018/TK,  
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- GridServices, s.r.o., dne 05.04.2018, zn. 5001690362. 

 

Samostatné rozhodnutí vydal: 

- Městský úřad Litovel, odbor dopravy dne 19.09.2018, č.j. LIT 17948/2018. 

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

a) vlastníci stavbou dotčených pozemků a staveb na nich: 

 Vojtěch Nedozrál, nar. Marie Vychodilová, Jiří Crhák, Irena Voráčová, Miroslav Crhák, Ludmila 
Malůrková, Květoslav Malůrek, Alexandra Navrátilová, Ladislava Zapletalová, Oldřich Balcar, Marta 
Balcarová, Jaromír Vaca, Oldřiška Vacová, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, Hana Přidalová, Jiří Parma, Slávka Tyrková, Hana Nováková, Zuzana Smýkalová, Růžena 
Švecová, Miloslava Havlíčková, Ivan Švec, Vladimír Novák, Markéta Marcalíková, Artur Stračík, Eva 
Stračíková, Bc. Marek Vystrčil, Miroslava Vystrčilová, Milan Vodička, Jana Plesníková, Antonín 
Ščučka, Olga Ščučková, Milan Hnátek, Zdeňka Hnátková, Michal Hnátek, Vlasta Nejezchlebová, 
Veronika Srdýnková, Pavel Srdýnko, Ing. Jiří Zapletal, Helena Zapletalová, Ondřej Filípek, DiS., 
Mgr. Lucie Filípková, Alena Mašlaňová, Jiří Puchýř, Mgr. Petr Olšovský, Mgr. Josef Müller, Mgr. 
Eva Müllerová, Miluška Krupičková, Mgr. Pavel Krupička, Pavel Krumnikl, František Křeček, Libuše 
Křečková, , Petr Veselý, František Toman, Ludmila Tomanová, Pavla Hájíčková, Jaromír Hájíček, Jiří 
Špička, Mgr. Jitka Kalousová, Ing. Ladislav Rozsíval, Petr Furiš, Obec Bílá Lhota, EUROGEMA CZ, 
a.s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., GridServices, s.r.o., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

b) vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (se v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1/6, 1/8, 67/1, 86, 87, 88, 96, 100, 101, parc. č. 1/2, 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 6/2, 9/1, 11/5, 11/8, 
11/9, 11/11, 11/13, 25, 26/4, 30/2, 183/15, 183/66, 183/81, 183/82, 183/83, 183/86, 183/87, 
183/89, 183/91, 183/105, 183/106, 183/107, 183/124, 183/135, 209/7, 209/9, 209/54, 209/77, 
209/88, 209/89, 209/91, 209/97, 209/98, 234, 236 v katastrálním území Červená Lhota u Řimic 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bílá Lhota, Červená Lhota č.p. 1, č.p. 67, č.p. 80, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 93, č.p. 92 a č.p. 94 

  

Z ustanovení § 85 stavebního zákona vyplývá, že účastníkem územního řízení je žadatel, obec, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o 
kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor 
nebo pozemků. 

Posouzením navrhované stavby dospěl stavební úřad k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního 
řízení mimo ty, se kterými bylo v řízení takto jednáno, nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních 
pozemků a staveb na nich, jelikož se jich zamýšlená stavba ve vztahu k jejímu charakteru, poloze a 
umístění nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má vlastník 
právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z tohoto vyloučit, 
vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat 
takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Vydáním tohoto nebude 
vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu takovýchto oprávnění 
bráněno.  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
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-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje 
Krajský úřad Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení 
stavebního řádu. Odvolání se podává u zdejšího správního orgánu, tj. Městského úřadu Litovel, odboru 
výstavby, nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Výše uvedenou stavbu lze provést po právní moci tohoto rozhodnutí a to vzhledem k tomu, že dle § 
103 odst. 1) písm. e) bodu 5. stavebního zákona, výše uvedená stavba nevyžaduje stavební povolení 
ani ohlášení. 

 Dle § 119 odst. 1) stavebního zákona výše uvedenou dokončenou stavbu, uvedenou v § 103 
odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.  

 Kolaudační souhlas podle § 122 odst. 1) stavebního zákona vydává na žádost stavebníka 
(žadatele) zdejší stavební úřad. Obsahové náležitosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví 
prováděcí právní předpis. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 
Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění 
pozdějších předpisů podá žadatel na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze 
č. 12 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce. 
 
 
 
 

Ing. Ludmila Šmakalová 
vedoucí odboru výstavby  
Městského úřadu Litovel 

  
 
 
 

 
 Poplatek: 
Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen dne 01.10.2018. 
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Toto rozhodnutí 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 úředních deskách správního orgánu, který je stavebním úřadem 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
Zástupce žadatele dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona 
doručením do datové schránky): 
ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau 
 
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 
(v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona doručením do datové schránky): 
Obec Bílá Lhota, IDDS: ey6bk4u 
 
Účastníci  územního  řízení  dle § 85  odst.  2  písm. a)   stavebního   zákona   (v souladu  s  § 87   odst.  1 
stavebního zákona doručením do vlastních rukou na doručenku nebo do datové schránky): 
Vojtěch Nedozrál, Červená Lhota č.p. 6, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Marie Vychodilová, Vaníčkova č.p. 721/44, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
Jiří Crhák, Červená Lhota č.p. 28, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Obec Bílá Lhota, IDDS: ey6bk4u 
Irena Voráčová, Červená Lhota č.p. 8, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Miroslav Crhák, Náklo č.p. 79, 783 32  Náklo 
Ludmila Malůrková, Červená Lhota č.p. 19, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Květoslav Malůrek, Červená Lhota č.p. 19, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Alexandra Navrátilová, Červená Lhota č.p. 49, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Ladislava Zapletalová, Červená Lhota č.p. 20, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Oldřich Balcar, Červená Lhota č.p. 55, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Marta Balcarová, Červená Lhota č.p. 55, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Jaromír Vaca, Červená Lhota č.p. 47, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Oldřiška Vacová, Červená Lhota č.p. 47, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 
Hana Přidalová, Vítězná č.p. 1169/21, 784 01  Litovel 
Jiří Parma, U Brány č.p. 916/2, 789 85  Mohelnice 
Slávka Tyrková, Červená Lhota č.p. 45, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Hana Nováková, Hrubého č.p. 1203/6, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Zuzana Smýkalová, Vítězná č.p. 584/1, 784 01  Litovel 
Růžena Švecová, Červená Lhota č.p. 42, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
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Miloslava Havlíčková, Gen. Svobody č.p. 1211, 783 91  Uničov 1 
Ivan Švec, Červená Lhota č.p. 42, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Vladimír Novák, IDDS: nfej2gs 
Markéta Marcalíková, Polívkova č.p. 1026/15, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
Artur Stračík, Červená Lhota č.p. 34, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Eva Stračíková, Červená Lhota č.p. 34, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Bc. Marek Vystrčil, Červená Lhota č.p. 26, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Miroslava Vystrčilová, Červená Lhota č.p. 26, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Milan Vodička, Červená Lhota č.p. 23, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Jana Plesníková, Červená Lhota č.p. 24, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Petr Furiš, Smetanova 911/11, 789 85 Mohelnice 
Antonín Ščučka, Červená Lhota č.p. 46, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Olga Ščučková, Červená Lhota č.p. 46, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Milan Hnátek, Červená Lhota č.p. 48, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Zdeňka Hnátková, Červená Lhota č.p. 48, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Michal Hnátek, Červená Lhota č.p. 48, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Vlasta Nejezchlebová, Stanislavova č.p. 777/10, 789 85  Mohelnice 
Veronika Srdýnková, Červená Lhota č.p. 58, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Pavel Srdýnko, Červená Lhota č.p. 58, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Ing. Jiří Zapletal, Červená Lhota č.p. 61, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Helena Zapletalová, Červená Lhota č.p. 61, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Ondřej Filípek, DiS., Vilémov č.p. 2, 783 22  Cholina 
Mgr. Lucie Filípková, Polská č.p. 340/35, Povel, 779 00  Olomouc 9 
Alena Mašlaňová, Červená Lhota č.p. 88, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Jiří Puchýř, Telecí č.p. 131, 569 94  Telecí 
Mgr. Jitka Kalousová, Dukelská 969, 564 01 Žamberk 
Ing. Ladislav Rozsíval, IDDS: sgazpce 
Mgr. Petr Olšovský, IDDS: 5mqmxcu 
Mgr. Josef Müller, Fragnerova č.p. 514/6, Neředín, 779 00  Olomouc 9 
Mgr. Eva Müllerová, Fragnerova č.p. 514/6, Neředín, 779 00  Olomouc 9 
Miluška Krupičková, Červená Lhota č.p. 86, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Mgr. Pavel Krupička, Sladkovského č.p. 1183/1, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
Pavel Krumnikl, Červená Lhota č.p. 63, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
František Křeček, Červená Lhota č.p. 5, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Libuše Křečková, Červená Lhota č.p. 5, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
EUROGEMA CZ, a.s., IDDS: jypcefm 
Petr Veselý, Červená Lhota č.p. 4, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
František Toman, Červená Lhota č.p. 70, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Ludmila Tomanová, Červená Lhota č.p. 70, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Pavla Hájíčková, Červená Lhota č.p. 2, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Jaromír Hájíček, Červená Lhota č.p. 2, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 
Jiří Špička, Červenská 228/14, 784 01 Litovel 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (v souladu s § 87 odst. 1 
stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu doručením veřejnou vyhláškou; účastníci územního 
řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního 
zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): 

  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1/6, 1/8, 67/1, 86, 87, 88, 96, 100, 101, parc. č. 1/2, 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 6/2, 9/1, 11/5, 11/8, 11/9, 
11/11, 11/13, 25, 26/4, 30/2, 183/15, 183/66, 183/81, 183/82, 183/83, 183/86, 183/87, 183/89, 
183/91, 183/105, 183/106, 183/107, 183/124, 183/135, 209/7, 209/9, 209/54, 209/77, 209/88, 
209/89, 209/91, 209/97, 209/98, 234, 236 v katastrálním území Červená Lhota u Řimic 
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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bílá Lhota, Červená Lhota č.p. 1, č.p. 67, č.p. 80, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 93, č.p. 92 a č.p. 94 
 
 
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku): 
- 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 
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