Městský úřad Litovel
Odbor dopravy
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Litovel
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Stavebník, Obec Luká, Luká 80, 78324 Slavětín, IČ 00299171 podal dne 5.2.2019 žádost o vydání
společného povolení na stavbu :

„Luká-Revitalizace veřejného prostranství – III.etapa”
na pozemcích parc.č.:
st.109, st.84, st.25/4, st.95, 140/1, 123/1, st.20/2, 25/3, 123/5, 905/1, 920/1, 935/1, 951/1, 593, st.99, 208/3, 677/1,
899/12, 899/19, 899/7, 899/8, 899/9, 905/6, 935/2, 951/48, st.20/1 v k.ú. Luká.
Rozdělené na stavební objekty:
SO 101 – Komunikace III/37335
SO 102 – Kolmé parkovací stání
SO 103 – Chodníky podél silnice II/373

Popis stavby:
Posuzované území se nachází v intravilánu, přibližně v severozápadní a severovýchodní části obce Luká. Zájmová
oblast je dána stávajícími pozemky investora, stávajícími komunikacemi a zástavbou přilehlých rodinných domů a
jejich pozemků. Území má mírně zvlněný až pahorkovitý s velkou výškovou členitostí, nadmořská výška se pohybuje
v rozmezí 483–465 m n. m. Podloží je tvořeno zpevněnými sedimenty (břidlice, prachovec, droba) v soustavě
Českého masivu – krystalinikum a prevariské paleozoikum, oblast Moravská, jednotka Drahanská vrchovina
Stavba se nenachází v záplavovém území.
V prostoru stavby se nenachází chráněné ložiskové území, ložiska černého uhlí ani zemního plynu. Stavba tedy
nevyžaduje provedení zvláštních opatření proti účinku poddolování.
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a) Popis celkové koncepce technického řešení
Jedná se o opravu a doplnění chodníků, opravu silnice III/37335 a doplnění parkovacích ploch. Ve stávajícím stavu
jde o plochy zpevněné. Chodníky a silnice jsou z hlediska příčného uspořádání a povrchu ve stavu nevyhovujícím
bezpečnému provozu vozidel i chodců. Obsahem objektu je nový návrh příčného uspořádání a provedení nové
konstrukce vozovky, opravu a doplnění zpevněných parkovacích ploch, předláždění a doplnění chodníků.
SO 101 – Komunikace III/37335
Směrově trasa sleduje osu stávající komunikace, které je nutno dodržet z důvodů přilehlé zástavby, napojení vchodů,
vjezdů a napojení komunikací na silniční síť.
Směrově je komunikace řešena pomocí přímých úseků a prostých kružnicových oblouků. Poloměry jsou navrženy a
lépe znázorněny v grafické příloze - situace č.1.
Celková délka úpravy komunikace - 310,821 m.
Trasa se snaží výškově v maximální možné míře kopírovat průběh stávajícího terénu bez výraznějších výškových
odchylek od stávajícího povrchu. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím terénu, napojení na silnici, napojení
vstupů a sjezdů.
Asfaltová komunikace má podélný sklon v rozmezí od 0,35% až 6,41%. Jedná se o komunikaci, která je navržená v
odůvodněných případech v obytné zástavbě.
Šířkové uspořádání a příčný sklon:
Asfaltová komunikace je navržená jako obousměrná. Šířka základní průjezdné části je v první části 2x2,75=5,50 m,
následně se pak zužuje na šířku 5,0 m. Po obou stranách komunikace je navržená betonová přídlažba s bet.
obrubníky. Základní příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5%, v obloucích jednostranný 2,5%.
Pro lepší názornost viz příslušné grafické přílohy.
SO 102 – Zpevněné plochy
Jedná se opravu a doplnění chodníků a parkovacích stání podél silnice III/37335.
Celková délka úpravy ulice – 310,821 m
Chodníky mají základní sklon min. 0,5% (max. 2,0%) a jsou navrženy v šířce 2,0 a 1,75 m. Pokud je to možné, budou
vyspádovány směrem k vozovce.
Po levé straně ve směru staničení komunikace je doplněno kolmé parkovací stání šířky 7,0 m a délky 22,90 m. Dále
je přidružen parkovací pruh šířky 2,0 m určený k podélnému stání. Základní příčný sklon parkovacích stání je 2,5%.
Pro lepší názornost viz příslušné grafické přílohy.
SO 103 - Chodníky podél silnice II/373:
Chodníky jsou směrově navrženy dle přilehlé silnice II/373, podél zástavby a možností daných pozemků.
Chodník levá strana - délka úpravy 210 m (směr Slavětín).
Chodník pravá strana - délka úpravy 600 m (směr Slavětín).
Celková délka úpravy chodníků – 810 m
Podélný sklon chodníků nepřesáhne 8,33%.
Chodníky mají základní sklon min. 0,5% až max. 2,0% a jsou navrženy v šířce 2,0 až 1,5 m s doplněným zeleným
pásem šířky 0,5 m. Pokud je to možné, budou chodníky vždy vyspádovány směrem k vozovce nebo do zeleného
pásu.
Pro lepší názornost viz příslušné grafické přílohy.
Luká – Revitalizace veřejného prostranství – III. Etapa Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
Průvodní a Souhrnná zpráva A+B
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V rámci stavby jsou řešeny veškeré zpevněné plochy (komunikace, parkovací plochy, chodníky). Celý návrh byl
proveden tak, aby bylo umožněno splnění veškerých dopravních funkcí, včetně, zachování dopravního významu
původních komunikací a přizpůsobení potřebám statické dopravy. Navržené řešení je nejlépe patrné z grafických
příloh.
Navržená konstrukční skladba odpovídá požadavkům TP 170 – Navrhování vozovek PK a je odvozena z katalogu
vozovek PK. Vše v platném znění.
Konstrukční skladba:
Pro návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení V je navržena následujíc skladba:
Konstrukce vozovky:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik z kationaktivní emulze PS-C ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2
Asfaltový beton pro podkaldní vrstvu ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik z kationaktivní emulze PS-C ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
zbytkové množství asfaltu 1,20 kg/m2
Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (Edef,2 = min. 100 MPa)
Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (Edef,2 = min. 70MPa)
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(Případná výměna podloží) (300 mm) ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (Edef,2 = min. 45 MPa)
Separační geotextilie
Celkem min. 410 mm (710 mm) Zemní pláň (Edef,2 = min. 45 MPa)
Konstrukce pojížděných zpevněných ploch, parkovacích stání a vjezdů:
Dlažba (betonová zámková) DL I 80 mm ČSN 73 6131-1
Ložná vrstva
z drobného kameniva, drť 4/8 mm ŠDA 40 mm ČSN 73 6131-1, kapitola 9 TKP
Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDB 250 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1(Edef,2 = min. 70 MPa)
(Případná výměna podloží) (300 mm) ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (Edef,2 = min. 30 MPa)
Separační geotextilie
Celkem 370 mm Zemní pláň (Edef,2 = min. 30 MPa)
Konstrukce chodníků:
Dlažba (betonová zámková) DL I 60 mm ČSN 73 6131-1
Ložná vrstva
z drobného kameniva, drť 4/8 mm ŠDA 30 mm ČSN 73 6131-1, kapitola 9 TKP
Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDB 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1(Edef,2 = min. 50 MPa)
Separační geotextilie
Celkem 240 mm Zemní pláň (Edef,2 = min. 30 MPa)
V rámci stavby budou odstraněny stávající konstrukce (vozovka, dlažba) a v místech zasahující do zeleně bude
odstraněn travní drn v tl. 0,10 – 0,15 m. Po stavebních úpravách dojde ke zpětnému ohumusování v tl. 0,1 m a
osetím travním semen.
Podloží musí být před výstavbou řádně zhutněno a zlepšeno tak, aby se dosáhlo požadavku dle ČSN na min.
únosnost na zemní pláně pod vozovkou. V případě neúnosného podloží bude provedena sanace tl. min. 0,3 m a v
případě únosného podloží bude zpevnění podloží vypuštěno.
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Filtračně-separační geotextilie bude uložena na zemní pláň, v případě výměny podloží na rostlý terén (pod sanační
vrstvu).
Silniční obrubníky jsou navrženy betonové 150/250, nájezdový obrubník betonový 150/150, přechodový obrubník
betonový 150/150-250 s uložením do betonu C16/20 n XF1, min. tl. 0,10m. Chodníkový obrubník je navržen betonový
50/250 (u chodníků), 100/250 (u pojížděných ploch, je zapuštěný) s uložením do betonu C16/20 n XF1, min. tl. 0,10m.
Dlažba chodníku je navržena ze zámkové betonové dlažby tl. 60mm barvy šedé, typ s hladkým povrchem a fazetou.
Reliéfní slepecká dlažba je z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm (na vjezdu tl. 80mm) barvy červené, s fazetou.
Dlažba vjezdů bude provedena ze zámkové dlažby tl. 80mm, barvy pískové, typ s hladkým povrchem a fazetou.
Dlažba parkovacích stání bude provedena ze zámkové dlažby tl. 80mm, barvy šedé, typ s hladkým povrchem a
fazetou.
Jednotlivá parkovací stání budou případně od sebe odlišena zámkovou dlažbou tl. 80mm, barvy červené, typ s
hladkým povrchem a fazetou.
V úseku opravy komunikace III/37335 bude podél silniční obruby doplněna bet. přídlažba 25/10 s uložením do betonu
C16/20 n XF1, min. tl. 0,10m.
Na styku chodníků se stávajícími budovami a zděnými ploty bude vždy vložena izolační nopová fólie. V místech
napojení chodníků bude snížená obruba na výšku nášlapu max. 0,02 m nad hranu vozovky. V místech napojení
vjezdů bude snížená obruba na výšku nášlapu max. 0,04 m nad hranu vozovky.
Parkovací pruh je oddělen od vozovky nájezdovým bet. obrubníkem výšky 0,02 m nad hranu vozovky. U parkovacích
ploch se výška silniční obruby, která lemuje parkoviště pohybuje max. 0,10 m. V místech vjezdů bude vždy zadní
silniční obruba na šířku vjezdu zapuštěna.
Veškerá místa, kde je nášlap obrubníku méně než 80 mm, budou doplněna dle vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. Kde
nebude přirozená vodící linie, bude chodníkový obrubník na jedné straně zvýšen min. na 60 mm. V místě dlouhých
vjezdů větších jak 8,0m, kde nebude přirozená vodící linie a chodníková obruba bude taktéž snížena, bude doplněna
dlažba s vodícími drážkami šířky min. 0,4m.
Oprava krytu v místech napojení bude probíhat následujícím způsobem:
Na styku starého a nového asfaltového krytu bude vždy provedeno zaříznutí pracovní spáry a její vyplnění
modifikovanou asfaltovou zálivkou s jejím podrcením kamennou drtí.
Povrchové znaky (poklopy šachet, uv a armatur atp.) inženýrských sítí jsou upraveny do nově navržených výšek
upravených ploch.
Odvodnění navržených komunikací a zpevněných ploch je provedeno podélným a příčným vyspádováním k
nejbližším novým uličním vpustem. UV budou prefabrikované a napojeny do stávající dešťové kanalizace do
vyvrtaného otvoru za pomocí tzv. sedel. Zbylé plochy jsou řešeny vsakem v zelených okolních plochách.
Chodníky – svody dešťových okapů budou přednostně napojeny do dešťové kanalizace nebo v případě, že to nebude
možné, tak bude voda s okapů převedena liniovými odvodňovači nebo mělkou úzkou žlabovkou.
Na konci úpravy chodníku po pravé straně ve směru na Slavětín bude provedeno zatrubnění příkopu v délce 45 m.
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Prostor je limitován oboustrannou občanskou zástavbou a danými pozemky. Proto z hlediska prostorového, ale i
majetkového není řešeno hospodaření s dešťovými vodami a způsob odvodnění zůstane, zachován do uličních
vpustí dle dosavadního stávajícího stavu.
Stavbou nebudou nijak narušeny stávající odtokové poměry místních komunikací.
Během stavby je uvažováno s případným odčerpáváním spadlé dešťové vody z výkopů.
Odvodnění silniční pláně vozovek je navrženo podélnou drenáží z HDPE DN 150 pevnost SN 8, profilované,
děrované, s uložením do štěrkopískového lože tl. 100 mm a zásypem kamenivem frakce 8/16. Vyústění drenáže,
bude do okolních ploch a do vsaku (do rostlého terénu). Základní sklon zemní pláně je navržen 3%.
Odbor dopravy Městského úřadu Litovel, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 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"), oznamuje podle § 94m stavebního
zákona zahájení společného řízení a současně upouští od ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho
provádění. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí U Odboru dopravy Městského úřadu Litovel, nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel, (2
patro dveře č. 218) doporučujeme návštěvní dny pondělí a středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 17:00 hod.,
jinak po telefonické domluvě.
Při vymezování okruhu účastníků společného územního řízení a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru,
že v daném případě toto právní postavení dle § 94k stavebního zákona přísluší:
a) Stavebníkovi:
- Obec Luká, č.p.80, 78324 Luká
b) V obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
- Obec Luká, č.p.80, 78324 Luká
c) 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.208/3, 677/1, 899/7, 899/8, 899/9, 899/12, 899/19, 905/6, 835/2, 951/48 v k.ú. Luká ve vlastnictví Obce
Luká, č.p.80, 78324 Luká
- parc.č.123/5, 905/1, 920/1, 935/1, 951/1 v k.ú.Luká v majetkové správě Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
- st.parc.č.109 v k.ú. Luká ve vlastnictví Růžičku Josefa, č.p.73, 78324 Luká
- st.parc.č.93 v k.ú. Luká ve vlastnictví Ševčíka Zdeňka, č.p.93, 78324 Luká
- st.parc.č.25/4 v k.ú. Luká ve vlastnictví Opletalové Marcely, č.p.87, 78324 Luká
- parc.č.140/1 v k.ú. Luká ve vlastnictví Pospíšilové Jiřiny, Ing., Kysucká 347/19, 78401 Litovel
- parc.č.140/1 v k.ú. Luká ve vlastnictví Pospíšilové Věry, Vítězná 586/5, 78401 Litovel
- st.parc.č.95 v k.ú. Luká ve vlastnictví Vyroubala Dušana, Vítězná 1169/21, 78401 Litovel
- st.parc.č.20/2, parc.č.123/1 v k.ú. Luká ve vlastnictví Axmanové Blanky, Severní 1265/15, 78401 Litovel
- st.parc.č.20/2, parc.č.123/1 v k.ú. Luká ve vlastnictví Mikulkové Emilie, č.p.62, 78324 Luká
- st.parc.č.25/3, parc.č.123/1 v k.ú. Luká ve vlastnictví Grulicha Bohumila, č.p.19, 78324 Luká
- st.parc.č.99 v k.ú. Luká v vlastnictví Bendové Ivany, č.p.20, 78322 Vilémov
- st.parc.č.95 v k.ú. Luká v vlastnictví Vyroubala Dušana, Vítězná 1169/21, 78401 Litovel
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3,
- ČEZ Distribuce a.s,, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly,
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno,
d) Osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením dotčeno:
- st.52, 188/5, 514, 18, 16, st.51, st.49, 11/1, st.47/1, st.47/2, st.159, st.167, 633, st.35, st.69, st.68, st.65/2, st.64,
st.61, st.60, st.59, 660, 635, st.57, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 27/2, 27/1, 28, 29, 29/2, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 178/2,
st.200, st.55, st.56/2, 663, st.54, 19/1, 19/2 v k.ú. Unčovice.
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Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Luká. 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 svým charakterem, polohou a
umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich 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.
Poučení:
Dle § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při
veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna
ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k
pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a
zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se dle ustanovení § 94m odst.
2 stavebního zákona doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Pokud účastník řízení nevyužije 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 speciální stavební úřad k vydání
rozhodnutí ve věci. Před vydáním rozhodnutí ve věci ještě speciální stavební úřad ponechá 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. Speciální stavební úřad připomíná, že
tato 5 denní lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů.

Ing. Pavel Filípek
vedoucí Odboru dopravy
Mě Ú Litovel

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Luká způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno na úřední desce dne …………………………………………………….
Sejmuto z úřední desky dne ……………….………………………………………..
Vyvěšeno na el. desce dne……………………………………………………………
Sejmuto z el. desky dne …………………….………………………………………...
Razítko a podpis subjektu,
který potvrzuje vyvěšení
sejmutí oznámení :
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Obdrží:
účastníci řízení do vlastních rukou:
ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se následujícím
účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 doručuje toto oznámení jednotlivě:
- Obec Luká, č.p.80, 78324 Luká
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se dalším
účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 –ti dnů:
- úřední deska - Městského úřadu Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778/1b, 78401 Litovel
- úřední deska - Obecního úřadu Luká, č.p.80, 78324 Luká
další účastníci řízení (do vlastních rukou):
- Obec Luká, č.p.80, 78324 Luká
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
- Růžička Josef, č.p.73, 78324 Luká
- Ševčík Zdeněk, č.p.93, 78324 Luká
- Opletalová Marcela, č.p.87, 78324 Luká
- Pospíšilová Jiřina, Ing., Kysucká 347/19, 78401 Litovel
- Pospíšilová Věra, Vítězná 586/5, 78401 Litovel
- Vyroubal Dušan, Vítězná 1169/21, 78401 Litovel
- Axmanová Blanka, Severní 1265/15, 78401 Litovel
- Mikulková Emilie, č.p.62, 78324 Luká
- Grulich Bohumil, č.p.19, 78324 Luká
- Bendová Ivana, č.p.20, 78322 Vilémov
- Vyroubal Dušan, Vítězná 1169/21, 78401 Litovel
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3,
- ČEZ Distribuce a.s,, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly,
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno,
další účastníci řízení dle ust. § 112 odst. 1 v souvislosti s § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
(veřejnou vyhláškou):
v případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci
řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
parc.č.183/3, st.15, st.97, 138/5, 138/2, 140/2, 140/3, st.98, st.110, st.139, st.102, st.106, st.107, st.111, 168/2,
172, 699, 935/66, 935/65, 701, st.208, 170/2, st.238, 170/1, 168/1, 167, st.112, st.119, 166/7, 166/1, 935/2, st.62,
st.99, st.109, st.77, 664/3, st.84, st.117, 22/1, st.84, st.17, 22/2, 23/1, st.18, st.77, 23/2, 25/2, st.66, 25/3, st.19,
st.87, 25/4, 937, 69, 951/48, 899/5, st.51, st.76, 899/8, 45/1, 45/2, 46/2, st.78, 29, 30, 31/2, 31/1, 35/1, 34, 127,
130/1, 131/3, 131/2, 138/4, st.14, st.13, st.99, st.88, st.12, st.95, 138/4, 138/3, 20/2, 20/3, 123/2, 123/5, 920/1,
951/1, 213/15, 213/16, 213/17, 213/18, 213/19, 906/5, 899, st.64, 899/4, st.59/2, st.59/1, 208/3, st.58, 18/3, st.57
v k.ú.Luká.
Dotčené orgány:
- MěÚ Litovel, Odbor dopravy, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel
- MěÚ Litovel, Odbor ŽP, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel
- Městský úřad Litovel, odbor výstavby - orgán územního plánování, nám.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
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horná náměstí 25, 77900 Olomouc
- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 60200 Brn
ostatní
- spis
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