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Litoměřice 15.03.2018 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 2.3.2018 

Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice dne 2.3.2018, 

Vám sdělujeme:  

Požadované informace: 

Žádost se týká stavby montované haly umístěné na pozemku parc. č. 2618/2 v k. ú. Litoměřice. 

1) Žadatel uvádí, že stavba je postavena bez stavebního povolení a žádá o informaci „zda 

stavebník podal na stavební úřad žádost o dodatečné povolení stavby montované haly, 

doložil projektovou dokumentaci spolu se všemi dalšími potřebnými doklady 

a souhlasnými stanovisky dotčených orgánů“. 

2) Dále žadatel žádá o sdělení „zda stavebník doložil především níže uvedené a žádám 

o poskytnutí kopií veškerých dokumentů (jsem si vědom, že projektovou dokumentaci mi 

poskytnout nemůžete): 

- Projektovou dokumentaci 

- Jakým způsobem bude prováděna likvidace dešťových vod  

- Soulad stavby s platnou územně plánovací dokumentací 

- Souhlas vlastníků (popř. smlouvy) veřejné technické infrastruktury s napojením stavby 

na sítě (voda, elektro, kanalizace, plyn) 

- Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru dopravy 

- Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, souhrnné stanovisko OŽP 

- Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru památkové péče 

- Souhlasné závazné stanovisko SCHKO České Středohoří 

- Souhlasné závazné stanovisko KHS 

- Souhlasné závazné stanovisko HZS 
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- Souhlasné závazné stanovisko OIP 

- Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti ke komunikaci 

- Stanovisko Policie ČR DI 

- Pokud je stavba umístěna na cizích pozemcích (např. sítě technické infrastruktury) 

smlouvy o provedení stavby na cizím pozemku 

- Souhlas s vynětím ZPF 

- Stanovisko orgánu ochrany ovzduší 

- Vyjádření správců veřejné technické infrastruktury s umístěním jejich zařízení, 

popřípadě souhlasy s umístěním stavby v ochranném pásmu 

- Popřípadě další vyjádření a stanoviska, která jsou potřebná k dodatečnému povolení 

stavby“ 

Poskytnuté informace: 

1) Stavebník podal na stavební úřad žádost o dodatečné povolení stavby dne 16.05.2017. 

Předložil projektovou dokumentaci, všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska 

dotčených orgánů. 

2)  

- Projektovou dokumentaci – Projektová dokumentace byla doplněna podle požadavků 

stavebního úřadu a stanovisek dotčených orgánů. 

- Jakým způsobem bude prováděna likvidace dešťových vod – Likvidace splaškových vod 

bude prováděna vsakem na pozemku stavebníka. 

- Soulad stavby s platnou územně plánovací dokumentací – Pozemek parc. č. 2618/2 

se nachází dle územního plánu v ploše označené VD, tedy Drobná výroba a výrobní 

služby. Hlavním využitím je zde malovýroba, a řemeslná výroba, výrobní činnost, u níž 

nelze vyloučit drobnou zátěž okolí, sklady, výrobní a nevýrobní služby, servisy. 

Z uvedeného je patrné, že stavba předmětné haly je v souladu s územním plánem 

Litoměřic.  

- Souhlas vlastníků (popř. smlouvy) veřejné technické infrastruktury s napojením stavby 

na sítě (voda, elektro, kanalizace, plyn) – Byla předložena všechna potřebná vyjádření 

a smlouvy s vlastníky veřejné infrastruktury.  

- Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru dopravy – Bylo předloženo. 

- Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, souhrnné stanovisko OŽP – Bylo 

předloženo. 

- Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru památkové péče – Bylo 

předloženo. 

- Souhlasné závazné stanovisko SCHKO České Středohoří – Bylo předloženo. 

- Souhlasné závazné stanovisko KHS – Bylo předloženo. 

- Souhlasné závazné stanovisko HZS – Bylo předloženo. 

- Souhlasné závazné stanovisko OIP – Bylo předloženo. 

- Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti ke komunikaci – Bylo předloženo. 

- Stanovisko Policie ČR DI – Bylo předloženo Odboru dopravy k rozhodnutí tohoto DO. 

- Pokud je stavba umístěna na cizích pozemcích (např. sítě technické infrastruktury) 

smlouvy o provedení stavby na cizím pozemku – Stavba je umístěna na pozemcích 

ve vlastnictví stavebníka. 



- Souhlas s vynětím ZPF – Byl předložen. 

- Stanovisko orgánu ochrany ovzduší – Bylo předloženo. 

- Vyjádření správců veřejné technické infrastruktury s umístěním jejich zařízení, 

popřípadě souhlasy s umístěním stavby v ochranném pásmu – Bylo předloženo. 

- Popřípadě další vyjádření a stanoviska, která jsou potřebná k dodatečnému povolení 

stavby – Bylo předloženo posouzení energetické náročnosti budovy. 

Pokud se týká poskytnutí kopií veškerých uvedených dokumentů – viz Rozhodnutí o odmítnutí 

části žádosti č.j. MULTM/0019209/18/KST/ECh. 

S pozdravem 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 

                                                                  vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  

                                                                                         MěÚ Litoměřice 


