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Městský úřad Litovel 
Odbor dopravy 
Nám. Př. Otakara 777/2, 784 01  Litovel 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
      
      

 

ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

 

 

Výroková část: 

Odbor dopravy Městského úřadu Litovel, jako speciální stavební úřad příslušný podle ust.§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále 
jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 
21.12.2021 podala společnost: 
 

Metallkon group s.r.o., IČ 63321131 se sídlem Olšany u Prostějova č.p.50679814 Olšany u Prostějova 
v zastoupení 
Ing. Roman Unzeitig, IČ 73160369 se sídlem Wolkerova 37, 78701 Šumperk  
(dále jen "žadatel"),  
 
a na základě tohoto posouzení: 
 
I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 

schvaluje stavební záměr 

na stavbu: 

 
„Komunikace a zasíťování pozemků Hradečná” 

 
 
 
na pozemcích:  
 

parc.č.135/1, 135/3, 450 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty.  
 

 

 

Č.j.: LIT  10941/2022 Litovel 
Sp. značka: DOP    199/2022 DFr Datum: 12.05.2022 
Spisový znak 280.9  skartační znak A20  
Vyřizuje: Foretová Dita  
Tel.: +420 585 153 252 MULIX00QDJAK 
Email: foretova.dita@mestolitovel.cz MULIX00QDJAK   

  Oprávněná úřední osoba po vyřízení:Dita Foretová 
  Oprávněná úřední osoba pro podepisování:Ing. Pavel Filípek 
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Druh, účel, popis stavby včetně umístění a prostorového řešení stavby: 
Jedná se o novou obslužnou komunikaci (budoucí místní), o šířce 5,5 m a délce 99, 99 m. Režim bude obousměrný. 
Na konci úseku je obratiště. V komunikaci jsou umístěny parkovací stání, která jsou z betonové dlažby. Rozměr 
jednotlivých stání 2,25 * 5,75 m. 
Povrch komunikace bude ze živice. V profilu komunikace budou pomocí betonové dlažby definována, podélná stání 
(6 stání, dle plánovaného rozparcelování) s ohledem na nové dopravní značení — zóna 30. 
Základní příčný sklon bude střechovitý, 2,0 %. Komunikace bude odvodněna pomocí přilehlých pásů zeleně, které 
budou upraveny pro vsakování. V místě připojení silnice III. třídy je navržen příčný odvodňovací žlab — příkopový 
DN 300, délka 10 m. Jedná se o respektování stávající příkopy — průlehu. 
Nová komunikace bude lemována silniční betonovou obrubou 1000/150/150. 
Rozhledové poměry byly zakresleny dle ČSN 736102. Betonová snížená obruba, bude výškově lícovat s vozovkou. 
Sjezdy nejsou součástí dokumentace, budou řešeny individuálně. Veřejné osvětlení bude doplněno. Není 
předmětem této PD. 
 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

 

Stavba bude umístěna na pozemcích - parc.č.135/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, parc.č.135/3 
(trvalý travní porost) v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Látal Ivo, č.p. 506, 79814 Olšany u Prostějova, 
parc.č.450 (ostatní plocha/silnice) v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty kterou má v majetkové správě Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, v souladu s podrobným popisem, 
který je uveden výše ve výroku rozhodnutí v odstavci s názvem „Druh, účel, popis stavby včetně umístění a 
prostorového řešení stavby“ a tak, jak je zakresleno v koordinačním výkrese č.v.C3 v měřítku 1:250 z 9/2021, které 
jsou součástí projektové dokumentace zpracované ke společnému územnímu a stavebnímu řízení Ing. Zdeňkem 
Vitáskem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 1202000; případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

1. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a)  Vytýčení stavby, zábor pozemků, 
b)  Dokončení všech stavebních prací, 
c)  Závěrečnou prohlídku po dokončení stavby.  

3. Stavba bude dokončena do konce května 2023.  

4. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků parc.č.135/1, 135/3, 450 
v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty tak, jak je zakresleno v katastrálním situačním výkrese č.v.C.2 v měřítku 1:500    

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení a před 
započetím stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu. 

6. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, 
popřípadě jejich kopie. 

7. Stavebník je dle ustanovení ust.§ 152 odst. 1 stavebního zákona povinen dbát na řádnou přípravu a provádění 
stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit  

8. Budou dodrženy podmínky dané koordinovaným závazným stanoviskem Městského úřadu Litovel, 
Odboru životního prostředí náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 15.12.2021 pod č.j. LIT 
25129/2021: 

  

orgánu odpadového hospodářství:  
Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, 
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 
vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech). 
Při realizaci výše uvedeného záměru je nutné respektovat ustanovení §3 zákona o odpadech tzn. bude 
uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud 
nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, 
jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. 
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými 
na jeho základě, zejména pak upozorňujeme na dodržování ustanovení 13 a 15 zákona o odpadech, kdy původce 
odpadu mj. musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jejich předání do 
odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před ieiich vznikem, tato povinnost se vztahuje i na 
nepodnikající fyzické osoby (tato povinnost podle §154 odst. 6 zákona o odpadech platí od 1.1.2022). Původce 
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musí při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými 
stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, 
aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Do účinnosti vyhlášky, která bude 
stanovovat, jaké všechny materiály musí být soustředěny odděleně, je zákonná povinnost splněna, pokud 
původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a 
zejména s nebezpečnými odpady. 
Doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů, které v rámci realizace záměru vzniknou, budou uchovány 
pro případ kontroly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):  
Záměrem má být dotčena zemědělská půda, která je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), proto je nutno 
v rámci stavebního řízení předložit souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle ust. §9 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy půda tvořící 
ZPF má být dotčena v rozsahu do 1 ha, je k posouzení záměru, a k případnému udělení tohoto souhlasu příslušný 
zdejší Odbor životního prostředí MěÚ Litovel. Obecně dále sdělujeme, že náležitosti podání o udělení takového 
souhlasu vyplývají z ust. §9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro výstavbu trasy inženýrských sítí, uskutečněné na plochách vymezených pro tento účel platným územním 
plánem, není třeba vyjádření orgánu ochrany ZPF, a to v souladu s ust.§ 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Investor je však povinen řídit se 
zásadami ochrany ZPF dle ust. 8 odst. 1, 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy 
na celé dotčené ploše, učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF 
a jeho kryt apod. 
V případě dočasného záboru ZPF (dočasné uložení materiálu na zemědělskou půdu nebo příjezdovou cestu na 
staveniště) na dobu delší než I rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je 
nutné v rámci stavebního řízení požádat o udělení souhlasu k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle 
ust.§ 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. V případě, kdy půda tvořící ZPF má být dotčena v rozsahu do I 
ha, je k posouzení záměru a k případnému udělení tohoto souhlasu příslušný zdejší odbor ŽP MěÚ Litovel. Pokud 
se bude jednat o dočasný zábor do I roku včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, 
je investor povinen nejméně 15 dní předem písemně oznámit orgánu ochrany ZPF termín zahájení využití 
zemědělské půdy k nezemědělským účelům, a po jeho ukončení uvést pozemek do původního stavu (viz ust. § 
9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). 
 
vodoprávního úřadu:    
l. Stavba Vodovodního řadu Vl je dle ust. §55 vodního zákona charakterizována jako vodní dílo. Investor si zažádá 
příslušný vodoprávní úřad (MěÚ Litovel, OŽP, nám. Přemysla Otakara 777/2, dv. 15) o společné územní a 
stavební řízení dle 94 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. K tomuto je třeba předložit doklady dle vyhlášky MZe č. 183/2018 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a závazné stanovisko příslušného úřadu územního plánování. Upozorňujeme, že projektová 
dokumentace určená ke stavebnímu řízení musí být zpracována projektantem autorizovaným pro obor 
vodohospodářské stavby. 
2. Stavba Splaškové kanalizace — stoky SI je dle ust. 55 vodního zákona charakterizována jako vodní dílo. 
Investor si zažádá příslušný vodoprávní úřad (MěÚ Litovel, OŽP, nám. Přemysla Otakara 777/2, dv. 15) o 
společné územní a stavební řízení dle ust.§94 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K tomuto je třeba předložit doklady dle vyhlášky MZe č. 
183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a závazné stanovisko příslušného úřadu územního plánování. 
Upozorňujeme, že projektová dokumentace určená ke stavebnímu řízení musí být zpracována projektantem 
autorizovaným pro obor vodohospodářské stavby. 
 
Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod. Použitá 
mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby případnými úniky látek škodlivých vodám nedocházelo ke 
kontaminaci a ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod. 
Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odbor ŽP MěÚ Litovel dle ust. § 41 vodního 
zákona. 
Při provádění stavebních prací požadujeme dodržovat zásady obecné 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. I písm. b) bodu 3 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 Il, 602 00 Brno, k čerpání 
podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z hlediska Plánu oblasti povodí; hydrogeologické posouzení 
apod. 
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9. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Litovel, Odboru životního      
prostředí náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 26.1.2022 pod č.j. LIT 2038/2022 (vynětí 
ze ZPF): 
Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu, aby nedošlo k 
neoprávněnému záboru zemědělské půdy. 

V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona zajistí žadatel na vlastní náklady a před zahájením stavební akce skrývku 
kulturní vrstvy půdy ze zastavěné a odnímané plochy a její racionální využití: na ploše odnětí o výměře 767 m2 

bude skryta ornice o průměrné mocnosti 12 cm, v celkovém objemu cca 92 rn3 a bude rozprostřena na zemědělsky 
obdělávaný pozemek parc. č. 79/7 v k.ú. Měrotín ke zkvalitnění půdního profilu. 

O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a následným 
využitím, je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) v souladu s § 14 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. 

V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány 
odvody: Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Místní komunikace” nebudou 
předepsány odvody v souladu s ust. §11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 0 ochraně ZPF. 
Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině: Odvodnění budoucí místní 
komunikace bude zabezpečeno podélným a příčným sklonem do pásu zeleně. V místě připojení komunikace je 
umístěn příčný odvodňovací žlab. 

Žadatel zajistí zaměření celé odňaté plochy na základě tohoto souhlasu s odnětím půdy ze ZPF a zapsání nového 

stavu na Katastrálním úřadě v Olomouci. 
 
Žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím: 
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode 
dne nabytí právní moci 
b) písemně ohlásit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů 
před jeho zahájením 
Žadatel do 7 pracovních dnů oznámí nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného dle zvláštních 
předpisů orgánu ochrany ZPF, neboť v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona, je platnost uděleného 
souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvl. předpisů, jehož se tento souhlas stal 
součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, 
popřípadě ve lhůtách v nich určených. 
Nesplnění stanovených podmínek je přestupkem v souladu s ustanovením § 20 zákona části IX — Přestupky, 
který bude projednán samostatně. 
 
  

10.  Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství Policie České republiky, Územního odboru Olomouc, 
Dopravní inspektorát Olomouc, Třída Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc ze dne 10.2.2022 pod č.j. 
KRPM-20993-2/ČJ-2022-140506: 
Proto požadujeme, aby před vlastní realizací nebo v jejím průběhu této stavby nám byl předběžně potvrzený 
návrh trvalého dopravního značení předložen ke kontrole, jakožto dotčenému orgánu dle ust. § 77 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v úplném znění, za účelem projednání ve 
smyslu ust. § 77 odst. 3 téhož zákona. 
S ohledem na bezpečnost a plynulost sil. provozu při nutnosti provádění stavební činnosti v komunikaci nebo z 
komunikace požaduje, aby tyto práce byly řádně označeny přechodným dopravním značením v souladu se 
schvalovacími podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" 3. 
vydání, 2015 (MD-OPK č.j.21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015), přičemž přechodné dopravní značení musí 
osazovat odborně způsobilá firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost 
pro zajištění jakosti při provádění a umísťování dopravního značení. Za tímto účelem nám investor nebo realizační 
firma v termínu min. 1-ho měsíce před zahájením stavební činnosti předloží za účelem projednání ve smyslu ust. 
§ 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v úplném znění, návrh přechodného 
dopravního značení, jakožto dotčenému orgánu dle ust. §77 odst. 2 písm. b) téhož zákona. 

11.  Budou dodrženy podmínky majetkového správce silnice III/03541 Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc ze dne 28.12.2021 pod zn. SSOK-
OL292/2021: 

• O započetí výkopových prací musí být minimálně 3 dny před jejich vlastním zahájením informován správní 
cestmistr SSOK SU Olomouc. Opravená silnice musí být protokolárně předána zástupci SSOK, Střediska 
údržby Olomouc. Součásti předávacího protokolu musí být protokol o provedených zkouškách hutněni. Na 
opravenou komunikaci bude záruční doba 60 měsíců ode dne jejího převzetí zástupcem SSOK, Střediska 
údržby Olomouc. V případě nedodání protokolu o provedených zkouškách hutnění nejpozději v den předáni 
opravené silnice bude záruční doba počítána ode dne doručení těchto dokumentů naší organizaci. 
Upozorňujeme investora, že po dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční doby odpovídá i za případné 
škody, které by mohly vzniknout třetím osobám v místech zásahů do vozovky, 
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• Sjezd musí být proveden v souladu s §12 vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou provádí zákon č. 13/97 Sb. o 
pozemních komunikacích. Dle PD bude povrch sjezdu proveden z ACO, napojen na silnici přes dvouřádek z 
žulových kostek. Odvodnění příjezdové komunikace bude zabezpečeno příčným a podélným sklonem do pásu 
zeleně. 

• Výstavbou příjezdové komunikace nesmí být narušeny stávající odtokové poměry silnice III/03541 . Odvodnění 
musí být řešeno tak, aby v budoucnu nedocházelo k zaplavování uvedené silnice vodou z nově vybudované 
příjezdové komunikace. Jestliže že by v budoucnu bylo zjištěno, že realizace stavby způsobila změnu 
odtokových poměrů krajské silnice a z tohoto důvodu by došlo např. k zaplavováni tělesa silnice, tvorbě kaluží 
u kraje silnice, poklesům vozovky, bude investor stavby, případně její budoucí vlastník povinen tyto závady na 
své vlastni náklady odstranit (po odsouhlasení SSOK, Střediskem údržby Olomouc). 

• V místě připojení komunikace bude umístěn příčný odvodňovací žlab příkopový DN 300, délka 9m. Čela 
propustku doporučujeme ve sklonu 45 0. Niveleta dna zatrubnění propustku musí plynule navazovat na niveletu 
dna silniční příkopy. 

• Vlastník sjezdu zajistí na své vlastní náklady odklízení sněhové hrázky, která může vzniknout v místě napojeni 
sjezdu, v zimním období při plužení silnice III/03541. 

• Pokud by v rámci realizace stavby bylo provedeno káceni stromů na pozemcích ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, požadujeme vytěžené dřevo (pouze kmeny stromů) předat naší organizaci. Kmeny stromů musí být 
nařezány na polena o délce 1 m a dopraveny na adresu: SSOK SÚ Olomouc, cestmistrovství Litovel, Chořelice 
1070, PSČ: 784 01, Litovel. Poté požadujeme provést náhradní výsadbu nové zeleně (stromů a keřů). Ta musí 
být provedena tak, aby v budoucnu nedocházelo k zastíněni svislého dopravního značeni u uvedené silnice. 
Stromy musí být vysázeny v takové vzdálenosti od silnice, aby předpokládaný rozsah jejich kořenového 
systému nezpůsoboval poškozeni tělesa uvedené komunikace. 

 Výstavbou ostatních částí stavby podle předložené PD nedojde k zásahu do tělesa uvedené silnice a ani k 
dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje. Pokud by v rámci vlastní výstavby ostatních částí stavby 
mělo z jakéhokoliv důvodu dojít k zásahu do tělesa silnice III/03541 /další rozkopávka vozovky nebo krajnice 
silnice — i částečná, protlak/ nebo k dalšímu dotčeni pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje, musí být 
každý tento zásah předem s naší organizací projednán. 

 Realizaci jakékoliv části stavby nesmí dojít k zúžení stávajícího průjezdního profilu uvedené silnice — musí být 
zachován minimálně stávající stav. 

 
 SSOK SÚ Olomouc upozorňuje investora stavby na skutečnost, že stavba bude považována za ukončenou 
uvedením všech dotčených ploch do námi požadovaného stavu a následným protokolárním předáním 
příslušnému pracovníkovi SSOK, SÚ Olomouc. Od data zahájení uzavírky nebo zahájení stavebních prací 
plyne doba výpočtu nájemného bez ohledu na skutečnost, jestli nájemce začne na silnici (na pozemcích ve 
vlastnictví Olomouckého kraje) vykonávat činnost ihned a končí protokolárním předáním. 

• Pro případnou částečnou uzavírku krajské silnice, musí naše organizace vydat samostatné vyjádření. Při 
částečné uzavírce silnice musí být stavební práce prováděny tak, aby vždy zůstal průjezdný minimálně 1 pruh 
silnice. 

• Nejpozději před vydáním společného povolení, musí být investorem stavby s naší organizací uzavřena 
„Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” (přípojky) a „Nájemní smlouva a 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” (sjezd). Kontaktní osoba ve věci uzavřeni smluv: paní Věra 
Filípková, telefon 724 248 817, e-mail: filipkova@ssok.cz 

• Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici silnice 111/03541. Vozidla vyjíždějící 
na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (§ 23/3 zákona 
č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

• Rozhodnutí na úplnou rozkopávku silnice III/03541 v obci Hradečná, napojení nového sjezdu na silnici 
III/03541, povolení zvláštního užívání uvedené silnice a stanoveni přechodného dopravního značení, musí 
vydat příslušný silniční správní úřad. 
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12. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá ze                
situace projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených  

           vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající z přiložených situací:  
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
   ze dne 26.11.2023 pod č.j. 858357/21 
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 
   ze dne 8.12.2021 pod zn.5002503430 
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly 
      ze dne 15.12.2021 pod en.001122414474 
 jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány.  

 

13. Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dnů předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti 
je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude 
ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit 
pro kolaudaci stavby. 

 

14. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí technického 
vybavení a s tímto vytýčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou 
provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich 
vyjádřením. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před 
poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury 
budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz 
zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.      

 

15. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění 
stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců. 

 

16. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního 
vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením 
takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či 
distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení. 

Právní postavení účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přísluší dle § 94 m odst. 2 stavebního zákona následujícím 
osobám: 
 

Dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona stavebníkovi - Metallkon group s.r.o., IČ 63321131 se sídlem Olšany 
u Prostějova č.p.50679814 Olšany u Prostějova a současně vlastníku pozemku, na kterých má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn: 
- parc.č.135/1, 135/3 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Látal Ivo, č.p. 506, 79814 Olšany u Prostějova
  
Dle ust. § 94k písm. c) stavebního zákona: Vlastníku stavby, na které má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 
- parc.č.450 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou má v majetkové správě Správa silnic Olomouckého kraje,  
  příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 77900 Olomouc 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly 
 
Dle ust. § 94k písm. d) Osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno: 
- parc.č. 132/1 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Šmoldas Petr, Hradečná 51, 78324 Bílá Lhota 
- parc.č. 135/6, 186/5 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Látal Ivo, č. p. 506, 79814 Olšany u  
  Prostějova 
- parc.č. 186/34 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Nespeca Carlo, zrušen pobyt na území ČR 
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Odůvodnění: 

Dne 21.12.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné řízení. 

Speciální stavební úřad oznámil přípisem ze dne 21.3.2022 pod č.j.: LIT 6826/2022 zahájení společného řízení  
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94 m odst. 3 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení oznámení. Speciální stavební úřad 
v oznámení zahájení společného řízení rovněž poučil účastníky řízení, že pokud nevyužijí svého práva navrhnout 
důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 15 dní k tomu určené v tomto oznámení, které by měly za následek potřebu řízení 
doplnit, přistoupí k vydání rozhodnutí ve věci. V uvedené lhůtě nebyly žádné námitky ani žádná závazná stanoviska, 
které by bránily vydání společného povolení uplatněny.  

Před vydáním rozhodnutí ve věci ještě speciální stavební úřad ponechal účastníkům řízení lhůtu 5 dnů (ode dne 
uplynutí 15 denní výše určené lhůty) k uplatnění jejich práva dle § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se ke 
shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním a připomněl, že tato 5 denní lhůta již neslouží 
k navržení důkazů a činění jiných návrhů. Účastníci řízení tohoto práva nevyužili. 
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hledisek 
uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Dále zjistil, že jejím uskutečněním nebo 
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, prováděcími vyhláškami k tomuto 
zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy, především 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném 
případě toto právní postavení dle § 94k stavebního zákona přísluší: stavebníkovi a současně vlastníku 
pozemků na pozemcích parc.č.135/1, 135/3, 450 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, na kterých má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn: 
 
Stavebníkovi: 
Metallkon group s.r.o., IČ 63321131 se sídlem Olšany u Prostějova č.p.50679814 Olšany u Prostějova  
v zastoupení  
Ing. Roman Unzeitig, IČ 73160369 se sídlem Wolkerova 37, 78701 Šumperk 
 
a) Obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: 
- Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín  
 
b) Vlastníku stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten,  
     kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 
- parc.č.135/1, 135/3 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Látal Ivo, č.p. 506, 79814 Olšany u Prostějova 
- parc.č.450 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou má v majetkové správě Správa silnic Olomouckého kraje,  
  příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 77900 Olomouc 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly 
 
c) Osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být společným povolením dotčeno: 
- parc.č. 132/1 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Šmoldas Petr, Hradečná 51, 78324 Bílá Lhota 
- parc.č. 135/6, 186/5 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Látal Ivo, č. p. 506, 79814 Olšany u  
  Prostějova 
- parc.č. 186/34 v k.ú. Hradečná u Bílé Lhoty, kterou vlastní Nespeca Carlo, zrušen pobyt na území ČR 

 

Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Hradečná u Bílé Lhoty.  Speciální stavební úřad 
dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou 
vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba se jich svým charakterem 
nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním 
vlastníka se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž tímto 
rozhodnutím povolená stavba vlastníkům dalších okolních pozemků a staveb v sousedství stavby ve výkonu 
takových oprávnění nebrání. 
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Stavebník k žádosti o vydání stavebního povolení doložil: 
- plná moc  
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Litovel, Odboru životního prostředí náměstí Přemysla  
  Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 15.12.2021 pod č.j. LIT 25129/2021, 
- závazné stanovisko Městského úřadu Litovel, Odboru životního prostředí náměstí Přemysla Otakara 777/2,  
  78401 Litovel ze dne 26.1.2022 pod č.j. LIT 2038/2022 (vynětí ze ZPF,: 

     - závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie České republiky, Územního odboru Olomouc, Dopravní inspektorát 
Olomouc, Třída Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc ze dne 10.2.2022 pod č.j. KRPM-20993-2/ČJ-2022-140506, 

- Vyjádření majetkového správce silnice III/03541 Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 
Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc ze dne 28.12.2021 pod zn. SSOK-OL292/2021, 

- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 ze dne 26.11.2023 pod č.j. 
858357/21 

- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno ze dne 8.12.2021 pod 
zn.5002503430 

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly ze dne 15.12.2021 
pod en.001122414474 

- vyjádření Obce Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín ze dne 19.11.2021 pod zn.2021/B, ze dne 
25.1.2022 pod zn.2022/B 

- rozhodnutí Městského úřadu Litovel, Odboru dopravy, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 
11.3.2022 pod č.j. LIT4330/2022, 

- plán kontrolních prohlídek stavby, 
- projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení. 

 

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších posouzení pak speciální stavební 
úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.  

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy. Podmínky vlastníků či správců dotčených sítí technického vybavení byly zapracovány do 
projektové dokumentace stavby. Požadavky na řešení náhrad případných škod vzniklých stavbou jsou obecně 
řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl, jak je 
uvedeno ve výroku. 

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s vyjádřením orgánu územního plánování Městského úřadu 
Litovel, odboru výstavby a územního plánování vydaného dne 15.12.2021 pod č.j. LIT 25129/2021, které je součástí 
koordinovaného závazného stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Litovel. 

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

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, které musí mít náležitosti 
dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež 
mu předcházelo. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. 
Odvolání se podává u Městského úřadu Litovel, odboru dopravy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. 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. Včas 
podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, 
ani jiné právní účinky. 

Výroková část společného povolení obsahuje společný výrok o umístění a povolení stavby. Výrok o povolení stavby 
je vykonatelný nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Po dni nabytí právní moci společného povolení postupuje 
speciální stavební úřad podle § 94p stavebního zákona. Doba platnosti společného povolení je podle § 94p odst. 5 
stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li speciální stavební úřad v odůvodněných 
případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.  
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Společné povolení je platné za podmínek stanovených v § 94p odst. 5 stavebního zákona. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

Dle ust. § 94p odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci společného povolení speciální stavební úřad 
zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené 
dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu 
příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby. 

Toto společné povolení je doručováno v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům jednotlivě. 
 

                                                                                                                                                                          
  

 Ing. Pavel Filípek 
 vedoucí Odboru dopravy  
                                                                                             Mě Ú Litovel 

 

 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
Žadatel: 

Metallkon group s.r.o., IČ 63321131 se sídlem Olšany u Prostějova č.p.50679814 Olšany u Prostějova  
v zastoupení  
Ing. Roman Unzeitig, IČ 73160369 se sídlem Wolkerova 37, 78701 Šumperk 
 
Účastníci řízení: 

- Látal Ivo, č.p. 506, 79814 Olšany u Prostějova 
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 77900 Olomouc 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 
- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenova 2577/19, 32600 Plzeň 

- Šmoldas Petr, Hradečná 51, 78324 Bílá Lhota 
- Nespeca Carlo, zrušen pobyt na území ČR 
- Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín  
 
Dotčené orgány (jednotlivě nebo DS): 
- Mě Ú Litovel, Odbor dopravy, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel 
- Mě Ú Litovel, Odbor ŽP, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel 
- Mě Ú Litovel, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel 
- Policie České Republiky, Dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 77136 Olomouc 
- Hasičský záchranný Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 77900 Olomouc 
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 77911 Olomouc 
 
Ostatní: 
- spis 

 
Poznámka: 

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí.  
Správní poplatek za vydání společného povolení byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb. pol. 18 1.f) na částku, která činí 

10000,- Kč  a zaplacen na účet Města Litovel. 
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