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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

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

kterou zastupuje:  

EC služby, s.r.o., (Flášar Lukáš), IČO 29388040, Havlíčkova 618/45, 789 01  Zábřeh 

(dále jen "žadatel") podal dne 14.6.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"Červená Lhota p. č. 42/17 kNN, VNN, IP-12-8028201" 

na pozemku parc. č. 42/17, 209/4, 209/77 a 231 v katastrálním území Červená Lhota u Řimic. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Jednoduchý popis stavby: 

Jedná se o rozšíření distribuční sítě NN kabelem AYKY 4x35 z důvodu připojení nového odběratele. 

Z původního vedení AES 4x95 na podpěře JB č. 32 na pozemku parc. č. 209/4 k.ú. Červená Lhota u Řimic 

bude proveden svod kabelem AYKY 4x35 o délce 8 m do rozpojovací skříně SP100/NSP1P(R15). Dále 

pak kabelem AYKY 4x35 v zemi v pozemku parc. č. 209/4 na pozemek parc. č. 231 a přes parc. č. 209/77 

na pozemek žadatele parc. č. 42/17, kde bude přípojka ukončena v přípojkové skříni SS 100/NKE2P (X8) 

v plastovém pilíři. Pilíř bude umístěn na hranici pozemku parc. č. 209/76, 209/77 a 42/15. Celková délka 

přípojky vč. svodu bude 52 m. 

 

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 a námitkám 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. 

Stavební úřad informuje účastníky o tom, že k datu 18.2.2022 bude mít shromážděny podklady 

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 21.02.2022 do 25.02.2022 včetně pro 

seznámení s podklady rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které 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. 214 (II. patro) Městského úřadu Litovel, odboru výstavby, 

nám. Př. Otakara 777/2, Litovel, v úřední dny pondělí a středa v době 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). Stavební úřad upozorňuje, že se jedná o lhůtu pro 
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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. 

Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona 

takto: 

 - dle odst. 1 písm. a) žadatel, tj.: ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení EC služby, s.r.o. 

- dle odst. 1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj.: Obec Bílá Lhota. 

- dle odst. 2 písm. a) 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, tj.: Správa 

silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Petra Pohlídalová a Hypoteční banka, a.s., 

- dle odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj.:  

   GasNet Služby, s.r.o. a dědicové po zemřelém: Josef Kopřiva, Červená Lhota č.p. 25, Bílá Lhota, 783 

21 Chudobín, (vlastníci pozemku parc.č. 209/76 a 42/15 v k.ú. Červená Lhota u Řimic), 

 

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. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je 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. 

Oznámení je účastníkům řízení doručováno jednotlivě do vlastních rukou. Dle § 25 odst. 1 správního řádu 

osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, 

které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení 

této písemnosti veřejnou vyhláškou se provede v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu tak, 

že se písemnost 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. Písemnost bude vyvěšena také na úřední desce Obecního úřadu Bílá 

Lhota. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 

Dědicové po zemřelém: Josef Kopřiva, Červená Lhota č.p. 25, Bílá Lhota, 783 21 Chudobín, musí 

postavení účastníka prokázat listinou dokládající jejich právo k pozemku 209/76 a 42/15 v k.ú. Červená 

Lhota u Řimic.   

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: 

Zástupce žadatele – dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručením do datové schránky): 

EC služby, s.r.o., IDDS: 3yi6iqx 

 

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního 

zákona (doručením do datové schránky): 

Obec Bílá Lhota, IDDS: ey6bk4u 

 

Účastníci územního řízení – dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou 

s dodejkou nebo doručením do datové schránky): 

Petra Pohlídalová, IDDS: 3k4bhm4 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn 

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 

 

Účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doporučeně do vlastních 

rukou s dodejkou nebo doručením do datové schránky): 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

- osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat je doručováno 

veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 a 2 správního řádu – vyvěšením písemnosti na úřední desky 

dědicové po zemřelém:  

Josef Kopřiva, naposledy bytem Červená Lhota č.p. 25, Bílá Lhota, 783 21  Chudobín 

 

Dotčené orgány (doručením do datové schránky): 

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, Nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01  Litovel 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 

 

Ostatní: 

Městský úřad Litovel, oddělení vnitřních věcí, Nám. Př. Otakara č.p. 778/1b, 784 01 Litovel (vyvěsit na 

úřední desku a po sejmutí vrátit Městskému úřadu Litovel odboru výstavby) 

Obecní úřad Bílá Lhota, IDDS: ey6bk4u (vyvěsit na úřední desku a po sejmutí vrátit Městskému úřadu 

Litovel odboru výstavby) 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na dobu nejméně 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

razítko a podpis                                                                 razítko a podpis 

 

 

 

 

Zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce: 

 

Zveřejnění dne: …………………   Sejmuto dne: ……………………… 

 

 

razítko a podpis                                                                 razítko a podpis 
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