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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

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 
14.01.2019 podal 

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"), 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: 

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

Bílá Lhota č.p. 1 
 

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

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

s e    u m i s ť u j e. 
 

 

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 1/1, st. p. 1/30, parc. č. 78/1, parc. č. 78/41, parc. č. 78/42, 
parc. č. 78/295, parc. č. 78/298, parc. č. 78/342, parc. č. 78/343v katastrálním území Bílá Lhota a na 
pozemku parc. č. 40/1, parc. č. 43/1, parc. č. 43/2, parc. č. 43/17, parc. č. 232) v katastrálním území 
Měník, jak je zakresleno a směrově zakótováno ve výkresu katastrální situace C02 v měřítku 1:500 a 
koordinační situaci v měřítku 1:500, které jsou nedílnou součástí dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí z 10/2018, č. zak. 57/04/2017, kterou vypracoval Bc. Václav Oravec, autorizovala Ing. 
Alena Hájková, autorizovaný technik pro dopravní stavby se specializací nekolejová doprava 
(ČKAIT 11038181), a které obsahují zákres stavebního pozemku, požadované umístění stavby 
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s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb.  
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

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

3.  Stavba podléhá povolení speciálního stavebního úřadu. Žadatel požádá o povolení stavby příslušný 
speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Litovel, odbor dopravy. 

4. Žadatel je povinen respektovat podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dne 14.08.2018, č.j. 690515/18; ČEZ Distribuce, a.s. dne 
16.7.2018, zn. 1099121332; Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. dne 03.12.2018, 
zn. 040/11/2018; Správa silnic Olomouckého kraje dne 09.07.2018, zn. SSOK-OL/13623/2018/TK, 
Státní pozemkový úřad dne 05.04.2019, zn. SPU 092358/19/Chrom; GridServices, s.r.o. dne 
09.10.2018, zn. 5001799793.                                                                                                                                 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na 
něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

- Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21  Bílá Lhota 
- Zemědělské družstvo Haňovice, 783 21  Haňovice 18 
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha-Žižkov 
- Drahomíra Ročková, nar. 23.4.1949, Hálkova 1130/8, 789 85  Mohelnice 
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00  Olomouc               
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha-Žižkov 
- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01  Šumperk 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno-Zábrdovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 14.01.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel opatřením ze dne 20.02.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením ze dne 
20.02.2019, č.j. LIT 3895/2019, přerušeno do 30.04.2019. Žádost byla doplněna dne 23.04.2019. 

Stavební úřad dne 29.04.2019 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. V této lhůtě stavební úřad neobdržel žádné námitky ani 
stanoviska. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního úřadu dal stavební úřad účastníkům řízení možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě od 04.06.2019 do 07.06.2019. 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 jak 
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 
nemovitostí. 

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. Orgán územního plánování přezkoumal předmětný záměr v souladu s ustanovením § 96b odst. 
3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně 
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plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování či nikoliv a na základě 
toho vydal v rámci koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Litovel vydaného dne 
03.12.2018, č.j. LIT 23435/2018 své závazné stanovisko, ve kterém konstatuje je záměr je z hlediska 
funkčního využití v souladu s Územním plánem Bílá Lhota a je přípustný.  

Cyklostezka začíná v obci Bílá Lhota v návaznosti na stávající zpevněné plochy před zámkem Bílá Lhota. 
Cyklostezka dále pokračuje v nově budované trase, která vede směrem po pravé straně od stávajícího 
objektu na parcele 275 v k.ú. Bílá Lhota. Za tímto objektem se cyklostezka napojuje na stávající 
komunikaci. Dále je cyklostezka vedena stávající komunikací až do obce Měník. Následně se napojuje na 
stávající zpevněné plochy v obci Měník. Celková délka cyklostezky je 549,50 m. Celkové převýšení na 
trase je 12,00 m. Převýšení je téměř plynulé, však v konkrétním místě dosahuje v celkové délce 13,70 m 
Podélný sklon 11,7% , který je způsobený vysokým sklonem stávajícího terénu, a který nelze eliminovat 
v rámci stísněných poměrů. Základní šířka cyklostezky je 2,50 m. Chodník je napojen na stezku ve 
staničení km 0,508 50 v obci Měník a je veden v ose stávajícího chodníku směrem k silnici I/635. 
Celková délka chodníku je 33,80 m. Celkové převýšení na trase je 5,30 m. Základní šířka chodníku je 
1,50 m. Z důvodu velkého sklonu původní komunikace je chodník osazen schodištěm, které začíná ve 
staničení chodníku km 0,003 60. Schodiště je složeno ze dvou ramen o 15 a 14 stupních, celkem 29 
stupňů a jednou mezipodestou. Délka stupně je 1,0 m, výška pak 0,15 m, podélný i příčný sklon je 2,0%. 
Mezipodesta má délku 2,0 m. Z důvodu velkých příčných sklonů terénu je chodník opatřen opěrnou 
zídkou s výškou do 0,50 m. Zídka je tvořena ze ztraceného bednění z obou stran chodníku. Chodník bude 
opatřen novým zábradlím, které bude ukotveno do opěrné zídky. Výška madla bude 1,1 m. U schodiště 
bude umístěna rampa pro kočárky, která bude kopírovat sklon schodiště. Pro zvýšení bezpečnosti 
uživatelů cyklostezky a chodníku bude podél instalováno nové veřejné osvětlení. Stávající světelná místa 
budou demontována. Po trase bude umístěno celkem 22 nových světelných míst. Cyklostezka i chodník 
budou dopravně přímo napojeny na stávající komunikace a zpevněné plochy. Samotné napojení bylo 
povoleno samostatným rozhodnutím Obecního úřadu Bílá Lhota vydaným dne 06.03.2019 pod č.j. 
123/2019. Navrhované kácení dřevin bylo povoleno samostatným rozhodnutím OÚ Bílá Lhota vydaným 
dne 24.04.2019 pod spis. zn. OÚBL/3/2019/ŽP. 

Při posuzování výše uvedené žádosti vycházel stavební úřad z podkladů ve spise založených, což je 
zejména dokumentace, kterou vypracoval Bc. Václav Oravec, autorizovala Ing. Alena Hájková, 
autorizovaný technik pro dopravní stavby se specializací nekolejová doprava (ČKAIT 11038181). Dále 
stavební úřad při posuzování předmětné žádosti vycházel z doložených stanovisek a vyjádření, která jsou 
souhlasná. 

Dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována v souladu s přílohou č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve 
znění předpisů platných ke dni zpracování dokumentace pro územní řízení, a v souladu s technickými 
požadavky na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodnutí o umístění stavby je primárním rozhodnutím o přípustnosti konkrétní stavby na daném 
pozemku. V územní řízení stavební úřad zkoumá (§ 90 stavebního zákona – posouzení záměru žadatele), 
zda stavba, podle svého druhu a účelu, je v daném pozemku přípustná, tedy v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že všechny výše 
uvedené požadavky jsou splněny, nezbývá stavebnímu úřadu, než umístění navrhované stavby povolit. 
V územním rozhodnutí tak stavební úřad stanovil podmínky, kterými zabezpečí soulad umístění stavby s 
ochranou veřejného zdraví a životního prostředí, další podmínky pro projektovou přípravu (§ 92 odst. 1 
stavebního zákona), podmínky a požadavky k umístění stavby vyplývající ze závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 

Při posuzování předmětného záměru a na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že 
stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, tj. Územním plánem Bílá Lhota, s cíli a 
úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s obecnými požadavky na využívání území, 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů 
a stanovisky dotčených orgánů. Protože podmínky jednotlivých dotčených orgánů jsou podmínkami pro 
samotné provádění stavby, stavební úřad je do podmínek pro umístění stavby nezahrnul.  Stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění záměru.  
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Stanoviska/závazná stanoviska dotčených orgánů sdělili: 

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Litovel (odboru životního prostředí, odboru 
dopravy a silničního hospodářství, odboru místního hospodářství a stavebních investic, odboru 
výstavby jako příslušného orgánu územního plánování) dne 03.12.2019, č.j. LIT 23435/2018. 

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Krajské ředitelství a ÚO Olomouc dne 16.07.2018, č.j. 
HSOL-3513/2018. 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů dne 
19.03.2019, Sp.zn.: 90416/2019-1150-OÚZ-BR. 

 

Ostatní vyjádření/sdělení vydali: 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 14.08.2018, č.j. 690515/18. 

- ČEZ Distribuce, a.s. dne 16.07.2018, zn. 1099121332. 

- Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, DI dne 15.08.2018, č.j. KRPM-78097-1/ČJ-2018-
140506. 

- Obec Bílá Lhota dne 22.06.2018, č.j. 2018/B. 

- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. dne 03.12.2018, zn. 040/11/2018. 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. dne 20.11.2018, zn. 130180021. 

- Správa silnic Olomouckého kraje dne 09.07.2018, zn. SSOK-OL/13623/2018/TK. 

- Státní pozemkový úřad dne 06.03.2018, zn. SPU 092358/2019/Chrom, 

- Archeologické centrum Olomouc dne 11.03.2019, zn. 554/2019. 

- Archeologický ústav AV ČR Brno dne 26.02.2019. 

- Vodafone Czech Republic a.s. dne 01.03.2019, zn. 190226-1735111568. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 26.02.2019, zn. E08481/19. 

- GridServices, s.r.o. dne 09.10.2018, zn. 5001799793. 

-  České Radiokomunikace a.s. dne 27.02.2019, zn. UPTS/OS/213678/2019. 

 

Samostatné rozhodnutí vydal: 

- Obecní úřad Bílá Lhota dne 24.04.2019, spis. zn. OÚBL/3/2019/ŽP (povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les). 

- Obecní úřad Bílá Lhota dne 06.03.2019, č.j. 123/2019 (povolení připojení cyklostezky na místní 
komunikace).  

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

Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
postavení přísluší: 

- podle § 85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona žadateli, tj.: Obec Bílá Lhota. 

-   podle § 85 odst. 1) písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn, tj.: Obec Bílá Lhota. 

- podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona vlastníku 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, tj.: Zemědělské družstvo Haňovice, Státní pozemkový úřad, Drahomíra 
Ročková, Správa silnic Olomouckého kraje, ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., GridServices, s.r.o. 

- podle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, tj: 
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osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (dle § 86 odst. 5 se účastníci 
identifikují označením pozemků evidovaných v katastru): 

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 

 

Žadatel k žádosti doložil souhlasy vlastníků nemovitostí dotčených záměrem dle ustanovení § 184a 
stavebního zákona.  

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 dále 
osoby, o kterých tak stanový zvláštní právní předpis. Účastníky územního 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 toho 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 rozhodnutí 
nebude vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu takovýchto 
oprávnění bráněno. 

Pro náležitosti výrokové části dle ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu byl stanoven okruh účastníků 
dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a to totožně s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a) stavebního 
zákona. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  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 dokumentací stavby, 
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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. 
 
 
 
 

Ing. Ludmila Šmakalová 
vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Litovel 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Poplatek: 
Dle položky 17 sazebníku zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
jsou mimo jiné stavby pozemních komunikací realizovaných státem nebo územním samosprávným 
celkem od správního poplatku osvobozeny.  
 
 

 

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: 
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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 Litovel k vyvěšení na  
  úřední desce 
 
 
 
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 úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
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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