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Žadatel 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 
jehož jménem jedná  
Ing. Martin Smolka, MBA, ředitel správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc 
v zastoupení na základě plné moci společností  
PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 
 
 
    VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE          NAŠE Č.j./SpZn.                                           VYŘIZUJE                          OLOMOUC                                                                                                                             

/                                  KUOK 9627/2022                                  Ing. Bartoněk                 16. 9. 2022 
                                                          KÚOK/58632/2021/ODSH-SH/131 
 

OZNÁMENÍ  
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

(navazující řízení)  
doručované veřejnou vyhláškou 

Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, jejímž jménem jedná Ing. Martin Smolka, MBA, 
ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc 
v zastoupení na základě plné moci společností PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 
Praha (dále jen „žadatel“),  podala dne 31. 5. 2021 žádost o vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby: 

„D35 Staré Město – Mohelnice“ 

umístěné v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové a obci Staré Město, 
v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové a obci Dětřichov u Moravské 
Třebové, v katastrálním území Prklišov a obci Borušov, vše na území okresu Svitavy 
a Pardubického kraje a v katastrálních územích Starý Maletína a Javoří u Maletína 
na území obce Maletín, v katastrálním území Krchleby na Moravě a obci Krchleby, 
v katastrálních územích Míroveček a Mírov na území obce Mírov, v katastrálních územích 
Řepová, Křemačov, Mohelnice, Podolí u Mohelnice a Újezd u Mohelnice na území obce 
Mohelnice, v katastrálním území Moravičany a obci Moravičany, v katastrálním území 
Loštice a obci Loštice, vše na území okresu Šumperk a Olomouckého kraje: 

http://www.olkraj.cz/
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na pozemcích parc. č. 4664/1 (trvalý travní porost), 4664/2 (trvalý travní porost), parc. 
č. 4777 (trvalý travní porost), parc. č. 4782/1 (ostatní plocha), parc. č. 4944 (orná půda), 
parc. č. 4968/1 (orná půda), parc. č. 4990 (orná půda), parc. č. 5010 (trvalý travní porost), 
parc. č. 5011/1 (orná půda), parc. č. 5012/1 (trvalý travní porost), 5012/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 5013 (orná půda), parc. č. 5014 (orná půda), parc. č. 5016 (orná půda), 
parc. č. 5033 (orná půda), parc. č. 5034 (orná půda), parc. č. 5374/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 5374/2 (ostatní plocha)  a parc. č. 5568 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Staré Město u Moravské Třebové; 

na pozemcích parc. č. 343/1 (lesní pozemek), parc. č. 380 (lesní pozemek), parc. č. 381/1 
(lesní pozemek), parc. č. 439 (lesní pozemek), parc. č. 446 (lesní pozemek), parc. č. 477/1 
(lesní pozemek), parc. č. 484/1 (lesní pozemek), parc. č. 495/9 (lesní pozemek), parc. 
č. 495/18 (lesní pozemek), 521/1 (lesní pozemek), 744/2 (ostatní plocha), parc. č. 765/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1185/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1185/3 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1185/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1210/1 (vodní plocha), parc. č. 1210/2 (vodní 
plocha),  parc. č. 1211/2 (orná půda), parc. č. 1211/3 (orná půda), parc. č. 1211/4 (orná 
půda), parc. č. 1222/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1222/2 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1223/1 (orná půda), parc. č. 1223/2 (orná půda), parc. č. 1224/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1224/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1224/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1225/2 
(orná půda), parc. č. 1225/3 (orná půda), parc. č. 1226/1 (orná půda), parc. č. 1226/2 
(orná půda), parc. č. 1227/2 (orná půda),  parc. č. 1227/3 (orná půda), parc. č. 1237/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1237/2 (ostatní plocha), parc. č. 1238/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1238/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1239/1 (orná půda), parc. č. 1239/2 (orná 
půda), parc. č. 1248 (orná půda), parc. č. 1249 (orná půda), parc. č. 1250 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1251/1 (orná půda), parc. č. 1251/2 (orná půda), parc. č. 1254 (orná 
půda), parc. č. 1255 (trvalý travní porost), parc. č. 1256 (orná půda), parc. č. 1257 (orná 
půda), parc. č. 1258 (trvalý travní porost), parc. č. 1259 (orná půda), parc. č. 1260/1 (orná 
půda), parc. č. 1260/2 (orná půda),  parc. č. 1264 (orná půda), parc. č. 1265/1 (orná půda), 
parc. č. 1265/2 (orná půda), parc. č. 1266 (lesní pozemek), parc. č. 1267 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1268 (lesní pozemek), parc. č. 1270 (orná půda), parc. č. 1275 (ostatní 
plocha), parc. č. 1281/1 (ostatní plocha), parc. č. 1281/2 (ostatní plocha), parc. č. 1281/3 
(ostatní plocha), parc. č. 1281/4 (ostatní plocha),  parc. č. 1288 (orná půda), parc. č. 1289 
(orná půda), parc. č. 1297 (trvalý travní porost), parc. č. 1298 (orná půda), parc. č. 1308 
(trvalý travní porost), parc. č. 1309 (lesní pozemek), parc. č. 1312 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1321 (trvalý travní porost), parc. č. 1323 (lesní pozemek) a parc. č. 1324 (lesní 
pozemek) v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové; 

parc. č. 20/1 (lesní pozemek), parc. č. 55/6 z toho ZE č. 23/1 (trvalý travní porost),  parc. 
č. 55/9 (trvalý travní porost), parc. č. 55/10 (trvalý travní porost), 55/11 (trvalý travní 
porost), parc. č. 55/12 z toho ZE 101 (trvalý travní porost), 55/13 (trvalý travní porost), 
parc. č. 98/1 (lesní pozemek), parc. č. 98/3 (lesní pozemek), parc. č. 100 (lesní pozemek), 
parc. č. 126/1 (lesní pozemek), parc. č. 292/1 (lesní pozemek), parc. č. 292/3 (lesní 
pozemek), parc. č. 292/4 (lesní pozemek), parc. č. 292/8 (lesní pozemek), parc. č. 298 
(lesní pozemek), parc. č. 546/1 (ostatní plocha) a parc. č. 604 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Prklišov; 

na pozemcích parc. č. 490/1 (ostatní plocha), parc. č. 490/2 (orná půda), parc. č. 490/3  
ostatní plocha), parc. č. 490/4 (vodní plocha), parc. č. 491 (orná půda), parc. č. 492 (orná 
půda), parc. č. 495/3 (ostatní plocha), parc. č. 501 (orná půda), parc. č. 510 (orná půda), 
parc. č. 511 (orná půda), parc. č. 536 (orná půda), parc. č. 734 (lesní pozemek), parc. 
č. 740 (lesní pozemek), parc. č. 744 (lesní pozemek), parc. č. 768 (lesní pozemek), parc. 
č. 776 (lesní pozemek), parc. č. 783 (lesní pozemek), parc. č. 785/1 (lesní pozemek), parc. 
č. 800 (lesní pozemek), parc. č. 804/1 (lesní pozemek), parc. č. 807 (lesní pozemek), parc. 
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č. 819 (lesní pozemek), parc. č. 924 (orná půda), parc. č. 947/1 (trvalý travní porost), parc. 
č. 947/2 (trvalý travní porost), parc. č. 948/1 (vodní plocha), parc. č. 948/4 (orná půda), 
parc. č. 950/1 (orná půda), parc. č. 951/1 (ostatní plocha), parc. č. 951/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 985 (trvalý travní porost), parc. č. 1026 (trvalý travní porost), parc. č. 1087 (trvalý 
travní porost), parc. č. 1108 (orná půda), parc. č. 1109 (trvalý travní porost), parc. č. 1110 
(trvalý travní porost), parc. č. 1125 (trvalý travní porost), parc. č. 1154/1 (orná půda,) parc. 
č. 1157/1 (orná půda), parc. č. 1158/1 (orná půda), parc. č. 1160 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1179/1 (lesní pozemek), parc. č. 1179/2 (orná půda), parc. č. 1208/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 1220/2 (lesní pozemek), parc. č. 1222 (lesní pozemek), parc. č. 1248 
(lesní pozemek), parc. č. 1255/2 (lesní pozemek), parc. č. 1277 (lesní pozemek), parc. 
č. 1292/2 (orná půda), parc. č. 1292/4 (orná půda), parc. č. 1295/1 (orná půda), 
parc. č. 1295/2 (lesní pozemek), parc. č. 1320/1 (lesní pozemek), parc. č. 1321 (orná 
půda), parc. č. 2255/1 (ostatní plocha), parc. č. 2255/4 (orná půda), parc. č. 2261 (ostatní 
plocha), parc. č. 2264 (lesní pozemek), parc. č. 2274 (lesní pozemek), parc. č. 2276 (lesní 
pozemek), parc. č. 2282 (lesní pozemek), parc. č. 2289/2 (ostatní plocha), parc. č. 2316/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2316/4 (orná půda), parc. č. 2324 (trvalý travní porost), parc. 
č. 2330/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2333/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2334 (trvalý 
travní porost), parc. č. 2339 (orná půda), parc. č. 2352/1 (ostatní plocha), parc. č. 2358 
(ostatní plocha), parc. č. 2362 (lesní pozemek), parc. č. 2367/1 (ostatní plocha) a parc. 
č. 2371/3 (orná půda) v katastrálním území Starý Maletín; 

na pozemcích parc. č. 45/1 (zahrada), parc. č. 46/1 (zahrada), parc. č. st. 51 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 219 (orná půda), parc. č. 223 (orná půda), parc. č. 232/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 232/5 (orná půda), parc. č. 243 (trvalý travní porost), parc. č. 244/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 249/2 (lesní pozemek), parc. č. 253 (ostatní plocha), parc. 
č. 254 (orná půda), parc. č. 259 (orná půda), parc. č. 270 (orná půda), parc. č. 279 (orná 
půda), parc. č. 292 (trvalý travní porost), parc. č. 296 (trvalý travní porost), parc. č. 302 
(trvalý travní porost), parc. č. 323 (trvalý travní porost), parc. č. 328/1 (orná půda), parc. 
č. 328/2 (lesní pozemek), parc. č. 332 (lesní pozemek), parc. č. 347/2 (lesní pozemek), 
parc. č. 347/3 (lesní pozemek), parc. č. 355/1 (orná půda), parc. č. 379/2 (lesní pozemek), 
parc. č. 380/1 (orná půda), parc. č. 381 (orná půda), parc. č. 382 (orná půda), parc. č. 449 
(orná půda), parc. č. 455 (trvalý travní porost), parc. č. 498 (trvalý travní porost), parc. 
č. 500/1 (trvalý travní porost), parc. č. 500/2 (lesní pozemek), parc. č. 502 (orná půda), 
parc. č. 511 (trvalý travní porost), parc. č. 512 (orná půda), parc. č. 548 (trvalý travní 
porost), parc. č. 552 (trvalý travní porost), parc. č. 553/1 (lesní pozemek), parc. č. 559 
(orná půda), parc. č. 568/1 (orná půda), parc. č. 570/1 (orná půda), parc. č. 576/1 (orná 
půda), parc. č. 617 (orná půda), parc. č. 625 (orná půda), parc. č. 628 (trvalý travní porost), 
parc. č. 636 (orná půda), parc. č. 642 (lesní pozemek), parc. č. 643 (lesní pozemek), parc. 
č. 644/1 (orná půda), parc. č. 644/2 (trvalý travní porost), parc. č. 646/1 (orná půda), parc. 
č. 648/1 (trvalý travní porost), parc. č. 648/2 (trvalý travní porost), parc. č. 761/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 761/7 (ostatní plocha), parc. č. 792 (orná půda), parc. č. 793 (orná půda), 
parc. č. 797/2 (ostatní plocha), parc. č. 797/4 (orná půda), parc. č. 797/5 (orná půda), 
parc. č. 797/6 (trvalý travní porost), parc. č. 799/1 (lesní pozemek), parc. č. 799/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 800/1 (ostatní plocha), parc. č. 800/2 (orná půda), parc. č. 801/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 801/2 (lesní pozemek), parc. č. 802/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 802/2 (ostatní plocha), parc. č. 802/4 (orná půda), parc. č.  802/8 (ostatní plocha), parc. 
č. 802/9 (ostatní plocha), parc. č. 802/27 (ostatní plocha), parc. č. 802/28 (ostatní plocha), 
parc. č.  809/2 (orná půda), parc. č. 815 (orná půda), parc. č. 816 (orná půda), parc. 
č. 825/1 (ostatní plocha) a parc. č. 825/2 (orná půda) v katastrálním území Javoří 
u Maletína; 

na pozemcích parc. parc. č. 1220 (trvalý travní porost), parc. č. 1226 (orná půda), parc. 
č. 1228 (orná půda), parc. č. 1254/18 (trvalý travní porost), parc. č. 1254/21 (lesní 
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pozemek), parc. č. 1273/5 (lesní pozemek), parc. č. 1275 (lesní pozemek), parc. č. 1280 
(lesní pozemek), parc. č. 1292 (trvalý travní porost), parc. č. 1329 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1355 (lesní pozemek), parc. č. 1366/1 (lesní pozemek), parc. č. 1366/3 (trvalý 
travní porost), parc. č. 1366/4 (ostatní plocha), parc. č. 1374/3 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1396 (lesní pozemek), parc. č. 1401 (trvalý travní porost), parc. č. 1403 (ostatní plocha), 
parc. č. 1404 (ostatní plocha), parc. č. 1405 (trvalý travní porost), parc. č. 1406 (trvalý 
travní porost), parc. č. 1407 (lesní pozemek), parc. č. 1408 (ostatní plocha), parc. 
č. 1423/1 (lesní pozemek), parc. č. 1423/3 (lesní pozemek), parc. č. 1537/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 1546/1 (ostatní plocha), parc. č. 1546/2 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1547/1 (ostatní plocha) a parc. č. 1547/2 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Krchleby na Moravě;   

na pozemcích parc. č. 494/1 (orná půda), parc. č. 496 (orná půda), parc. č. 497 (orná 
půda), parc. č. 500/1 (orná půda), parc. č. 503 (orná půda), parc. č. 505/1 (orná půda), 
parc. č. 505/2 (orná půda), parc. č. 506 (orná půda), parc. č. 510 (orná půda), 
parc. č. 562/6 (trvalý travní porost), parc. č. 563/1 (orná půda), parc. č. 563/2 (orná půda), 
parc. č. 563/3 (orná půda), parc. č. 563/5 (ostatní plocha), parc. č. 564 (orná půda), 
parc. č. 566 (orná půda), parc. č. 569/1 (orná půda), parc. č. 590 (orná půda), 
parc. č. 591/4 (orná půda), parc. č. 592 (orná půda), parc. č. 593 (orná půda), parc. č. 596 
(orná půda), parc. č. 598 (orná půda), parc. č. 604 (orná půda), parc. č. 606 (orná půda), 
parc. č. 610/1 (orná půda), parc. č. 623/1 (orná půda), parc. č. 623/2 (orná půda), 
parc. č. 632 (orná půda), parc. č. 634/1 (orná půda), parc. č. 636 (orná půda), parc. č. 638 
(orná půda), parc. č. 640/1 (orná půda), parc. č. 640/2 (orná půda), 640/3 (orná půda), 
parc. č. 650 (orná půda), parc. č. 651 (orná půda), parc. č. 652 (orná půda), parc. č. 662 
(orná půda),  parc. č. 663/1 (orná půda), parc. č. 664 (orná půda), parc. č. 665 (orná 
půda), parc. č. 666/1 (orná půda), parc. č. 669/2 (orná půda), parc. č. 670/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 684 (orná půda), parc. č. 688/2 (orná půda), parc. č. 689 (orná půda), 
parc. č. 703/2 (orná půda), parc. č. 704 (orná půda), parc. č. 709/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 770 (orná půda), parc. č. 786 (orná půda), parc. č. 787 (orná půda), parc. č. 790 
(trvalý travní porost), parc. č. 791/1 (orná půda), parc. č. 791/2 (orná půda), parc. č. 794 
(trvalý travní porost), parc. č. 795 (orná půda), parc. č. 797/1 (trvalý travní porost), 
parc. č. 797/2 (orná půda), parc. č. 800 (trvalý travní porost), parc. č. 801 (orná půda), 
parc. č. 802/1 (trvalý travní porost), parc. č. 802/2 (trvalý travní porost), parc. č. 802/3 
(trvalý travní porost), parc. č. 804 (orná půda), parc. č. 808 (orná půda), parc. č. 811 (orná 
půda), parc. č. 814/1 (orná půda), parc. č. 814/2 (trvalý travní porost), parc. č. 816/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 816/2 (orná půda), parc. č. 828/1 (orná půda), parc. č. 828/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 831 (trvalý travní porost), parc. č. 843/1 (orná půda), parc. č. 843/2 
(trvalý travní porost), parc. č. 845 (trvalý travní porost), parc. č. 853 (trvalý travní porost), 
parc. č. 856/1 (orná půda), parc. č. 856/2 (trvalý travní porost), parc. č. 869/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 871/1 (orná půda), parc. č. 871/2 (trvalý travní porost), parc. č. 875 (trvalý 
travní porost), parc. č. 929/3 (trvalý travní porost), parc. č. 934/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 936 (trvalý travní porost), parc. č. 939/6 (ostatní plocha), parc. č. 939/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 940/1 (orná půda), parc. č. 941/1 (ostatní plocha), parc. č. 941/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 941/3 (ostatní plocha), parc. č. 941/5 (trvalý travní porost), 
parc. č. 944/1 (ostatní plocha), parc. č. 944/2 (ostatní plocha), parc. č. 944/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 945/3 (orná půda), parc. č. 947/1 (ostatní plocha), parc. č. 950/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 950/2 (trvalý travní porost), parc. č. 951 (ostatní plocha), parc. č. 952 
(ostatní plocha), parc. č. 961/1 (orná půda), parc. č. 961/3 (trvalý travní porost), 
parc. č. 962/3 (vodní plocha), parc. č. 962/4 (vodní plocha), parc. č. 984 (trvalý travní 
porost),  parc. č. 985 (ostatní plocha), parc. č. 986 (trvalý travní porost), parc. č. 997/26 
(vodní plocha), parc. č. 997/29 (vodní plocha), parc. č. 997/30 (vodní plocha), 
parc. č. 997/31 (trvalý travní porost), parc. č. 997/32 (trvalý travní porost), parc. č. 997/33 
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(trvalý travní porost), parc. č. 997/34 (trvalý travní porost), parc. č. 997/35 (trvalý travní 
porost), parc. č. 997/38 (trvalý travní porost), parc. č. 997/39 (vodní plocha), 
parc. č. 997/40 (vodní plocha), parc. č. 997/45 (vodní plocha), parc. č. 997/46 (orná 
půda), parc. č. 997/47 (orná půda), parc. č. 997/48 (orná půda), parc. č. 997/49 (trvalý 
travní porost), parc. č. 998/15 (trvalý travní porost), parc. č. 998/17 (vodní plocha), 
parc. č. 998/18 (trvalý travní porost), parc. č. 998/19 (ostatní plocha), parc. č. 998/21 
(trvalý travní porost), parc. č. 998/22 (trvalý travní porost), parc. č. 998/23 (trvalý travní 
porost), parc. č. 998/24 (trvalý travní porost), parc. č. 998/25 (vodní plocha), 
parc. č. 998/26 (trvalý travní porost), parc. č. 998/27 (trvalý travní porost), parc. č. 998/28 
(trvalý travní porost), parc. č. 998/29 (trvalý travní porost), parc. č. 998/30 (trvalý travní 
porost), parc. č. 998/31 (trvalý travní porost), 998/32 (orná půda), parc. č. 998/33 (orná 
půda), parc. č. 998/34 (orná půda), parc. č. 998/35 (vodní plocha), parc. č. 998/37 (orná 
půda), parc. č. 998/40 (orná půda), parc. č. 998/41 (orná půda), parc. č. 998/42 (vodní 
plocha), parc. č. 998/43 (ostatní plocha), parc. č. 999/6 (trvalý travní porost), 
parc. č. 999/7 (trvalý travní porost) a parc. č. 999/11 (vodní plocha) v katastrálním území 
Křemačov; 

na pozemcích parc. č. 389 (trvalý travní porost), parc. č. 394 (trvalý travní porost), 
parc. č. 396 (lesní pozemek), parc. č. 399 (trvalý travní porost), parc. č. 400 (ostatní 
plocha), parc. č. 403 (lesní pozemek), parc. č. 515/1 (ostatní plocha)  a parc. č. 529 (lesní 
pozemek) v katastrálním území Míroveček;  

na pozemcích parc. č. 1 (lesní pozemek), parc. č. 4 (trvalý travní porost) a parc. č. 349  
(ostatní plocha) v katastrálním území Mírov; 

na pozemcích parc. č. st. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 2/3 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. st. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 4 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 572/1 (orná půda), parc. č. 575/1 (orná půda), parc. č. 581/1 
(orná půda), parc. č. 586/1 (orná půda), parc. č. 587/1 (orná půda), parc. č. 603 (orná 
půda), parc. č. 613 (orná půda), parc. č. 627 (orná půda), parc. č. 628 (orná půda), parc. 
č. 630 (orná půda), parc. č. 638/1 (orná půda), parc. č. 639 (orná půda), parc. č. 646 (orná 
půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 648 (orná půda), parc. č. 649 (orná půda), parc. 
č. 655 (orná půda), parc. č. 657 (orná půda), parc. č. 658 (orná půda), parc. č. 661 (orná 
půda), parc. č. 665/1 (orná půda), parc. č. 665/2 (ostatní plocha), parc. č. 667/1 (orná 
půda), parc. č. 667/2 (ostatní plocha), parc. č. 670 (orná půda), parc. č. 671/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 671/2 (ostatní plocha), parc. č. 673/1 (orná půda), parc. č. 673/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 674 (orná půda), parc. č. 675/1 (ostatní plocha), parc. č. 675/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 675/3 (ostatní plocha), parc. č. 675/4 (ostatní plocha), parc. č. 675/5 
(ostatní plocha), parc. č. 675/6 (ostatní plocha), parc. č. 675/7 (ostatní plocha), parc. 
č. 675/8 (ostatní plocha), parc. č. 675/9 (ostatní plocha), parc. č. 675/10 (ostatní plocha), 
parc. č. 675/11 (ostatní plocha), parc. č. 675/12 (ostatní plocha), parc. č. 675/13 (ostatní 
plocha), parc. č. 676/1 (ostatní plocha), parc. č. 676/2 (ostatní plocha), parc. č. 679/1 (orná 
půda), parc. č. 680/1 (orná půda), parc. č. 682 (orná půda), parc. č. 689 (orná půda), parc. 
č. 696 (orná půda), parc. č. 697/1 (orná půda), parc. č. 697/2 (orná půda), parc. č. 699/1 
(orná půda), parc. č. 699/2 (ostatní plocha), parc. č. 700/1 (orná půda), parc. č. 700/2 
(ostatní plocha), parc. č. 700/3 (ostatní plocha), parc. č. 700/4 (orná půda), parc. č. 701/1 
(orná půda), parc. č. 702 (orná půda), parc. č. 719 (orná půda), parc. č. 729 (orná půda), 
parc. č. 736 (orná půda), parc. č. 745 (orná půda), parc. č. 746 (orná půda), parc. č. 753 
(orná půda), parc. č. 760 (orná půda), parc. č. 761 (orná půda), parc. č. 769/3 (trvalý travní 
porost), parc. č. 770/3 (trvalý travní porost), parc. č. 778 (orná půda), parc. č. 779 (orná 
půda), parc. č. 785/1 (zahrada), parc. č. 786 (orná půda), parc. č. 788/1 (zahrada), parc. 
č. 788/3 (zahrada), parc. č. 791 (orná půda), parc. č. 792 (orná půda), parc. č. 797 
(zahrada), parc. č. 798 (orná půda), parc. č. 799 (orná půda), parc. č. 800/1 (trvalý travní 
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porost), parc. č. 800/2 (trvalý travní porost), parc. č. 801 (zahrada), parc. č. 802 (orná 
půda), parc. č. 803 (zahrada), parc. č. 804 (ostatní plocha), parc. č. 805/1 (zahrada), parc. 
č. 805/2 (zahrada), parc. č. 805/3 (ostatní plocha), parc. č. 805/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 805/5 (ostatní plocha), parc. č. 806 (zahrada), parc. č. 842 (orná půda), parc. č. 845 
(orná půda), parc. č. 847 (orná půda), parc. č. 1010/1 (ostatní plocha), parc. č. 1010/2 
(ostatní plocha), parc. č. 1010/3 (ostatní plocha), parc. č. 1010/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 1010/5 (ostatní plocha), parc. č. 1015 (ostatní plocha), parc. č. 1023/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 1023/11 (ostatní plocha), parc. č. 1023/12 (ostatní plocha), parc. č. 1023/13 
(ostatní plocha), parc. č. 1023/14 (ostatní plocha), parc. č. 1023/15 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/16 (ostatní plocha), parc. č. 1023/17 (ostatní plocha), parc. č. 1023/18 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/19 (ostatní plocha), parc. č. 1023/20 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/21 (ostatní plocha), parc. č. 1023/22 (ostatní plocha), parc. č. 1023/23 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/24 (ostatní plocha), parc. č. 1023/25 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/26 (ostatní plocha), parc. č. 1023/27 (ostatní plocha), parc. č. 1023/28 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/29 (ostatní plocha), parc. č. 1023/30 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/31 (ostatní plocha), parc. č. 1023/32 (ostatní plocha), parc. č. 1023/33 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/34 (ostatní plocha), parc. č. 1023/35 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/36 (ostatní plocha), parc. č. 1023/37 (ostatní plocha), parc. č. 1023/38 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/39 (ostatní plocha), parc. č. 1023/40 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/41 (ostatní plocha), parc. č. 1023/42 (ostatní plocha), parc. č. 1023/43 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/44 (ostatní plocha), parc. č. 1023/45 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/46 (ostatní plocha), parc. č. 1023/47 (ostatní plocha), parc. č. 1023/50 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/51 (ostatní plocha), parc. č. 1023/52 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/53 (ostatní plocha), parc. č. 1023/54 (ostatní plocha), parc. č. 1023/55 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/56 (ostatní plocha), parc. č. 1023/57 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/58 (ostatní plocha), parc. č. 1023/59 (ostatní plocha), parc. č. 1023/60 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/61 (ostatní plocha), parc. č. 1023/62 (ostatní plocha), parc. 
č. 1023/63 (ostatní plocha), parc. č. 1023/64 (ostatní plocha), parc. č. 1023/84 (ostatní 
plocha), parc. č. 1023/85 (ostatní plocha), parc. č. 1023/87 (ostatní plocha), parc. č. 1040 
(ostatní plocha), parc. č. 1041 (ostatní plocha), parc. č. 1042/1 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1042/2 (orná půda), parc. č. 1043/1 (ostatní plocha), parc. č. 1043/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1056 (ostatní plocha), parc. č. 1062 (vodní plocha), parc. č. 1063 (vodní 
plocha), parc. č. 1064/1 (orná půda), parc. č. 1065/2 (ostatní plocha), parc. č. 1065/3 (orná 
půda), parc. č. 1066/1 (ostatní plocha), parc. č. 1066/3 (ostatní plocha), parc. č. 1066/6 
(ostatní plocha), parc. č. 1066/7 (ostatní plocha), parc. č. 1068 (ostatní plocha), parc. 
č. 1069/3 (orná půda), parc. č. 1069/4 (orná půda), parc. č. 1069/5 (orná půda), parc. 
č. 1069/6 (orná půda), parc. č. 1069/7 (orná půda), parc. č. 1069/8 (orná půda), parc. 
č. 1069/9 (orná půda), parc. č. 1069/10 (orná půda), parc. č. 1069/11 (orná půda), parc. 
č. 1070/2 (orná půda), parc. č. 1071/1 (ostatní plocha) a parc. č. 1072 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Podolí u Mohelnice; 

na pozemcích parc. č. st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 132 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 730/1 (orná půda), parc. č. 732 (ostatní plocha), parc. č. 736/1 
(lesní pozemek), parc. č. 741/1 (orná půda), parc. č. 742/1 (ostatní plocha), parc. č. 744/1 
(ostatní plocha), parc. č. 744/3 (ostatní plocha), parc. č. 747/1 (trvalý travní porost), parc. 
č. 747/2 (ostatní plocha), parc. č. 747/3 (ostatní plocha), parc. č. 747/8 (trvalý travní 
porost), parc. č. 751/1 (ostatní plocha), parc. č. 752/1 (orná půda), parc. č. 752/2 (orná 
půda), parc. č. 752/3 (ostatní plocha), parc. č. 759/1 (lesní pozemek), parc. č. 759/2 
(ostatní plocha), parc. č. 765/3 (trvalý travní porost), parc. č. 768 (orná půda), parc. č. 771 
(orná půda), parc. č. 772 (lesní pozemek), parc. č. 780/1 (orná půda), parc. č. 780/2 
(ostatní plocha), parc. č. 780/3 (ostatní plocha), parc. č. 780/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 780/5 (ostatní plocha), parc. č. 780/8 (ostatní plocha), parc. č. 780/9 (ostatní plocha), 
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parc. č. 780/10 (ostatní plocha), parc. č. 780/13 (ostatní plocha), parc. č. 780/14 (ostatní 
plocha), parc. č. 796/1 (lesní pozemek), parc. č. 796/2 (ostatní plocha), parc. č. 797/1 
(orná půda), parc. č. 797/2 (orná půda), parc. č. 797/3 (orná půda), parc. č. 800/4 (orná 
půda), parc. č. 803 (lesní pozemek), parc. č. 805/2 (orná půda), parc. č. 825 (trvalý travní 
porost), parc. č. 826 (trvalý travní porost), parc. č. 827 (trvalý travní porost), parc. č. 829 
(ostatní plocha), parc. č. 830 (trvalý travní porost), parc. č. 831 (orná půda), parc. č. 832 
(ostatní plocha), parc. č. 833 (orná půda), parc. č. 837/2 (orná půda), parc. č. 855/1 (orná 
půda), parc. č. 856 (orná půda), parc. č. 857 (orná půda), parc. č. 966/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 966/2 (trvalý travní porost), parc. č. 967 (ostatní plocha), parc. č. 969/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 971/1 (ostatní plocha), parc. č. 974 (orná půda), parc. č. 979 (ostatní 
plocha), parc. č. 981 (ostatní plocha), parc. č. 982 (orná půda), parc. č. 987/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 987/2 (ostatní plocha), parc. č. 987/3 (ostatní plocha) a parc. č. 989 (vodní 
plocha) v katastrálním území Řepová; 

na pozemcích parc. č. 928/1 (ostatní plocha), parc. č. 928/2 (ostatní plocha), parc. č. 928/3 
(ostatní plocha), parc. č. 930/1 (trvalý travní porost), parc. č. 931/1 (orná půda), parc. 
č. 931/2 (orná půda), parc. č. 935/1 (ostatní plocha), parc. č. 935/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 936 (ostatní plocha), parc. č. 937/10 (zahrada), parc. č. 937/11 (zahrada), parc. 
č. 937/12 (zahrada), parc. č. 937/13 (zahrada), parc. č. 937/14 (zahrada), parc. č. 937/15 
(zahrada), parc. č. 937/16 (zahrada), parc. č. 942 (zahrada), parc. č. 943/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 943/2 (ostatní plocha), parc. č. 1008/1 (orná půda), parc. č. 1093 (ostatní 
plocha), parc. č. 1095/1 (ostatní plocha), parc. č. 1095/2 (ostatní plocha), parc. č. 1095/3 
(ostatní plocha), parc. č. 1095/4 (ostatní plocha), parc. č. 1095/5 (ostatní plocha), parc. 
č. 1099 (zahrada), parc. č. 1100/1 (orná půda), parc. č. 1100/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 1100/3 (orná půda), parc. č. 1100/4 (ostatní plocha), parc. č. 1100/5 (orná půda), parc. 
č. 1100/23 (ostatní plocha), parc. č. 1100/24 (ostatní plocha), parc. č. 1100/25 (ostatní 
plocha), parc. č. 1100/48 (orná půda), parc. č. 1100/50 (orná půda), parc. č. 1100/51 (orná 
půda), parc. č. 1100/53 (orná půda), parc. č. 1100/54 (orná půda), parc. č. 1100/55 (orná 
půda), parc. č. 1100/56 (orná půda), parc. č. 1100/57 (orná půda), parc. č. 1100/58 (orná 
půda), parc. č. 1100/59 (orná půda), parc. č. 1100/61 (orná půda), parc. č. 1100/62 (orná 
půda), parc. č. 1100/63 (orná půda), parc. č. 1100/64 (orná půda), parc. č. 1100/66 (orná 
půda), parc. č. 1100/68 (orná půda), parc. č. 1100/69 (orná půda), parc. č. 1100/70 (orná 
půda), parc. č. 1100/71 (orná půda), parc. č. 1100/72 (orná půda), parc. č. 1100/73 (orná 
půda), parc. č. 1100/74 (orná půda), parc. č. 1100/75 (orná půda), parc. č. 1100/76 (orná 
půda), parc. č. 1100/86 (orná půda), parc. č. 1100/89 (orná půda), parc. č. 2521/14 (orná 
půda), parc. č. 2521/22 (orná půda), parc. č. 2521/59 (ostatní plocha), parc. č. 2521/60 
(orná půda), parc. č. 2521/61 (orná půda), parc. č. 2521/95 (orná půda), parc. č. 2521/99 
(ostatní plocha), parc. č. 2521/111 (ostatní plocha), parc. č. 2521/112 (ostatní plocha), 
parc. č. 2523/2 (ostatní plocha), parc. č. 2523/11 (ostatní plocha), parc. č. 2524/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 2524/4 (ostatní plocha), parc. č. 2524/22 (orná půda), parc. č. 2524/23 
(orná půda), parc. č. 2524/24 (orná půda), parc. č. 2524/36 (ostatní plocha), parc. 
č. 2524/37 (ostatní plocha), parc. č. 2524/38 (ostatní plocha), parc. č. 2524/39 (ostatní 
plocha), parc. č. 2524/43 (orná půda), parc. č. 2524/53 (orná půda), parc. č. 2524/54 (orná 
půda), parc. č. 2524/57 (ostatní plocha), parc. č. 2525/14 (orná půda), parc. č. 2525/16 
(orná půda), parc. č. 2525/17 (orná půda), parc. č. 2525/19 (orná půda), parc. č. 2527/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2527/2 (ostatní plocha), parc. č. 2528/63 (orná půda), parc. 
č. 2528/64 (orná půda), parc. č. 2528/68 (orná půda), parc. č. 2528/87 (ostatní plocha), 
parc. č. 2528/93 (orná půda), parc. č. 2528/94 (orná půda), parc. č. 2528/95 (orná půda), 
parc. č. 2528/96 (orná půda), parc. č. 2528/97 (orná půda), parc. č. 2528/98 (orná půda), 
parc. č. 2528/99 (orná půda), parc. č. 2528/100 (orná půda), parc. č. 2528/101 (orná 
půda), parc. č. 2528/102 (orná půda), parc. č. 2528/103 (orná půda), parc. č. 2528/105 
(orná půda), parc. č. 2528/106 (orná půda), parc. č. 2528/107 (orná půda), parc. 
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č. 2528/108 (orná půda), parc. č. 2528/109 (orná půda), parc. č. 2529/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 2529/2 (ostatní plocha), parc. č. 2529/3 (ostatní plocha), parc. č. 2529/4 (ostatní 
plocha), parc. č. 2530/1 (ostatní plocha), parc. č. 2530/2 (ostatní plocha), parc. č. 2530/3 
(ostatní plocha), parc. č. 2530/4 (ostatní plocha), parc. č. 2530/5 (ostatní plocha), parc. 
č. 2530/6 (ostatní plocha), parc. č. 2531 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2533/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2533/2 (ostatní plocha), parc. č. 2533/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 2533/4 (ostatní plocha), parc. č. 2533/5 (ostatní plocha), parc. č. 2534 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 2535 (ostatní plocha), parc. č. 2536 (ostatní plocha), parc. 
č. 2537 (zahrada), parc. č. 2538 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2539 (zahrada), 
parc. č. 2540/1 (ostatní plocha), parc. č. 2540/2 (ostatní plocha), parc. č. 2540/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 2540/4 (ostatní plocha), parc. č. 2540/5 (ostatní plocha), parc. č. 2540/6 
(ostatní plocha), parc. č. 2541/1 (zahrada), parc. č. 2541/2 (zahrada), parc. č. 2542 
(zahrada), parc. č. 2543 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2544/1 (zahrada), parc. 
č. 2544/2 (zahrada), parc. č. 2545/1 (zahrada), parc. č. 2545/2 (zahrada), parc. č. 2545/3 
(zahrada), parc. č. 2545/4 (zahrada), parc. č. 2546/1 (ostatní plocha), parc. č. 2546/2 
(ostatní plocha), parc. č. 2546/3 (ostatní plocha), parc. č. 2546/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 2546/5 (ostatní plocha), parc. č. 2549/1 (ostatní plocha), parc. č. 2549/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 2549/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2549/4 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2549/5 (ostatní plocha), parc. č. 2549/6 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 2549/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2549/8 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2549/9 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 
č. 2549/10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2549/11 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 2549/12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2549/13 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc. č. 2549/14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2549/17 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 2549/109 (zahrada), parc. č. 2549/111 (ostatní plocha), parc. 
č. 2549/112 (ostatní plocha), parc. č. 2549/121 (ostatní plocha), parc. č. 2549/140 (ostatní 
plocha), parc. č. 2549/141 (ostatní plocha), parc. č. 2550/1 (zahrada), parc. č. 2550/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2550/4 (zahrada), parc. č. 2551/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 2551/3 (zahrada), parc. č. 2555/1 (ostatní plocha), parc. č. 2555/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 2556/1 (ostatní plocha), parc. č. 2556/2 (ostatní plocha), parc. č. 2557 
(ostatní plocha), parc. č. 2559/1 (ostatní plocha), parc. č. 2559/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 2559/3 (ostatní plocha), parc. č. 2559/6 (ostatní plocha), parc. č. 2559/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 2560 (ostatní plocha), parc. č. 2561/1 (ostatní plocha), parc. č. 2561/2 
(ostatní plocha), parc. č. 2561/4 (ostatní plocha), parc. č. 2561/6 (ostatní plocha), parc. 
č. 2561/7 (ostatní plocha), parc. č. 2561/8 (ostatní plocha), parc. č. 2561/9 (ostatní 
plocha), parc. č. 2561/10 (ostatní plocha), parc. č. 2562/1 (ostatní plocha), parc. č. 2562/2 
(ostatní plocha), parc. č. 2562/3 (ostatní plocha), parc. č. 2562/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 2562/5 (ostatní plocha), parc. č. 2562/6 (ostatní plocha), parc. č. 2562/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 2562/8 (ostatní plocha), parc. č. 2562/9 (ostatní plocha), parc. č. 2562/10 
(ostatní plocha), parc. č. 2562/11 (ostatní plocha), parc. č. 2562/12 (ostatní plocha), parc. 
č. 2563/1 (ostatní plocha), parc. č. 2569 (ostatní plocha), parc. č. 2608/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 2608/2 (ostatní plocha), parc. č. 2608/3 (ostatní plocha), parc. č. 2608/4 (ostatní 
plocha), parc. č. 2608/5 (ostatní plocha), parc. č. 2609 (zahrada), parc. č. 2617/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 2617/3 (ostatní plocha), parc. č. 2642/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 2643 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2665 (zahrada), parc. č. 2666 
(zahrada), parc. č. 2672 (orná půda), parc. č. 2673 (orná půda), parc. č. 2687/3 (orná 
půda), parc. č. 2687/8 (orná půda), parc. č. 2687/9 (orná půda), parc. č. 2687/10 (orná 
půda), parc. č. 2687/11 (orná půda), parc. č. 2687/12 (orná půda), parc. č. 2687/13 (orná 
půda), parc. č. 2689/1 (orná půda), parc. č. 2690/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 2690/2 (ostatní plocha), parc. č. 2690/3 (ostatní plocha), parc. č. 2690/4 (ostatní 
plocha), parc. č. 2690/5 (ostatní plocha), parc. č. 2691/3 (ostatní plocha), parc. č. 2691/4 
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(ostatní plocha), parc. č. 2691/5 (ostatní plocha), parc. č. 2693/3 (vodní plocha), parc. 
č. 2693/4 (vodní plocha), parc. č. 2693/5 (vodní plocha), parc. č. 2694/1 (orná půda), parc. 
č. 2694/2 (orná půda), parc. č. 2694/3 (orná půda), parc. č. 2694/6 (orná půda), parc. 
č. 2695 (ostatní plocha), parc. č. 2696/1 (vodní plocha), parc. č. 2696/2 (vodní plocha), 
parc. č. 2697 (ostatní plocha), parc. č. 2709/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2709/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 2709/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2709/4 (trvalý travní porost), 
parc. č. 2793/1 (orná půda), parc. č. 2793/4 (orná půda), parc. č. 2793/5 (orná půda), parc. 
č. 2793/6 (orná půda), parc. č. 2793/7 (orná půda), parc. č. 2793/8 (orná půda), parc. 
č. 2793/9 (orná půda), parc. č. 2793/10 (orná půda), parc. č. 2793/12 (orná půda), parc. 
č. 2793/14 (orná půda), parc. č. 2793/51 (orná půda),parc. č. 2793/52 (orná půda), parc. 
č. 2955/1 (ostatní plocha), parc. č. 2955/2 (ostatní plocha), parc. č. 2955/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 2955/4 (ostatní plocha), parc. č. 2955/5 (ostatní plocha), parc. č. 2955/6 
(ostatní plocha),parc. č. 2955/7 (ostatní plocha), parc. č. 2955/8 (ostatní plocha), parc. 
č. 2955/9 (ostatní plocha), parc. č. 2955/10 (ostatní plocha), parc. č. 2956/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 2957/1 (ostatní plocha), parc. č. 2957/2 (ostatní plocha), parc. č. 2957/3 
(ostatní plocha), parc. č. 2957/4 (ostatní plocha), parc. č. 2957/5 (ostatní plocha), parc. 
č. 2957/7 (ostatní plocha), parc. č. 2960/7 (ostatní plocha), parc. č. 2960/8 (ostatní 
plocha), parc. č. 2960/10 (ostatní plocha), parc. č. 2960/11 (ostatní plocha), parc. 
č. 2960/12 (ostatní plocha), parc. č. 2960/13 (ostatní plocha), parc. č. 2960/14 (ostatní 
plocha), parc. č. 2960/15 (ostatní plocha), parc. č. 2960/17 (ostatní plocha), parc. 
č. 2960/18 (ostatní plocha), parc. č. 2960/20 (ostatní plocha), parc. č. 2966/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 2966/2 (ostatní plocha), parc. č. 2966/3 (ostatní plocha), parc. č. 2966/4 
(ostatní plocha), parc. č. 2966/5 (ostatní plocha), parc. č. 2966/6 (ostatní plocha), parc. 
č. 2966/7 (ostatní plocha), parc. č. 2966/8 (ostatní plocha), parc. č. 2966/9 (ostatní 
plocha), parc. č. 2966/10 (ostatní plocha), parc. č. 2966/11 (ostatní plocha), parc. 
č. 2966/12 (ostatní plocha), parc. č. 2966/13 (ostatní plocha), 2966/14 (ostatní plocha), 
2966/15 (ostatní plocha), parc. č. 2966/16 (ostatní plocha), parc. č. 2967/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 2967/2 (ostatní plocha), parc. č. 2968/2 (ostatní plocha), parc. č. 2968/3 
(ostatní plocha), parc. č. 2969/1 (ostatní plocha), parc. č. 2969/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 2971/1 (ostatní plocha), parc. č. 2971/2 (ostatní plocha), parc. č. 2971/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 2971/4 (ostatní plocha), parc. č. 2971/5 (ostatní plocha), parc. č. 2973/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2973/5 (ostatní plocha), parc. č. 2973/7 (ostatní plocha), parc. 
č. 2973/8 (ostatní plocha), parc. č. 2975/2 (ostatní plocha), parc. č. 2999/4 (vodní plocha), 
parc. č. 2999/5 (vodní plocha), parc. č. 2999/7 (vodní plocha), parc. č. 2999/11 (vodní 
plocha), parc. č. 3000/1 (vodní plocha), parc. č. 3001/1 (vodní plocha), parc. č. 3001/2 
(ostatní plocha), parc. č. 3001/12 (vodní plocha), parc. č. 3001/13 (vodní plocha), parc. 
č. 3001/14 (vodní plocha), parc. č. 3001/15 (vodní plocha), parc. č. 3001/16 (vodní 
plocha), parc. č. 3001/17 (vodní plocha), parc. č. 3001/18 (vodní plocha), parc. č. 3001/19 
(vodní plocha), parc. č. 3001/28 (vodní plocha), parc. č. 3001/29 (vodní plocha), parc. 
č. 3001/30 (vodní plocha) a parc. č. 3001/31 (vodní plocha) v katastrálním území 
Mohelnice; 

na pozemcích parc. č. 253 (orná půda), parc. č. 269 (orná půda), parc. č. 274 (orná půda), 
parc. č. 276 (orná půda), parc. č. 277 (orná půda), parc. č. 279 (orná půda), parc. č. 280 
(orná půda), parc. č. 281/1 (orná půda), parc. č. 283 (orná půda), parc. č. 284/1 (orná 
půda), parc. č. 284/2 (vodní plocha), parc. č. 286/1 (orná půda), parc. č. 286/2 (vodní 
plocha), parc. č. 287 (orná půda), parc. č. 288/1 (ostatní plocha), parc. č. 288/2 (orná 
půda), parc. č. 356/2 (zahrada), parc. č. 356/3 (zahrada), parc. č. 594/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 637/1 (orná půda), parc. č. 637/2 (orná půda), parc. č. 644/1 (orná půda), parc. 
č. 644/2 (orná půda), parc. č. 644/3 (orná půda), parc. č. 644/4 (orná půda), parc. č. 644/5 
(orná půda), parc. č. 644/6 (orná půda), parc. č. 644/7 (orná půda), parc. č. 644/8 (orná 
půda), parc. č. 644/12 (orná půda), parc. č. 644/13 (orná půda), parc. č. 644/14 (orná 
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půda), parc. č. 644/20 (orná půda), parc. č. 644/22 (orná půda), parc. č. 645/1 (vodní 
plocha), parc. č. 645/2 (vodní plocha), parc. č. 645/3 (vodní plocha), parc. č. 645/4 (vodní 
plocha), parc. č. 645/5 (vodní plocha), parc. č. 646 (orná půda), parc. č. 651/1 (vodní 
plocha) a parc. č. 651/2 (vodní plocha) v katastrálním území Újezd u Mohelnice; 

na pozemcích parc. č. 1492 (orná půda), parc. č. 1530 (orná půda), parc. č. 1534 (orná 
půda), parc. č. 1535 (orná půda), parc. č. 1536 (orná půda), parc. č. 1537 (orná půda), 
parc. č. 1538 (orná půda), parc. č. 1539 (orná půda), parc. č. 1540 (orná půda), parc. 
č. 1541 (orná půda), parc. č. 1542 (orná půda), parc. č. 1543 (orná půda), parc. č. 1864 
(ostatní plocha) a parc. č. 1886 (ostatní plocha) v katastrálním území Moravičany; 

na pozemcích parc. č. parc. č. 1722/1 (orná půda), parc. č. 1722/2 (orná půda), parc. 
č. 1722/10 (orná půda), parc. č. 1722/11 (orná půda), parc. č. 1722/12 (orná půda), parc. 
č. 1722/13 (orná půda), parc. č. 1722/14 (orná půda), parc. č. 1722/15 (orná půda), parc. 
č. 1722/16 (orná půda), parc. č. 1722/17 (orná půda), parc. č. 1722/18 (orná půda), parc. 
č. 1722/19 (orná půda), parc. č. 1722/20 (orná půda), parc. č. 1722/21 (orná půda), parc. 
č. 1722/22 (orná půda), parc. č. 1722/23 (orná půda), parc. č. 1722/24 (orná půda), parc. 
č. 1722/25 (orná půda), parc. č. 1722/26 (orná půda), parc. č. 1722/27 (orná půda), parc. 
č. 1722/28 (orná půda), parc. č. 1722/29 (orná půda), parc. č. 1722/30 (orná půda), parc. 
č. 1722/31 (orná půda), parc. č. 1722/32 (orná půda), parc. č. 1722/33 (orná půda), parc. 
č. 1722/34 (orná půda), parc. č. 1722/35 (orná půda), parc. č. 1722/36 (orná půda), parc. 
č. 1722/37 (orná půda), parc. č. 1722/38 (orná půda), parc. č. 1722/39 (orná půda), parc. 
č. 1722/40 (orná půda), parc. č. 1722/41 (orná půda), parc. č. 1722/42 (orná půda), parc. 
č. 1722/43 (orná půda), parc. č. 1722/44 (orná půda), parc. č. 1722/45 (orná půda), parc. 
č. 1722/46 (orná půda), parc. č. 1722/77 (orná půda), parc. č. 1722/78 (orná půda), parc. 
č. 1722/82 (orná půda), parc. č. 1722/84 (orná půda), parc. č. 1722/85 (orná půda), parc. 
č. 1722/86 (orná půda), parc. č. 1722/87 (orná půda), parc. č. 1722/91 (orná půda), parc. 
č. 1722/92 (orná půda), parc. č. 1722/93 (orná půda), parc. č. 1722/98 (orná půda), parc. 
č. 1722/99 (orná půda), parc. č. 1722/100 (orná půda), parc. č. 1722/101 (orná půda), 
parc. č. 1722/102 (orná půda), parc. č. 1722/103 (orná půda), parc. č. 1722/135 (orná 
půda), parc. č. 2242/3 (ostatní plocha), parc. č. 2242/4 (ostatní plocha), parc. č. 2242/5 
(ostatní plocha), parc. č. 2243/3 (ostatní plocha), parc. č. 2243/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 2243/5 (ostatní plocha), parc. č. 2243/6 (ostatní plocha), parc. č. 2243/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 2244/5 (ostatní plocha), parc. č. 2244/6 (ostatní plocha) a parc. č. 2244/7 
(ostatní plocha) v katastrálním území Loštice.  

Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění: 

Předmětem stavby je dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice. Jedná 
se novostavbou dálnice, která je až na koncový cca dvoukilometrový úsek řešena v nové 
trase. Řešený úsek dálnice D35 Staré Město - Mohelnice je poslední ze souboru staveb 
na D35 mezi mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Opatovice a Olomoucí. Po jejím 
zprovoznění dojde ke kompletaci celého tahu od dálnice D11, okolo Litomyšle přes město 
Mohelnice, Olomouc až po Lipník nad Bečvou. Výstavba dálnice D35 v úseku Staré 
Město – Mohelnice umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující 
komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení stávající 
silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, která je v současné doběna hranici 
únosnosti z  hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu 
na životní prostředí.  

Navržený úsek dálnice začíná severně od Moravské Třebové v prostoru MÚK Staré Město 
v návaznosti na úsek souběžně připravovaný stavby dálnice D35 Opatovec – Staré Město. 
Konec úseku se nachází jižně pod Mohelnicí v napojení na stávající úsek dálnici D35 



KUOK 9627/2022 

11 z 42                                    KÚOK/58632/2021/ODSH-SH/131 

Mohelnice - Olomouc. Zájmový koridor dálnice D35 je navržen, pokud možno mimo 
zastavěná území. Trasa dálnice tedy vede převážně po zemědělské, z části i po lesní 
půdě. Křížení několika vodních toků je řešeno mostními objekty nebo rámovými 
propustky. Průchod přes výrazný terénní zlom, citlivou přírodní oblast a významný krajinný 
prvek v trase je řešen tunelem Maletín. Na trase je navržen 1 ražený tunel 
a 4 mimoúrovňové křižovatky, které napojují novou trasu dálnice na stávající komunikační 
síť v oblasti. 

V začátku úseku navazuje trasa na úsek D35 Opatovec – Staré Město. V km 91,830 je 
navržena MÚK Staré Město. Mezi km 92,9 až km 95,6 je trasa vedena lesním komplexem 
mezi vrchy Bučina a Vysoký. Mezi km 93,190-94,290 je tunelem Maletín délky 1312,5 m 
překonáván terénní hřbet výšky cca 85 m. Tunel je v podélném sklonu 0,62 % 
a ve směrovém oblouku o poloměru 2 250 m. Tunel bude v provozu jako čtyřpruhový 
tj. dvoupruhový v jednom směru. Přípustná rychlost v tunelu je stanovena na 100 km/hod.  

Následně trasa směřuje na východ směrem k obci Krchleby a je vedena severně od obce 
Maletín ve vzdálenosti cca 650-1150 m od okraje obce a zasahuje částečně do lesního 
porostu severně od kopce Skalník. Severně od lokality Javoří se trasa stáčí na jihovýchod 
do souběhu se silnicí III/31521 směrem k Mohelnici. Od km 100,0 trasa klesá směrem 
k Mohelnici a je vedena jižně od obcí Krchleby a Řepová podél zalesněného okraje vrchu 
Obora, kříží silnici III/31522 mezi Řepovou a Mírovem a je vedena severovýchodním 
obchvatem kolem Křemačova v minimální vzdálenosti od okrajové zástavby obce cca 
220 m. Trasa je vedena kolem Křemačovského rybníka, kříží stávající silnici I/35 
na západním okraji Mohelnice v lokalitě Horní Válce a je napojena do přímého úseku 
stávající trasy D35 směrem na Olomouc na jihozápadním okraji Mohelnice. Jedná se 
o novostavbu s celkováou délkou trasy 18 230 km. Od km cca 16,900 je uvažováno 
s frézováním stávající vozovky, resp. s rozšířením zemního tělesa a vybudováním 
kompletní konstrukce vozovky v místě nově navrhovaných přídatných pruhů. Na konci 
úseku se předpokládá využití stávajících konstrukčních vrstev vozovek. 

Objekty pozemních komunikací: 
Objektem hlavní trasy dálnice je stavební objekt SO 101 Dálnice D35 Hlavní trasa v délce 
18 230 m, v kategorii D26,0/130 včetně všech souvisejících objektů čtyř mimoúrovňových 
křižovatek (Staré Město, Maletín, Mohelnice – sever a Mohelnice – jih).  Od MÚK Maletín 
směrem k Mohelnici jsou navrženy přídatné pruhy ve stoupání/klesání a návrhová 
kategorie odpovídá uspořádání D33,5/130. Realizovaný úsek začíná východně od obce 
Staré Město v km 91,670 provozního staničení D35 napojením na předchozí úsek D35 
Opatovec – Staré Město. Zde trasa pokračuje směrem na východ, zhruba v polovině 
řešeného úseku se stáčí směrem na JV k městu Mohelnice, kde se napojuje na stávající 
úsek D35. Trasa dálnice D35 je navržena na návrhovou rychlost vn = 130 km/h a je 
vedená členitým terénem. V první polovině trasa stoupá od 430 m n. m. až na 575 m n. 
m., dále opět klesá k Mohelnici do nadmořské výšky 250 m n. m. Niveleta trasy D35 je 
navržena tak, aby příčná údolí byla křížena převážně na mostech, aby část terénního 
zlomu mezi Petrušovem a Maletínem byla vedena v tunelu a aby v klesání směrem 
k Mohelnici se niveleta co nejvíce přimykala ke stávajícímu terénu. Maximální podélný 
spád nivelety na tomto úseku je 4,50 %. 
MÚK Staré Město (SO 110) je mimoúrovňová křižovatka dálnice D35 s přivaděčem silnice 
I/35. Jedná se o trubkovitou mimoúrovňovou křižovatku. V případě MÚK Maletín (SO 111) 
se jedná se o osmičkovou mimoúrovňovou křižovatku, která má 4 křižovatkové větve. 
MÚK Mohelnice – sever (SO 112) je trojlístkovou mimoúrovňovou křižovatku se 
semidirektní větví ve směru Olomouc-Zábřeh. Plnohodnotné využití MUK Mohelnice - 
sever přímo souvisí se zprovozněním stavby I/44 Mohelnice – Vlachov. U navržené MÚK 
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Mohelnice – jih (SO 113) se jedná o kombinaci kosodélné a deltovité MÚK. Předmětná 
křižovatka má 4 křižovatkové větve. 
Stavbou předmětné dálnice jsou dále vyvolány objekty přeložek a úprav silnic I., II. a III. 
tříd napojené na stávající dopravní infrastrukturu. Z důvodu potřeby zachování obsluhy 
území stavba obsahuje přeložky a úpravy místní a účelových komunikací a přístupy 
na jednotlivé pozemky v rámci jednotlivých sjezdů. V rámci zajištění požární bezpečnosti 
stavby (především stavby tunelu Maletín) jsou navrženy přístupové komunikace 
k portálům tunelu. Obslužnost souvisejících objektů dálnice zajišťují sjezdy. Po dobu 
výstavby některých komunikací budou zřízeny komunikace provizorní, které jsou součástí 
předmětného územního rozhodnutí jako stavby dočasné. Projektová dokumentace 
obsahuje návrh přechodného a stálého dopravního značení na všech třídách 
předmětných komunikací. Součástí stavby jsou portály pro dopravní značení. 

Mostní objekty 
V rámci stavby bude zbudováno několik nových mostů na trase dálnice D35 a v rámci 
větví jednotlivých mimoúrovňových křižovatek. V rámci stavebního objektu mostu SO 205 
bude řešena estakáda, kdy komunikační těleso dálnice bude neseno na pilířích. Součástí 
přeložek jednotlivých silnic nižších tříd je dále mostní objekty přes D35, přes potok 
Újezdka a přes stezku pro pěší. Současně bude v rámci stavby provedena oprava dvou 
stávajících mostních objektů . 

Vodohospodářské objekty 
Odvodnění dálnice a jejích souvisejících objektů je řešeno kanalizací v celé trase. Voda 
z vozovek hlavní trasy komunikace D35 je v projektovém řešení v celém rozsahu 
zachytávána u okrajů vozovky, a to podle příčného sklonu u středního dělicího pásu nebo 
na okraji. K zachycení vody dochází v mělkých monolitických betonových žlábcích, 
v kterých jsou rozmístěny vpusti s napojením do středové kanalizace příčnými přípojkami. 
Podél celé trasy dálnice se vyskytují retenční nádrže pro akumulaci a regulované 
vypouštění dešťových vod z jednotlivých dotčených úseků trasy a dešťové usazovací 
nádrže sloužící k přečištění dešťových vod. Čisté vody ze svahů zemního tělesa jsou 
ve většině případů vedeny silničními příkopy rovnou do recipientů mimo systém 
kanalizace. 
Trasa navržené dálnice protíná několik stávajících vodních toků. Navrženy jsou úpravy 
a přeložky vodních toků Mírovka, Újezdka a Podolského a Řepovského potoka. 
Dálnice zasahuje do trasy stávající vodovodní a kanalizačních sítě a jsou tak navrženy 
jednotlivé přeložky těchto sítí. 
Stavba se nachází v území s výskytem plošných meliorací – polních drenáží a podrobných 
odvodňovacích zařízení, bude řešena úprava těchto dotčených meliorací, jejich přeložení 
a obnova.  

Elektro a sdělovací objekty 
Trasou dálnice dojde k dotčení sítí elektronických komunikací a sdělovacího vedení. 
Navrženy jsou přeložky jednotlivých tras vedení – venkovního vedení VN, NN, přeložce 
stožárové trafostanice,  kabelového vedení sití elektronických komunikací. Dále 
je navržena úprava a přeložky veřejného osvětlení ve městě Mohlenice. U tunelu Maletín 
je navrženo nové veřejné osvětlení. Součástí stavby je také zřízení systému DIS-SOS 
a dalších souvisejících objektů sloužících pro zabezpečení dálnice, tj. získávání 
vizuálního přehledu o stavu povrchu vozovky, aktuálních klimatických jevech, dopravní 
vytíženosti a stavu dopravy v kritických místech dálnice D35, kde existuje zvýšené riziko 
vzniku dopravních excesů. 

Objekty trubních vedení 
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V zájmové území dochází navrhovaným umístěním stavby dopravní infrastruktury 
k dotčení se stávajícími trasami plynovodů, které si vyžádají přeložky několika VTL 
plynovodů a jedné přeložky STL plynovodu. 

Objekty podzemních staveb 
Navrhovaný tunel Maletín  s délkou tunelových trub 1 312,5 m leží západně od obce 
Maletín, severně od obce Borušov a východně od obce Dětřichov u Moravské Třebové 
v Pardubickém kraji (olomoucký portál leží téměř na rozhraní kraje pardubického 
a olomouckého). Jedná se o dálniční tunel šířkové kategorie T8 se směrově oddělenou 
dopravou (pro každý jízdní směr je navržena jedna dvoupruhová tunelová trouba). Tunel 
je navržen ve stoupání s jedním stejnosměrným vrcholovým obloukem u hradeckého 
portálu. V tunelu jsou navrženy celkem čtyři průchozí tunelové propojky. Hloubené části 
tunelových trub byly navrženy jako ŽB monolitické konstrukce zhotovené v dočasných 
stavebních jamách, které se po betonáži hloubených trub zasypají. Při provádění 
zpětných zásypů se zformují trvalé šikmé portálové svahy. Při výstavbě ražené části 
tunelu je uvažováno s využitím konvenční cyklické ražby. Ostění tunelu je navrženo jako 
dvouplášťové s mezilehlou foliovou izolací. V rámci dokumentace jsou zpracovány také 
jeho související objekty. Objekty řeší Hradecký a Olomoucký portál tunelu, raženou část 
tunelu, vybavení tunelu, provozně technologické a vzduchotechnické objekty a ostatní 
práce. Nedílnou součástí ražeb tunelu observační metodou je provádění řádného 
geotechnického monitoringu. Pro ražbu tunelu Maletín je počítáno s prováděním 
předstihového monitoringu, monitoringu během výstavby a sledování stavby 
po dokončení.  

Objekty pozemních staveb 
Protihlukové stěny jejichž umístění a návrh vyplývá ze zpracované hlukové studie a taktéž  
na základě migrační studie. Na základě migrační studie je navrženo 7 protihlukových stěn 
o výšce 2,0 m a 4,0 m a na základě hlukové studie 14 protihlukových stěn o výšce 4,0 -  
6,0 m nad hranou zpevnění komunikace, resp. 5,5 m nad okolním terénem. Na mostech 
se budou stěny skládat z ocelových sloupků kotvených do říms, dále pak ze soklového 
panelu a výplňového panelu z tvrzeného vrstevnatého skla. Průhledná výplň bude 
s ohledem na snížení mortality ptactva opatřena vypískovanými pruhy. Při umístění stěn 
v nezpevněné krajnici bude mezi sloupky je uložen soklový prefabrikát, na kterém budou 
podle jejího typu uloženy absorpční panely,odrazivé protihlukové panely nebo 
transparentní panely z čirého tvrzeného vrstevnatého skla s vypískovanými pruhy. 
Součástí objektů pozemních staveb bude po odstranění realizce nového oplocení 
z drátěného pletiva chráněného plastikovým potahem na ocelových sloupcích výšky 
2,0 m v místech, kde se trasa pozemní komunikace dostává do kolize se stávajícím 
oplocením pozemků.  

Objekty úpravy území 
Objekty úpravy území zajišťují provedení vegetační úprav u vlastní dálnice D35, 
překládaného biokoridoru MÚK Maletín, ostatních komunikací a přeložek vodních toků. 
Vegetační úpravy obsahují návrh výsadby stromů, keřových skupin a způsoby zatravnění. 
Dále jsou řešeny úpravy využitých ploch v rámci stavby (skládky a zařízení staveniště) 
a místní terénní úpravy souvisejícím s rekultivacemi po rušených komunikacích 
a vodotečích. Součástí projektu je oplocení dálnice za účelem zamezení přístupu zvěře 
na komunikaci. Oplocení rovněž slouží jako naváděcí zařízení k mostním objektům 
a propustkům umožňujícím migraci živočichů tělesem dálnice. Oplocení bude podél celé 
trasy, vyjma úseků, kde jsou navrženy protihlukové stěny a úseků, kde je dálnice vedena 
po mostě či estakádě. V rámci objektu budou oploceny i některé retenční nádrže. 
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Ostatní objekty 
Objekt řeší provizorní staveništní komunikace, které bude nutné zřídit pro realizaci stavby. 
Komunikace budou v kategorii P 4/30. 

Odstranění stavby: 
V rámci stavby dojde k odstranění objektů pozemních staveb, mostních objektů 
a odstranění ČS Benzina. Odstranění objektů není součástí tohoto řízení. 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
Stavební objekty, které jsou součásti stavby a nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby,  
tudíž nejsou součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí, jsou zapsány tence 
a kurzívou. 

OBJEKTY ŘADY 000 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

001  Demolice ČS Benzina v km 16,300 
002  Demolice RD Dolní krčmy p.č. 2543 v k.ú. Mohelnice 
003  Demolice objektu na p.č. 2539 v k.ú Mohelnice 
004  Demolice objektu na p.č. 2550/2 v k.ú. Mohelnice 
005  Demolice objektu na p.č. st. 132 v k.ú. Řepová 
006  Demolice objektu na p.č. st. 1 v k.ú. Podolí u Mohelnice 
007  Demolice mostního objektu ev. č. 35-115.3 
008  Demolice mostního objektu ev. č. 35-115a.3 
009  Demolice mostního objektu ev. č. 35-115b.3 
020 Příprava území 

OBJEKTY ŘADY 100 - POZEMNÍ KOMUNIKACE 

101  Dálnice D35 Hlavní trasa 
102  Přeložka silnice I/35 včetně OK 
103  Zárodek silnice I/44 Mohelnice - Vlachov 
104  Úprava přivaděče I/35 
107  Úniková zóna na I/35 
108  Nástupní plochy IZS - Hradecký portál 
110  MÚK Staré Město 
111  MÚK Maletín  
112  MÚK Mohelnice - sever 
113  MÚK Mohelnice - jih 
116  Přístupová komunikace k Pardubickému portálu tunelu 
117.1  Úprava polní cesty v km 2,86 – část Lesů ČR 
117.2  Přístupová komunikace k Olomouckému portálu tunelu 
117.3  Úprava polní cesty v km 2,68 – část obce Borušov 
118  Služební sjezd na silnici III/31521 
119  Služební sjezd v km 9,080 
120  Přeložka silnice III/31519 
121  Přeložka silnice III/31521 Řepová 
122  Přeložka silnice III/31521 Křemačov 
123  Sjezd Fenix solutions 
124  Přivaděč Mohelnice sever  
125  Přeložka silnice II/635 včetně OK se silnicí II/644 
125.1  Úprava připojení ČSPHM podél SO 125 
126  Přeložka silnice II/635 včetně OK v prostoru MÚK Mohelnice-jih 
127  Přivaděč Mohelnice jih včetně OK se silnicí II/444 
127.1  Úprava místní komunikace - paprsek P2 okružní křižovatky 
128  Přeložka MK Horní Krčmy 
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129  Přeložka silnice II/635 směr Loštice 
134  Úprava cyklostezky Dolní Krčmy 
135  Chodník podél SO 124 
136  Úprava chodníku u SO 125 
137  Úprava cyklostezky Mohelnice-Křemačov 
138  Chodník I/35, u vodojemu 
140  Sjezd k RN v km 0,250 
141  Sjezd k RN v km 2,800 
142  Sjezd k RN v km 3,350 
143.1  Sjezd k RN v km 6,000 
143.2  Sjezd k RN v km 6,900 
144  Sjezd k RN v km 7,700 
145  Sjezd k RN v km 9,300 
146  Sjezd k RN v km 10,900 
147  Sjezd k RN v km 11,400 
148.1 Sjezd k RN v km 13,700 
148.2  Sjezd k RN a DUN v km 13,900 
148.3 Sjezd k RN v km 14,300 
149.1 Sjezd k RN v km 16,200 
149.2  Sjezd k RN v km 15,000 
149.3  Sjezd k RN v km 0,460 SO 127 
151  Přeložka polní cesty v km 0,399 
152  Úprava polních cest pro přístup k portálu v km 1,330 
153  Úprava lesních cest v km 2,680 
154  Přeložka polní cesty v km 3,400 
155  Přeložka polních cest v km 4,973 
156.1  Přeložka polní cesty - Švédská cesta, část 1 v k.ú. Krchleby n Moravě 
156.2  Přeložka polní cesty - Švédská cesta, část 1 v k.ú. Javoří u Maletína 
156.3  Přeložka polní cesty - Švédská cesta, část 1 v k.ú. Míroveček 
157  Přeložka polní cesty pod SO 209 
158.1  Přeložka polní cesty - Švédská cesta, část 2 v k.ú Javoří u Maletína 
158.2  Přeložka polní cesty - Švédská cesta, část 2 v k.ú Krchleby na Moravě 
158.3  Přeložka polní cesty - Švédská cesta, část 2 v k.ú Řepová 
159  Přeložka polní cesty pod SO 210 
161  Přístupy na pozemky v km 5,530 
162.1  Přístupy na lesní pozemky v oblasti MÚK Maletín 
162.2  Přístupy na polní pozemky v oblasti MÚK Maletín 
163  Přístupy na pozemky v k.ú. Moravičany 
164.1  Přístupy na pozemky v k.ú. Křemačov, část 1 
164.2  Přístupy na pozemky v k.ú. Křemačov, část 2 
164.3  Přístupy na pozemky v k.ú. Křemačov, část 3 
164.4  Přístupy na pozemky v k.ú. Křemačov, část 4 
165  Přístupy na pozemky v k.ú. Podolí u Mohelnice 
166.1  Přístupy na pozemky v k.ú. Mohelnice, část 1 
166.2  Přístupy na pozemky v k.ú. Mohelnice, část 2 
166.3  Přístupy na pozemky v k.ú. Mohelnice, část 3 
166.4  Přístupy na pozemky v k.ú. Mohelnice, část 4 
166.5  Přístupy na pozemky v k.ú. Mohelnice, část 5 
167.1  Sjezd z OK SO 102 
167.2  Sjezd v km 0,240 SO 124 
167.3  Sjezd v km 0,400 SO 124 
167.4  Sjezd v km 0,550 SO 124 
167.5  Sjezdy v km 0,850 a km 0,870 SO 124 
167.6  Sjezd v km 0,645 SO 127 
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167.7  Sjezd v km 0,037 SO 128 
167.8  Sjezd v km 0,132 SO 128 
167.9  Sjezd v km 0,148 SO 128 
167.10 Sjezd v km 0,140 SO 129 
167.11 Sjezd v km 0.182 vlevo (SO 128 část I.) 
167.12 Sjezd v km 0,080 SO 129 
171  Provizorní komunikace na sil. I/35 - část I 
172  Provizorní komunikace na sil. I/35 - část II 
173  Provizorní komunikace na sil. I/35 - část III 
180  Přechodné dopravní značení na dálnici D35 
181  Přechodné dopravní značení na silnicích I. tříd 
182  Přechodné dopravní značení na silnicích II. a III. tříd 
183  Přechodné dopravní značení na místních komunikacích 
186  Stavební úpravy komunikací před, při a po stavbě 
190  Dopravní značení ve správě ŘSD 
190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení 
190.2  Portály pro dopravní značení  
190.3 Proměnné dopravní značení 
193 Dopravní značení na komunikacích II. a III. tříd 
193.1  Svislé a vodorovné dopravní značení 
193.2  Portály pro dopravní značení 
193.3 Proměnné dopravní značení  
194  Dopravní značení na místních komunikacích 
196  Portály, stavební úpravy a konstrukce pro elektronické mýto na D35 

OBJEKTY ŘADY 200 - MOSTY, OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI 

201  Most na D35 v km 0,117 v MÚK Staré Město - východ 
201.v Most na větvi MÚK Staré Město - východ v km 0,400 přes Bílý potok 
202  Most na D35 v km 0,446 přes Bílý potok 
203  Most na D35 v km 2,819 přes údolí potoka u Starého Maletína 
204  Most na D35 v km 3,403 pro migraci velkých živočichů 
205  Estakáda na D35 v km 4,231 přes silnici III/31518  
206  Most na D35 v km 5,510 přes přeložku lesní cesty a biokoridor 
207  Most na D35 v km 6,210 přes potok v rokli pod Skalníkem 
208  Most na D35 v km 7,992 přes přeložku polní cesty 
209  Most na D35 v km 9,499 přes polní cestu 
210  Most na D35 v km 11,057 přes údolí 
211  Most na D35 v km 13,704 přes sil. III/31521  
212  Most na D35 v km 13,880 přes potok Mírovka 
213  Most na D35 v km 16,395 přes stezku pro pěší 
214  Most na D35 v km 16,580 přes potok Újezdka 
215  Most na D35 v km 16,805 přes sil. II/644 
221  Most na přeložce Švédské cesty přes D35 v km 4,973 
222  Most na přeložce silnice III/31519 přes D35 v km 6,831 
223  Most na přeložce sil. III/31521 přes D35 v km 12,405  
224  Most na V2 MÚK Mohelnice sever přes D35 v km 14,094  
225  Most na V6 MÚK Mohelnice sever přes D35 v km 14,244 
226  Most na přeložce silnice II/635 přes D35 v km 15,104 
227  Most na MÚK Mohelnice jih přes D35 v km 17,384  
231  Most na V2 MÚK Mohelnice sever přes potok Mírovka 
232  Most na V4 MÚK Mohelnice sever přes potok Mírovka 
233  Most na V6 MÚK Mohelnice sever přes potok Mírovka 
234  Most na V6 MÚK Mohelnice sever přes V2 v km 0,652 
240.1  Oprava mostu 35-115B1  
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240.2  Oprava mostu 644-010 
241  Most na sil. II/635 přes stezku pro pěší 
242  Most na přivaděči Mohelnice - jih přes potok Újezdka 
250 Zárubní zeď větve 112-V2 

OBJEKTY ŘADY 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

300  Kanalizace na přivaděči I/35  
301  Kanalizace na D35 v km 0,000 - 0,100 
302  Kanalizace na D35 v km 0,140 - 1,364 
303  Kanalizace na D35 v km 2,686 - 3,419 
304  Kanalizace na D35 v km 3,419 -5,267 
305  Kanalizace na D35 v km 5,267-6,100 
306  Kanalizace na D35 v km 6,100- 6,920 
307  Kanalizace na D35 v km 6,920 - 7,680 
308  Kanalizace na D35 v km 7,680 - 9,420 
309  Kanalizace na D35 v km 9,420 - 10,660 
310  Kanalizace na D35 v km 11,360 
311  Kanalizace na D35 v km 11,400 - 13,820 
312  Kanalizace MUK Mohelnice sever 
313  Kanalizace na D35 v km 14,300 - 16,240 
314  Kanalizace na D35 v km 16,240 - KÚ 
315  Kanalizace na stezce pro pěší v km 16,395 D35 
316  Odvodnění MUK Mohelnice jih 
317  Kanalizace SO 122 
320  Přeložka vodního toku Mírovka 
321.1  Přeložka vodního toku Újezdka 
321.2  Přeložka vodního toku Újezdka 
322  Úprava Podolského potoka 
323  Úprava Řepovského potoka 
330  Přeložka kanalizace v km 15,1 
331  Přeložka kanalizace v km 16,4 
332  Přeložka dešťové kanalizace v km 15,1 
340  Přeložka vodovodu v km 0,450 
341  Přeložka výtlačného vodovodního řadu v km 6,950 
343  Přeložka vodovodu v km 10,4 
344  Přeložky vodovodů v km 10,5 - 10,8 
345  Přeložka vodovodu v km 10,9 - 11,5 
346  Přeložka vodovodu v km 12,1 - 12,5 
347  Přeložka vodovodu v km 13,5 
348  Přeložky vodovodů v km 14,8 
349  Přeložka vodovodu v km 15,1 
350  Přeložka vodovodu v km 16,4 
351  Přeložka vodovodní přípojky u OK SO 127 (vlastník – Fenix Solutions) 
352  Přeložka vodovodu u MÚK Mohelnice - jih 
353  Přeložka vodovodu v km 16,200 vlevo 
354  Přeložka vodovodu k vodojemu Neptun 
360.1  Dešťová usazovací nádrž na přivaděči  
360.2  Dešťová usazovací nádrž v km 0,200 
360.3  Retenční nádrž v km 0,250 vpravo  
361.1  Dešťová usazovací nádrž v km 2,700 
361.2  Retenční nádrž v km 2,800 
362.1  Dešťová usazovací nádrž v km 3,500 
362.2 Retenční nádrž v km 3,360 vpravo 
363.1  Dešťová usazovací nádrž v km 6,050 
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363.2  Retenční nádrž v km 6,020 vpravo 
364.1  Dešťová usazovací nádrž v km 6,920 
364.2  Retenční nádrž v km 6,920 vpravo 
365.1  Dešťová usazovací nádrž v km 7,700 
365.2  Retenční nádrž v km 7,700 vpravo 
366.1  Dešťová usazovací nádrž v km 9,400 vlevo 
366.2  Retenční nádrž v km 9,400 vlevo 
367.1  Dešťová usazovací nádrž v km 10,940 vlevo 
367.2  Retenční nádrž v km 10,940 vlevo 
368.1  Dešťová usazovací nádrž v km 11,400 vlevo 
368.2  Retenční nádrž v km 11,400 vlevo 
369.1  Dešťová usazovací nádrž v km 13,700 vlevo 
369.2  Retenční nádrž v km 13,700 vlevo 
369.3  Dešťová usazovací nádrž v km 13,860 vlevo 
369.4  Retenční nádrž v km 13,860 vlevo 
370.1  Dešťová usazovací nádrž pro MUK - sever 
370.2  Retenční nádrž pro MUK - sever 
371  Dešťová usazovací nádrž únikové zóny 
372  Retenční nádrž v km 15,000 
373.1  Dešťová usazovací nádrž v km 16,240 vpravo 
373.2  Retenční nádrž v km 16,240 vpravo 
374.1  Dešťová usazovací nádrž MÚK Mohelnice jih 
374.2  Retenční nádrž MÚK Mohelnice jih 
380  Úprava meliorací u MÚK s I/35 
381  Úprava meliorací v km 3,900 - 4,400 
382  Úprava meliorací v km 12,300 - 14,100 
383  Úprava zatrubněného koryta v km 15,900 
384  Úprava závlahového přivaděče v km 16,560 
385  Úprava meliorací u MÚK Mohelnice jih 
390  Čerpací stanice v km 15,1 

OBJEKTY ŘADY 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

413  Přeložka TS 22/0,4kV MO ČRS Mohelnice 
420  Přípojka vedení VN PTO Maletín – Hradecký portál 
421  Přípojka vedení VN PTO Maletín - Olomoucký portál 
431  Přeložka vedení NN (ŠPVS) k VDJ Řepová km 10,400 až 10,700 SO 101  
434  Přeložka elektroměrového rozvaděče u cyklostezky Dolní Krčmy (km 16,400 SO 101) 
435  Přeložka kabelového vedení pro DZ (únikový pruh) 
436  Přípojka pro čerpací stanici v ul. Třebovská 
440  Přeložka VO Podolí (ul. Třebovská) km 0,500 až 0,850 SO 124  
441  Přeložka VO cyklostezka Dolní Krčmy (km 16,380 SO 101) 
442  Přeložka VO křižovatky se silnicí II/644 (Olomoucká) 
443  Veřejné osvětlení okružní křižovatky na SO 127 (FENIX) 
460  Přeložka SEK CETIN v km 7,090 SO 101 (MÚK Maletín)  
461  Přeložka SEK CETIN v km 10,960 SO 101  
462  Přeložka SEK CETIN v km 12,280 SO 101 
463  Přeložka SEK CETIN v km 13,650 a MÚK Mohelnice - sever 
464  Přeložka SEK CETIN v km 14,990 SO 101 
465  Přeložka SEK CETIN v km 16,420 SO 101 
466  Přeložka SEK CETIN u OK (SO 128 a SO 129) 
490.1  Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS Javoří 
490.2  Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS Řepová 
490.3  Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS Mohelnice  
499.2  Elektrické závory  
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499.3  Rozvod v komorách mostu SO 210 
499.4  EZS mostu SO 210 
499.5  Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR 

OBJEKTY ŘADY 500 - PLYNOVOD 

511  Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 17,202 
512  Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 17,184 
513  Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 15,654 
514  Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 14,079 
515  Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 14,072 
516  Ochrana VTL plynovodu DN 500 u polní cesty 164 
517  Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 0,506 SO 127 
520 Přeložka STL plynovodu DN 63 v km 15,189 

OBJEKTY ŘADY 600 - PODZEMNÍ STAVBY 
601  Tunel Maletín 
601.1  Hradecký portál 
601.11 Hloubená stavební jáma - Hradecký portál 
601.12 Hloubený tunel - Hradecký portál 
601.13 Portálová dělící stěna - Hradecký portál 
601.14 Zpětné zásypy - Hradecký portál 
601.2   Olomoucký portál 
601.21 Hloubená stavební jáma - Olomoucký portál 
601.22 Hloubené tunely - Olomoucký portál 
601.23 Portálová dělící stěna - Olomoucký portál 
601.24 Zpětné zásypy - Olomoucký portál 
601.3   Ražená část tunelu 
601.31 Tunelové trouby - Ražba a primární ostění 
601.32 Tunelové trouby - Sekundární ostění včetně izolací 
601.33 Tunelové propojky - Ražba a primární ostění 
601.34 Tunelové propojky - Sekundární ostění včetně izolací 
601.4   Vybavení tunelu 
601.41 Odvodnění tunelu 
601.42 Konstrukce vnitřního vybavení tunelu 
601.43 Kabelové šachty a kabelovody - Hradecký portál 
601.44 Kabelové šachty a kabelovody - Olomoucký portál 
601.45 Chodníky a kabelovody v tunelu 
601.46 Vozovka v tunelu 
601.47 Požární vodovod a suchovody 
601.48 Nátěry a bezpečnostní značení v tunelu 
601.5   Provozně technologické a vzduchotechnické objekty 
601.51 Provozně technický objekt - Hradecký portál 
601.52 Provozně technický objekt - Olomoucký portál 
601.6   Ostatní práce 
601.61 Sanace 
601.62 Dokončovací práce 
650 GTM - Tunel Maletín 
650.1  GTM - Tunel Maletín - Předstihový monitoring 
650.2  GTM - Tunel Maletín - Monitoring během výstavby 
650.3  GTM - Tunel Maletín - Sledování stavby po dokončení 

OBJEKTY ŘADY 700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 

760.1  Protihlukové stěny vpravo podél dálnice D35 v km 2,690 - 2,955  m 
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760.2  Protihlukové stěny vlevo podél dálnice D35 v km 2,690 - 2,945 m 
760.3  Protihlukové stěny ve středu dálnice D35 u SO 203 m  
761.1  Protihlukové stěny vpravo podél dálnice D35 v km 3,340 - 3,466 m 
761.2  Protihlukové stěny vlevo podél dálnice D35 v km 3,340 - 3,466 m 
762.1  Protihlukové stěny vpravo podél dálnice D35 v km 5,431 - 5,589 m 
762.2  Protihlukové stěny vlevo podél dálnice D35 v km 5,431 - 5,589 m 
763.1  Protihlukové stěny v km 7,920 - 8,050 vpravo 
763.2  Protihlukové stěny v km 7,920 - 8,050 vlevo 
764  Protihlukové stěny na SO 209 
765.1  Protihluková stěna v km 11,275 - 11,500 vpravo 
765.2  Protihluková stěna v km10,683 - 11,500 vlevo 
766.1  Protihluková stěna v km 12,890 - 13,893 vpravo 
766.2  Protihluková stěna na SO 212 vlevo 
767.1  Protihluková stěna na SO 231 
767.2  Protihluková stěna na SO 232 
768.1  Protihlukové stěny v km 14,820 - 15,260 vpravo 
768.2  Protihlukové stěny v km 14,820 - 15,280 vlevo 
769  Protihluková stěna v km 15,870 - 16,760 vlevo 
770  Protihluková stěna v km 16,215 - 17,315 vpravo 
771  Protihluková stěna podél SO 125 vlevo 
781 Oplocení pozemku v k.ú. Podolí u Mohelnice 
782  Oplocení pozemků v k.ú. Mohelnice 

OBJEKTY ŘADY 800 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY A REKULTIVACE 

801  Vegetační úpravy D35 
806 Vegetační úpravy u překládaného biokoridoru u MUK Maletín 
807  Vegetační úpravy u ostatních komunikací 
808  Vegetační úpravy u vodních toků 
820  Úpravy ploch skládek a zařízení staveniště 
830  Rekultivace po rušených komunikacích a vodotečích 
860  Oplocení dálnice 

OBJEKTY ŘADY 900 - VOLNÁ ŘADA 
901  Provizorní přístupové komunikace 
 
Změna DÚR oproti jejímu rozsahu při podání žádosti:  
Žadatel následeně po podání žádosti předložil krajskému úřadu dne 29. 7. 2022 nově 
upravenou část dokumentace pro vydání územního rozhodnutí z důvodu změny 
technického řešení stavebního objektu, včetně jeho podobjektů pod označením „SO 117“, 
kterými je řešena přístupová komunikace k Olomouckému portálu navrženého tunelu. 
U navržené komunikace došlo v jejím převážném úseku v rámci SO 117.1 a úseku 
v rámci  SO 117.3 k novému situování na pozemcích při hranici mezi Olomouckým 
a Pardubickým kraji jejím posunutím západním směrem z území Olomouckého kraje 
na pozemky v území Pardubického kraje.   

Podrobnosti upravuje dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
nazvané pro akci „D35 Staré Město – Mohelnice DUR, IČ vč. zaměření“, zhotovitel 
„SUDOP GROUP_Velké projekty_RS“, ve stupni DÚR č. zakázky 1- 0603-00/10 
z 04/2020, vedoucí sdružení projekční kancelář PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 06 
Praha, hlavní inženýr projektu - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jan 
Hrachovec, ČKAIT – 1004838. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění výše uvedené stavby, a to 
i v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
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infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „liniový zákon“), neboť se jedná o stavbu dopravní infrastruktury v souladu 
s ust. § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona. 

Vedené územní řízení je současně v souladu s ust. § 3 písm. g) bod 1. zákona č. 100/2001 
Sb., o  osuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„zákon o posuzování vlivů na ŽP“), navazujícím řízením vedeném k záměru nebo jeho 
změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Výše uvedená stavba 
dálnice D35 je součástí záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“, pro který 
bylo Ministrestvem životního prostředí dne 29. 1. 2018 pod č. j. MZP/2017/10/1357 
vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.   

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen 
„krajský úřad“), jako příslušný správní orgán kraje ve smyslu ust. § 2e odst. 1 a 2 
liniového zákona a ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“),  oznamuje v souladu s ust. § 87 stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 144 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) a ve spojení s ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, zahájení územního 
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené správní orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 
 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, připomínkám nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou své námitky či jiné návrhy, veřejnost připomínky podat 
písemně nebo ústně do protokolu.  Dotčené orgány musí svá závazná stanoviska uplatnit 
písemně. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v uvedeném termínu v sídle Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství, Jeremenkova 40b, Olomouc (budova RCO – 14. p./dveře č. 1405, pondělí, 
středa od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 12:00), přičemž 
se doporučuje si nahlédnutí do spisové dokumentace domluvit předem telefonicky 
(tel. 585 508 308). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce 
písemnou plnou moc. 

Účastníky územního vedle žadatele krajský úřad vymezil dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona. S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze 
vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, které mohou být být územním rozhodnutím 
o umístění výše popsaného stavebního záměru přímo dotčeny, není vyčerpávající. 
V tomto případě krajský úřad odkazuje na ust. § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se 
za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, 
dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou 
vyhláškou. 

Současně s tímto oznámením o zahájení územního řízení zveřejňuje krajský úřad 
písemností č. j. KUOK 19250/2022 informaci podle ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování 
vlivů na ŽP, a to na úředních deskách krajského úřadu a příslušných obecních úřadů.  

Speciální stavební úřad tímto zároveň vyzývá Ministerstvo životního prostředí, Odbor 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 
Praha k vydání závazného stanoviska dle ust. § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů 
na ŽP, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení. 
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Poučení podle stavebního zákona 

Podle ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí 
se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě 
se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a). 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších 
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků 
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

Podle ust. § 89 odst 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů 
podle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a připomínky 
veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 

Podle ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží. 

Podle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4 (viz. níže), 
se nepřihlíží. 

Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky 
k  ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení 
podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému 
záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Podle ust. § 184b odst. 2 stavebního zákona v případě vedení navazujícího řízení podle 
§ 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost uplatnit 
připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání, je-li konáno; jinak se k nim nepřihlíží. 
Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, lze připomínky uplatnit ve lhůtě stanovené 
stavebním úřadem, jinak se k nim nepřihlíží. 

Ve smyslu ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona se k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, jestliže žadatel nemá vlastnické právo k dotčeným pozemkům, souhlas 
s navrhovaným stavebním záměrem nedokládá, je-li pro získání potřebných práv 
k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel 
vyvlastnění zákonem. 

Ve smyslu ust. § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely vyvlastnění 
za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně 
plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Současně 
dále platí ve smyslu ust. § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, že dálnice, 
silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou 
veřejně prospěšné. 

Poučení podle liniového zákona 

Podle ust. § 2 odst. 5 zákona o liniového zákona se v řízení podle tohoto zákona nebo 
stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení 
řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení územního řízení 
doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a)  stavebního zákona (dále 
jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li 
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účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo 
sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit 
postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se 
doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením 
dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 
2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní 
písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 
uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se 
doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem 
doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

Vyjádření k podkladům 

Ke dni 19. 10. 2022, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení, připomínek 
veřejnosti a stanovisek dotčených orgánů, ukončí krajský úřad dokazování a bude mít 
shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci. V souladu s ust. 
§ 36 odst. 3 správního řádu, krajský úřad poskytuje účastníkům řízení možnost vyjádřit se 
před vydáním rozhodnutí v předmětné věci k podkladům rozhodnutí, k čemuž stanovuje 
lhůtu 7 dnů po datu 19. 10. 2022. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, 
nahlížet do nich (Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, oddělení silničního hospodářství, pondělí, středa od 8:00 do 17:00, v úterý, 
čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 12:00). Jedná se o Ihůtu pro seznámení 
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další Ihůtu pro námitky. 
Námitky uplatněné v této Ihůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž krajský úřad 
nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 89 stavebního zákona. 
Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.  

 

 
          

 
 

Mgr. František Pěruška 
zástupce vedoucího odboru  

 
 
V souladu s ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP a ust. § 2 odst. 5 
zákona o urychlení výstavby, v návaznosti na ust. § 87 odst. 1 a 3 stavebního zákona 
je oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby  doručováno podle ust. 
§ 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 
dnů na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a úředních deskách 
příslušných obecních úřadů a současně též způsobem umožňující dálkový přístup 
(viz elektronické úřední desky na webových stránkách Olomouckého kraje: 
www.olkraj.cz, obce Borušov: www.borusov.cz, obce Dětřichov u Moravské 
Třebové: www.detrichovumt.cz, obce Hynčina: www.hyncina.zabrezsko.cz, obce 
Krchleby: www.krchlebyobec.cz, obce Maletín: www.maletin.cz, obce Mírov: 
www.obecmirov.cz, obce Moravičany: www.obec-moravicany.cz, obce Staré Město: 
www.stare-mesto.eu, obce Třebařov: www.trebarov.cz, města Loštice: www.mu-
lostice.cz, města Mohelnice: www.mohelnice.cz  a města Zábřeh: www.zabreh.cz.  
 
 

http://www.olkraj.cz/
http://www.borusov.cz/
http://www.detrichovumt.cz/
http://www.hyncina.zabrezsko.cz/
http://www.krchlebyobec.cz/
http://www.maletin.cz/
http://www.obecmirov.cz/
http://www.obec-moravicany.cz/
http://www.stare-mesto.eu/
http://www.trebarov.cz/
http://www.mu-lostice.cz/
http://www.mu-lostice.cz/
http://www.mohelnice.cz/
http://www.zabreh.cz/
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Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení 
den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je příslušným úřadem 
k vedení řízení. 
  
 
Záznam o zveřejnění oznámení: 
 
 
Vyvěšeno dne ................….                             Sejmuto dne ..….............. 
 
 
 
  
 
 
 
Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 
 
 
Obdrží: 

Účastník řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v postavení účastníka 
řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 
- žadatel – doručení do vlastních rukou 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 
jehož jménem jedná  
Ing. Martin Smolka, MBA, ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc 
v zastoupení na základě plné moci společností  
PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 

Účastník řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v postavení účastníka 
řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – doručení do vlastních rukou 
 Obec Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová  
 Obec Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská 

Třebová 
 Obec Krchleby, Krchleby 80, 789 01 Zábřeh 
 Obec Maletín, Starý Maletín 21, 789 01 Zábřeh   
 Obec Mírov, Mírov 47, 789 53  Mírov 
 Obec Moravičany, Moravičany 67, 789 82 Moravičany 
 Obec Staré Město, Staré Město 145, 569 32 Staré Město  
 Město Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice  
 Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
 
Účastník řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v postavení účastníka 
řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a dle ust. § 2 odst. 5 liniového zákona (dotčení 
vlastníci): 
- 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 – 
doručení do vlastních rukou 

 Obec Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová 



KUOK 9627/2022 

25 z 42                                    KÚOK/58632/2021/ODSH-SH/131 

 Obec Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská 
Třebová 

 Obec Krchleby, Krchleby 80, 789 01 Zábřeh 
 Obec Maletín, Starý Maletín 21, 789 01 Zábřeh   
 Obec Mírov, Mírov 47, 789 53 Mírov 
 Obec Moravičany, Moravičany 67, 789 82 Moravičany 
 Obec Staré Město, Staré Město 145, 569 32 Staré Město  
 Město Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice  
 Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 

Olomouc  
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 
 AGRONA Staré Město, a.s., Staré Město 5, 569 32 Staré Město 
 Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc 
 BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice 
 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mohelnice, Mlýnská 114/2, 789 85 Mohelnice 
 Dubická zemědělská a.s., Družstevní 5, 789 72 Dubicko 
 FENIX solutions s.r.o., Albrechtická 1787/121, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
 HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice 
 K-2020 s.r.o., Starý Maletín 240, 789 01 Zábřeh 
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
 Merkurius a.s., Tlustého 2401/4, 193 00 Praha 
 NATY TERRA, s.r.o., Žitavského 1178, Zbraslav, 156 00 Praha   
 OLD METAL s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno 
 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.,  Záluží 1, 436 01 Litvínov 
 PALOMO, a.s., Olomoucká 580/83, 789 83 Loštice 
 Římskokatolická farnost Mohelnice, Školní 940/2, 789 85 Mohelnice 
 Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice, Gen. 

Svobody 183/2, 789 85 Mohelnice 
 ÚSOVSKO  a. s., Klopina 33, 789 73 Klopina 
 ÚSOVSKO AGRO s.r.o., Klopina 33, 789 73 Klopina 
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 
 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk  

v zastoupení společností 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk  

 VTE Maletín s.r.o., Krajní 233, 290 01 Poděbrady 
 Zábřežská lesní s.r.o., Lukavice 115, 789 01 Lukavice 
 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 

557/8, 779 00 Olomouc 
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín  
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 

o k LV 1705 v kat. území Mohelnice 
 MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha  

o k LV 4132 v kat. území Mohelnice 
 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 
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o k LV 429 v kat. území Mohelnice 
o k LV 1993 v kat. území Mohelnice 
o k LV 3841 v kat. území Mohelnice 

 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 
o k LV 197 v kat. území Řepová 
o k LV 429 v kat. území Mohelnice   
o k LV 449 v kat. území Mohelnice   
o k LV 2272 v kat. území Mohelnice   

 Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha  
o k LV 1618 v kat. území Loštice 
o k LV 723 v kat. území Moravičany   
o k LV 277 v kat. území Podolí u Mohelnice   

 Mgr. Hana Mátlová, notářka, Hlavní třída12/5, 787 01 Šumperk   
o k LV 253 v kat. území Podolí  - likvidační správce pozůstalosti 

 DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Tiskařská 257/10, 
108 00 Praha   
o k LV 1705 a LV 3974, vše v kat. území Mohelnice 

 KOMFI spol. s r.o., Dvořákova 1001, 563 01 Lanškroun 
o k LV 289 v kat. území Javoří u Maletína 

 MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 
o k LV 1993 v kat. území Mohelnice 
o k LV 2272 v kat. území Mohelnice  

 P.B. MORAVA s.r.o., Olomoucká 224/71, 789 85 Mohelnice  
o k LV 4132 v kat. území Mohelnice 

 MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha  
o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 Správní bytové družstvo Nový domov, Maroldova 1449/8, 140 00 Praha   
o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., 8. května 504/25, 779 00 Olomouc 
o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 
o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 130 00 
Praha  
o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, Lazce, 779 00 Olomouc  
o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 OSPEN s.r.o., Hradecká 1383, 535 01 Přelouč 
o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 HERMISTON DEVELOPMENT Corp., organizační složka, Bucharova 1314/8, 158 00 
Praha 
o k LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 Adamová Miroslava, Stanislavova 1169/21, 789 85 Mohelnice 
 Ambrožová Jana, Jesenická 1260/10, 789 85 Mohelnice 
 Apoštol Kamil, Za Penzionem 303/8, 789 85 Mohelnice 
 Augustýnová Jarmila JUDr., Slovanská 2808/3, 787 01 Šumperk 

o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 
 Bachoríková Anna, Podolí 36, 789 85 Mohelnice 
 Bartoš Ivan, Nová 1178/4, 789 85 Mohelnice 
 Bartoš Jan, Lukavice 90, 789 01 Zábřeh 
 Bartošová Petra, Hoštějn 7, 789 01 Zábřeh 
 Bartošová Věra, Stanislavova 772/7, 789 85 Mohelnice 



KUOK 9627/2022 

27 z 42                                    KÚOK/58632/2021/ODSH-SH/131 

 Bártová Věra, Spartakiádní 720/10, 789 85 Mohelnice 
 Baumová Jiřina Mgr., Police 1, 789 73 Police 
 Beranová Eva, Sídliště 723/8, 789 83 Loštice 
 Berková Eva, Hradská 110/15, 789 83 Loštice 
 Bernadtová Vladěna, Jarkovská 321/6, 724 00 Ostrava 
 Bláhová Dagmar, Křemačov 25, 789 85 Mohelnice 
 Brauner Arnošt PhDr., Křemačov 50, 789 85 Mohelnice 
 Braunerová Anna PhDr., Křemačov 50, 789 85 Mohelnice 
 Brulík Karel Ing., nám. Tyrše a Fügnera 8/7, 789 85 Mohelnice  
 Brulíková Jiřina, Gen. Svobody 481/15, 789 85 Mohelnice  
 Buriánek Pavel, Staré Město 224, 569 32 Staré Město 
 Buzková Jana, Šmeralova 991/5, 779 00 Olomouc  
 Cinař Bohumír, Pionýrů 1152/5, 789 85 Mohelnice 
 Cinařová Iva, Pionýrů 1152/5, 789 85 Mohelnice 
 Cmíral Michal Ing., Smetanova 1024/4, 789 85 Mohelnice 
 Coufalová Stanislava MUDr., Jižní 1295/18, 789 85 Mohelnice 
 Crhák Pavel, Podolí 4, 789 85 Mohelnice 
 Cupalová Ludmila, Medlov 42, 783 91 Medlov 
 Čep Miroslav, Křemačov 9, 789 85 Mohelnice 
 Čepa Antonín, Starý Maletín 82, 789 01 Zábřeh   
 Čepová Jana, Starý Maletín 82, 789 01 Zábřeh 
 Čepa Antonín, Robotnická 1026/17, 789 85 Mohelnice   
 Čepová Danuše, Robotnická 1026/17, 789 85 Mohelnice 
 Čepová Petra, Křemačov 9, 789 85 Mohelnice 
 Čislinská Jaroslava, Medlov 91, 783 91 Medlov 
 Davidová Hana, Podolí 107, 789 85 Mohelnice 
 Diviš Zdeněk, Křemačov 20, 789 85 Mohelnice  
 Divišová Anna, Křemačov 20, 789 85 Mohelnice  
 Dokoupil Josef, Sušice 53, 571 01 Moravská Třebová 
 Dorazilová Libuše, Stanislavova 771/9, 789 85 Mohelnice 
 Dostál Josef, Šafaříkova 570, 517 54 Vamberk 
 Drechsler Josef, Křemačov 47, 789 85 Mohelnice 
 Drechslerová Jarmila, Křemačov 47, 789 85 Mohelnice 
 Dřevická Hana, Spartakiádní 714/7, 789 85 Mohelnice  
 Dvořák Luděk, Zahradní 623/28, 783 35 Horka nad Moravou 
 Dvořáková Monika, Zahradní 623/28, 783 35 Horka nad Moravou 
 Faltýnek Michael, Ke Koupališti 192/3, 789 83 Loštice 
 Faltýnek Miroslav Ing., K Pešti 694/8, 789 83 Loštice 
 Finsterle Tomáš, Ing. et Ing.,  Blažov 4, 783 25 Bouzov 
 Finsterlová Eliška, Pionýrů 1152/5, 789 85 Mohelnice 
 Fischer Zdeněk Ing., Žádlovice 22, 789 83 Loštice 
 Frömml Antonín, Podolí 15, 789 85 Mohelnice 
 Frömmlová Božena, Podolí 15, 789 85 Mohelnice 
 Frýbort Jaroslav Ing., Zátiší 500, 798 21 Bedihošť 
 Gajdošík Josef, Újezd 20, 789 85 Mohelnice 
 Gajdošíková Naděžda, Újezd 20, 789 85 Mohelnice 
 Gallo Ladislav, Kovářov 24, 783 25 Bouzov  
 Gerlich Radomír, Palackého 173/8, 789 83 Loštice 
 Grulich Radoslav, Nádražní 398/17, 789 85 Mohelnice    
 Grygar Stanislav Ing., Křemačov 53, 789 85 Mohelnice 
 Halva Pavel, Dětřichov u Moravské Třebové 47, 571 01 Moravská Třebová 
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 Hampl František, Krchleby 36, 789 01 Zábřeh  
 Hanák Jiří, Mezihorní 543, 664 82 Říčany  
 Hanáková Zdeňka, nám. Kosmonautů 1127/11, 789 85 Mohelnice  
 Helekal Vladimír, Na Příkopech 868/16, 789 85 Mohelnice 
 Helekalová Libuše, Na Příkopech 868/16, 789 85 Mohelnice 
 Hertl Radomil Mgr., Kytín 188, 252 10 Kytín  
 Hertlová Marie, Dolní Krčmy 1057/4, 789 85 Mohelnice 
 Hetcl Zdeněk, Podolí 49, 789 85 Mohelnice 
 Hloušková Jarmila, U Slunce 1218/37, 789 85 Mohelnice 
 Hodina Martin, Za Penzionem 294/7, 789 85 Mohelnice 
 Hohn Pavel, Dvořákova 522/4, 789 85 Mohelnice 
 Hohnová Bronislava, Dvořákova 522/4, 789 85 Mohelnice 
 Hojgrová Lenka, Dolní Libina 59, 788 05 Libina 
 Hojgrová Marie, Fibichova 391/9, 787 01 Šumperk 
 Höpfler Petr, Květín 46, 789 85 Mohelnice  
 Hopjan Marcel, Stanislavova 1168/19, 789 85 Mohelnice 
 Horáček Ladislav Ing. Bc., Křemačov 23, 789 85 Mohelnice 
 Horáček Marek Ing., Olomoucká 262/40, 789 85 Mohelnice 
 Horák Václav, Záhumenky 243/17, 779 00 Bystrovany 
 Hošek František, Pionýrů 1157/15, 789 85 Mohelnice 
 Hošková Milada, Pionýrů 1157/15, 789 85 Mohelnice 
 Hrachovinová Lenka, Horní Krčmy 1100/17, 789 85 Mohelnice 
 Hroch Luděk, Stanislavova 771/9, 789 85 Mohelnice 
 Hubáčková Lucie Mgr., Lazecká 315/65, Lazce, 779 00 Olomouc  
 Hudriková Žaneta, Horní 791/3, 700 30 Ostrava 
 Huf Jaroslav, Řepová 46, 789 85 Mohelnice 
 Huf Roman, Na Kačence 166/4, 196 00 Praha - Miškovice 
 Hýča František, Prosecká 37/40, 190 00 Praha 
 Chlápek Tomáš Ing., Žákovice 70, 753 54 Žákovice 
 Chmelařová Jana, Podolí 78, 789 85 Mohelnice 
 Janů Eliška, nám. Kosmonautů 1144/9, 789 85 Mohelnice 
 Janů Vlastimil, nám. Kosmonautů 1144/9, 789 85 Mohelnice 
 Jaroš Jan, Pionýrů 1159/19, 789 85 Mohelnice 
 Jelínková Marie, Staškova 699/28, 789 85 Mohelnice 
 Jirků Pavlína, Staškova 696/34, 789 85 Mohelnice 
 Kalabis Karel, Křemačov 19, 789 85 Mohelnice 
 Kamrádová Dobroslava, Budovatelská 460/19, 708 00 Ostrava 
 Kaniščevová Jitka, Olomoucká 425/105, 789 83 Loštice 
 Kaňok Radek, Havlíčkova 1935/33, 789 01 Zábřeh 
 Kaňoková Lenka, Havlíčkova 1935/33, 789 01 Zábřeh 
 Kaša František, Dětřichov u Moravské Třebové 77, 571 01 Moravská Třebová 
 Kaška Antonín, Křemačov 5, 789 85 Mohelnice 
 Kašparová Věra, Svobody 1464, 530 02 Pardubice 
 Kaya Helena, Aechelistrasse 16, Heerbrugg, Švýcarská konfederace 
 Kissová Jiřina, Pionýrů 1155/11, 789 85 Mohelnice 
 Kleiblová Eva, č.p. 2, 789 83 Palonín  
 Klímek Ondřej Mgr., Gorkého 119/4, 779 00 Olomouc  
 Kniřová Kristýna, Karasova 1169/8, 709 00 Ostrava 
 Kocáb Jaroslav, Na Příkopech 849/10, 789 85 Mohelnice 
 Kolář František, Rooseveltova 563/84, 779 00 Olomouc 
 Kolář Pavel, K Pešti 754/41, 789 83 Loštice  
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 Kolářová Helena, Rooseveltova 563/84, 779 00 Olomouc 
 Kolčava Vít, Nová 281, 789 71 Leština 
 Komárek Jiří, Žádlovice 2, 789 83 Loštice    
 Komárek Pavel, Dětřichov u Moravské Třebové 45, 571 01 Moravská Třebová 
 Komárková Jaroslava, nám. Kosmonautů 898/3, 789 85 Mohelnice 
 Komárková Ludmila, Dětřichov u Moravské Třebové 45, 571 01 Moravská Třebová 
 Komárková Vlasta, nám. Kosmonautů 900/1, 789 85 Mohelnice 
 Kondler Pavel, Dolní Krčmy 1069/17, 789 85 Mohelnice 
 Kondlerová Renata, Dolní Krčmy 1069/17, 789 85 Mohelnice 
 Konečná Marie, Březinova 2219/5, 787 01 Šumperk 
 Kopa Milan, Podolí 95, 789 85 Mohelnice 
 Kopáčik Jan, Ztracená 877/4, 789 85 Mohelnice 
 Kopáčiková Oldřiška, Ztracená 877/4, 789 85 Mohelnice 
 Kopová Drahomíra, Podolí 41, 789 85 Mohelnice 
 Kopřiva František, Na Zámečku 854/5, 78985 Mohelnice 
 Kopřivová Květoslava, Hlivice 8, 78391 Medlov 
 Korous Václav, Na Zámečku 854/5, 789 85 Mohelnice 
 Korousová Marie, Na Zámečku 854/5, 789 85 Mohelnice 
 Kostková Věra, Lukavice 100, 789 01 Zábřeh 
 Koupilová Pavla, Medlov 129, 783 91 Medlov 
 Kovačíková Anna, Přichystalova 114/71c, 779 00 Olomouc 
 Král Michal MUDr., Einsteinova 630/40, Neředín, 779 00 Olomouc 
 Král Stanislav, nám. T. G. Masaryka 122/20, 571 01 Moravská Třebová 
 Králová Hana, Podolí 4, 789 85 Mohelnice 
 Krátký Jiří Ing., roč. 1958, Oborník 566/1, 789 01 Zábřeh 
 Krátký Jiří Ing. Bc., roč. 1990, Oborník 566/1, 789 01 Zábřeh 
 Krčál Kamil, Leštinská 929/12, 78901 Zábřeh 
 Krejčířová Marie, Československé armády 1621/10, 568 02 Svitavy   
 Krchňák Aleš, Bystrovanská 151/9, Bělidla, 779 00 Olomouc  
 Krchňák Pavel, Dlouhá 488/38, Lazce, 779 00 Olomouc 
 Krmela Radek, Lidická 748/1, 789 85 Mohelnice 
 Krones Zdeněk, Radkov 27, 570 01 Radkov    
 Krůza Jan Mgr., Kodaňská 61/43, Vršovice, 101 00 Praha  
 Křivánková Simona, Staré Město 43, 569 32 Staré Město 
 Křížek Josef Ing., U Hájovny 299, 789 72 Dubicko 
 Křížková Ivana PhDr., U Hájovny 299, 789 72 Dubicko 
 Kuba Josef, Na Příkopech 848/12, 789 85 Mohelnice 
 Kuba Petr, Veselí 50, 789 85 Pavlov 
 Kubelková Marie, Adolfa Kašpara 751/6, 789 85 Mohelnice 
 Kuběnková Dagmar, Lesnice 190, 789 01 Lesnice  
 Kubová Dagmar, Zahradní 2661/11, 787 01 Šumperk 
 Kubová Stanislava, Na Příkopech 848/12, 789 85 Mohelnice 
 Kunc Miroslav, nám. Tyrše a Fügnera 5/11, 789 85 Mohelnice 
 Kunc Vincenc, Růžová 838/15, 789 85 Mohelnice 
 Kunčická Iva, Zámecká 550/21, 789 85 Mohelnice 
 Kunert Alois, Dolní Krčmy 1055/2, 789 85 Mohelnice  
 Kunertová Svitlana, Dolní Krčmy 1055/2, 789 85 Mohelnice 
 Kunze Erik, tř. Spojenců 1024/29, 779 00 Olomouc 
 Kurfürst Břetislav, Horní Krčmy 1163/41, 789 85 Mohelnice 
 Kvapil Miroslav, Stadická 1369/3, 700 30 Ostrava 
 Kyncl František, Borušov 15, 571 01 Moravská Třebová  
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 Lang Zdeněk, nám. Míru 51/19, 789 83 Loštice  
 Lexmaulová Pavla, Medkova 419/1, 789 85 Mohelnice 
 Linhart Jan, Křemačov 4, 789 85 Mohelnice 
 Linhart Karel, Podolí 7, 789 85 Mohelnice 
 Louvar Martin, č.p. 100, 789 73 Klopina 
 Louvarová Pavla, č.p. 279, 789 82 Moravičany 
 Lukášová Jana, M. J. Lermontova 856/21, 160 00 Praha 
 Marvanová Anna, Borušov 18, 571 01 Moravská Třebová          
 Mařáková Ivana MDDr., U Lesa 868/34a, Ráj, 734 01 Karviná 
 Maštera Alois, Příční 415, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou   
 Matušáková Marie Mgr., Úvalno 250, 793 91 Úvalno 
 Mekyska Tomáš, Studená Loučka 63, 789 85 Mohelnice 
 Melcher Miroslav, Dolní Krčmy 1067/15, 789 85 Mohelnice 
 Mešťánková Kateřina, Unčovice 73, 784 01 Litovel  
 Mičín Pavel, Jahodová 1330/77, 106 00 Praha 
 Michalčák Antonín, U Hřiště 232/7, 789 85 Mohelnice   
 Michalová Jana, Tatenice 65, 561 31 Tatenice 
 Mintěl Dalibor Ing., Pod Morávií 1316/16, 742 21 Kopřivnice  
 Moťka Zbyněk, Na Příkopech 868/16, 789 85 Mohelnice  
 Moťková Jana, Na Příkopech 868/16, 789 85 Mohelnice 
 Musilová Blanka, Pod Lesem 786/16, 789 83 Loštice  
 Muzikantová Jana, nám. Míru 117/6, 789 83 Loštice  
 Navara Josef, roč. 1941, Podolí 3, 789 85 Mohelnice,  
 Navara Josef, roč. 1966, Podolí 3, 789 85 Mohelnice 
 Navarová Ivana, Podolí 3, 789 85 Mohelnice 
 Navarová Simona, Bohdíkovská 2248/60, 787 01 Šumperk 
 Navrátil Jiří Ing., Kovanecká 2308/15, 190 00 Praha 
 Navrátil Jiří, Třída B. Smetany 1325, 504 01 Nový Bydžov 
 Navrátil Zdeněk Ing., Nad úžlabinou 708/7, 108 00 Praha 
 Navrátil Zdeněk, Podolí 76, 789 85 Mohelnice 
 Navrátilová Jana, Dolní Krčmy 1071/19, 789 85 Mohelnice  
 Navrátilová Jiřina, Dolní Krčmy 1071/19, 789 85 Mohelnice  
 Nebuška Lubomír, Na spojce 85/3, 101 00 Praha  

o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 
 Nečková Marie, Křemačov 25, 789 85 Mohelnice 
 Nejedlý Josef Ing., Adolfa Kašpara 754/12, 789 85 Mohelnice 
 Němcová Jana, Nádražní 322/39, 789 85 Mohelnice 
 Neoralová Anetta, U Potoka 323/6, 789 85 Mohelnice  
 Nepožitek Zdeněk, Řepová 52, 789 85 Mohelnice  
 Neumannová Jana Ing., Chválkovická 271/40, 779 00 Olomouc 
 Nevrlý Zdeněk Mgr., Boženy Němcové 653/7, 789 85 Mohelnice 
 Nízký Petr, Dolní Krčmy 1068/16, 789 85 Mohelnice 
 Nosek Josef, Podolí 5, 789 85 Mohelnice 
 Novák Jaroslav, Na Vyhlídce 915, 783 53 Velká Bystřice 
 Novák Martin Ing., MBA, Na Tvrzi 338, 789 72 Dubicko 
 Novák Radomír, Podolí 2, 789 85 Mohelnice 
 Novoměstská Dagmar, Spodní 680/20, 625 00 Brno 
 Novotná Hana, Gen. Svobody 1204, 783 91 Uničov 
 Obadal Ladislav, Ztracená 876/5, 789 85 Mohelnice 
 Odstrčil Jan, Palonínská 239/5, 789 83 Loštice 
 Ondrušková Vladana, Palonín 130, 789 83 Palonín  
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 Opatová Marie, Hradská 82, 763 17 Lukov 
 Opravil Oldřich, Vodní 253/17, 789 85 Mohelnice 
 Osička Jiří, Na Příkopech 878/1, 789 85 Mohelnice 
 Pagáč Pavel, Starý Maletín 91, 789 01 Zábřeh 
 Paloušek Libor, Stanislavova 776/12, 789 85 Mohelnice 
 Paloušková Ladislava, Komenského 703/3, 789 85 Mohelnice 
 Paloušková Lucie, Olomoucká 259/32, 789 85 Mohelnice 
 Pechová Anežka Ing., Staškova 733/22, 789 85 Mohelnice 
 Pěnička Libor, Strejcova 1904/24, 789 01 Zábřeh 
 Pěničková Markéta, Třebovská 165/36, 789 85 Mohelnice 
 Pewnerová Lenka Bc., Stiborova 574/10, 779 00 Olomouc 
 Pfannekuch Nicole, Rotensteinerstrasse 19, 654 28 Rüsselsheim, Spolková republika 

Německo 
 Pichler Ladislav, Písecká 907, 391 65 Bechyně 
 Pilátová Vlasta, Štichova 53/16, 149 00 Praha 
 Pobucký Zdeněk, Křemačov 27, 789 85 Mohelnice 
 Pospíšil Jiří, Horní Krčmy 1089/6, 789 85 Mohelnice  
 Pospíšilová Jana, Horní Krčmy 1091/8, 789 85 Mohelnice 
 Poštulková Blanka, Komenského 325/7, 789 83 Loštice  
 Poulíček Miroslav, Libivá 78, 789 85 Mohelnice    
 Poulíček Pavel, Horní Krčmy 1090/7, 789 85 Mohelnice 
 Poulíčková Jana, Horní Krčmy 1090/7, 789 85 Mohelnice 
 Poulík Otakar, Za Stadionem 1310/1, 789 85 Mohelnice 
 Poulíková Zdenka, Na Zámečku 854/5, 789 85 Mohelnice  
 Přikryl Oldřich, U Hřiště 143/16, 789 85 Mohelnice 
 Pudová Marie, Jeremiášova 432/10, 779 00 Olomouc 
 Reissausová Jaroslava, Fibichova 391/9, 787 01 Šumperk 
 Rifflerová Věra, Újezd 51, 789 85 Mohelnice 
 Rissnerová Ivana, Podolí 74, 789 85 Mohelnice  
 Roskošný Jiří, Severní 227/2a, 736 01 Havířov 
 Rosulek Jiří, nám. Míru 53/15, 789 83 Loštice 
 Rosulková Zdeňka, nám. Míru 53/15, 789 83 Loštice 
 Rozsíval Jaroslav Mgr., Podolí 106, 789 85 Mohelnice 
 Rozsívalová Danuše, Podolí 33, 789 85 Mohelnice 
 Růžička František, Dětřichov u Moravské Třebové 90, 571 01 Moravská Třebová 
 Ryšánek Jiří, Křemačov 52, 789 85 Mohelnice 
 Řehoř Karel, Dolany 572, 783 16 Dolany  
 Řmot Lubomír, Jižní 768/36, 789 83 Loštice 
 Řoutilová Jana, Pod Senovou 2670/16, 787 01 Šumperk 
 Sedlář Josef, Podolí 88, 789 85 Mohelnice 
 Sedlář Kamil, Podolí 121, 789 85 Mohelnice 
 Sedlář Miroslav, nám. Kosmonautů 1147/6, 789 85 Mohelnice 
 Sehnalová Milada, Fischerova 723/24, 779 00 Olomouc 
 Schön Jan MUDr., Dolní 4334, 760 01 Zlín 
 Sládek Antonín, Libivá 68, 789 85 Mohelnice 
 Smetanová Miluše, Řepová 14, 789 85 Mohelnice 
 Souralová Marie, Podolí 16, 789 85 Mohelnice 
 Stejskal Antonín, Palonín 118, 789 83 Palonín 
 Stejskalová Libuše, Palonín 118, 789 83 Palonín 
 Steska Adolf, Horní Krčmy 1087/4, 789 85 Mohelnice 
 Stojaspal Vojtěch, Řepová 41, 789 85 Mohelnice 
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 Stojaspalová Jana, Řepová 41, 789 85 Mohelnice 
 Straka František, Mírov 64, 789 01 Zábřeh 
 Stryk Miloš, U Lesa 278, 789 72 Dubicko 
 Svačina Vladimír, Křemačov 67, 789 85 Mohelnice 
 Svoboda Oldřich Ing., č.p. 583, 742 57 Libhošť    
 Svorada Miroslav, Medlov 47, 783 91 Medlov 
 Sychra František Mgr., Labská louka 650, 500 11 Hradec Králové 
 Szkandera Stanislav Ing., Bolelouc 669, 783 75 Dub nad Moravou     
 Sztefková Vlasta JUDr., Zdeňka Štěpánka 1782/7, 708 00 Ostrava 
 Šafář Ladislav, Staškova 587/4, 789 85 Mohelnice 
 Šafář Miroslav, nám. Kosmonautů 896/5, 789 85 Mohelnice  
 Šafář Miroslav, Sportovní 514/9, 789 85 Mohelnice  
 Šafář Pavel, Sportovní 514/9, 789 85 Mohelnice 
 Šafář Petr, Podolí 17, 789 85 Mohelnice 
 Šafářová Věra, Sportovní 514/9, 789 85 Mohelnice 
 Šilarová Jolana, Na Příkopech 880/5, 789 85 Mohelnice   
 Šincl Lubomír, Pionýrů 1159/19, 789 85 Mohelnice 
 Šindelář Martin, Nedvězí 17, 789 74 Rohle 
 Šínová Soňa, Československé armády 892/22, 789 01 Zábřeh 
 Šipková Ludmila, Horní Krčmy 1090/7, 789 85 Mohelnice 
 Škoda Jan, Štarnov 298, 783 14 Štarnov 
 Šmirk Jiří, Českobratrská 334/19, 779 00 Olomouc 
 Šnevajs Jiří, Újezd 14, 789 85 Mohelnice 
 Šnévajsová Alena, Pavlov 73, 789 85 Mohelnice  
 Štefka Jiří, Dětřich u Moravské Třebové 79, 571 01 Moravská Třebová 
 Štefka Vlastislav, Mokrá 308, 664 04 Mokrá-Horákov 
 Štopplová Marie, Medlov 45, 783 91 Medlov 
 Straka František, rok 1960, Mírov 64, 789 01 Zábřeh  
 Štrambach Jiří, Křemačov 51, 789 85 Mohelnice 
 Štursová Jaroslava Mgr. Osík 389, 569 67 Osík 
 Šustrová Věra, Vodní 256/23, 789 85 Mohelnice 
 Švec Karel Ing., Jiránkova 506/56, 618 00 Brno 
 Thunová Ivana, Čihadlo 826/3a, 784 01 Litovel  
 Tichý Martin, Palonín 9, 789 83 Palonín  
 Tinkl Pavel Ing., Rájec 14, 789 01 Zábřeh 
 Toroniová Marta, Gen. Svobody 420/3, 789 85 Mohelnice 
 Turková Božena, Medlov 127, 783 91 Medlov 
 Urbanová Eva, Jiřinková 2156/12, 106 00 Praha 
 Urbášek Adam, Pionýrů 1155/11, 789 85 Mohelnice 
 Urbášek Oldřich, Křemačov 45, 789 85 Mohelnice 
 Urbášek Oleg, Olomoucká 406/55, 789 85 Mohelnice 
 Urbášková Jaroslava, Olomoucká 406/55, 789 85 Mohelnice 
 Václav Zdeněk, Vodní 255/21, 789 85 Mohelnice 
 Václavová Jana, Vodní 255/21, 789 85 Mohelnice 
 Václavská Marta, Na Příkopech 868/16, 789 85 Mohelnice 
 Vaculík Antonín Ing., Ph.D., Nemocniční 1769/41, 787 01 Šumperk 
 Vagner Jan, Podolí 12, 789 85 Mohelnice 
 Vágner Stanislav, Robotnická 1028/13, 789 85 Mohelnice  
 Vaňková Hana, Vodní 255/21, 789 85 Mohelnice  
 Vašek Karel, Horní Krčmy 1096/13, 789 85 Mohelnice 
 Vašinková Růžena, Sládkovičova 1242/24, Krč, 142 00 Praha  
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 Vejskal Jan Bc., Čistěvec 61, 503 15 Čistěves  
o k LV 904, LV 3604 a LV 3725 v kat. území Mohelnice 

 Velcová Božena, Fr. Kosíka 223, 272 04 Kladno 
 Venclová Marie, Krchleby 6, 789 01 Zábřeh  
 Veselá Věra, Vodní 256/23, 789 85 Mohelnice  
 Veselý Pavel, Vodní 236/11, 789 85 Mohelnice 
 Vitásek Jiří Bc., Červená Lhota 95, 783 21 Bílá Lhota 
 Vitásek Lubomír, Horní Krčmy 1084/1, 789 85 Mohelnice 
 Vítková Olga, Adolfa Kašpara 784/9, 789 85 Mohelnice 
 Vlček Antonín, Na Příkopech 878/1, 789 85 Mohelnice 
 Vlčková Anna, Na Příkopech 878/1, 789 85 Mohelnice 
 Voráč Dušan, Lípová 523/13, 120 00 Praha  
 Votavová Radoslava, Podolí 2, 789 85 Mohelnice 
 Všetička Zdeněk, Ostružnická 342/40, 779 00 Olomouc 
 Vybíral Jiří, Horní Krčmy 1094/11, 789 85 Mohelnice 
 Vyjídáček Radomír Ing., Vyšehorky 5, 789 85 Líšnice 
 Vyjídáčková Jana Ing., Vyšehorky 5, 789 85 Líšnice 
 Vykydal Jiří, Třeština 61, 789 73 Třeština 
 Vykydal Josef, Boženy Němcové 615/32, 789 85 Mohelnice 
 Vyplašil Ladislav, Zámecká 539/31, 789 85 Mohelnice 
 Wagner Theresia, Am Kellern 11/13, 2000 Stockerau, Rakousko 
 Zbranek Jakub, Zahradní 503/1, 789 85 Mohelnice   
 Zbytovská Naděžda, Dětřichov u Moravské Třebové 68, 571 01 Moravská Třebová 
 Zbytovský František, Dětřichov u Moravské Třebové 68, 571 01 Moravská Třebová 
 Žanda Aleš, Staškova 696/34, 789 85 Mohelnice 
 

Účastníci řízení vymezeni dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
v postavení účasníka řízemí dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu (v souladu s ust. 
§ 87 odst. 3 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem 
záměru):   
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno – doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu 
na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup 

pozemky parc. č. st. 2 s č. pop. 2, st. 3 s č. pop. 3, st. 4 s č. pop. 4, st. 5/2 s č. pop. 1, st. 
9/1 s č. pop. 11, st. 11 s č. pop. 65, st. 14/3 s č. pop. 7, st. 14/4 s č. pop. 77, st. 15 s č. 
pop. 64, st. 18 s č. pop. 66, st. 19/1 s č. pop. 60, st. 19/2 s č. pop. 96, st. 20 s č. pop. 59, 
st. 21 s č. pop. 5, st. 23 s č. pop. 57, st. 26 s č. pop. 55, st. 28 s č. pop. 52, st. 29 s č. pop. 
50, st. 31 s č. pop. 49, st. 32 s č. pop. 48, st. 34/1 s č. pop. 47, st. 34/2 s č. pop. 6, st. 
36/1 s č. pop. 45, st. 36/2 s č. pop. 103, st. 37 s č. pop. 46, st. 39 s č. pop. 13, st. 40/1 
s č. pop. 14, st. 40/2 s č. pop. 8, st. 42/1 s č. pop. 15, st. 42/2 s č. pop. 78, st. 42/3 s č. 
pop. 80, st. 45 s č. pop. 17, st. 46 s č. pop. 76, st. 47 s č. pop. 97, st. 48 s č. pop. 44, st. 
49/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 52 s č. pop. 40, st. 53 s č. pop. 39, st. 54/2 s č. pop. 38, 
st. 58/1 s č. pop. 35, st. 58/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 59/2 s č. pop. 32, st. 61 s č. pop. 
33, st. 63 s č. pop. 31, st. 66 s č. pop. 26, st. 68 s č. pop. 27, st. 71 s č. pop. 30, st. 72 
s č. pop. 68, st. 73 s č. pop. 73, st. 75 s č. pop. 72, st. 76/1 s č. pop. 19, st. 78 s č. pop. 
24, st. 80 s č. pop. 23, st. 82 s č. pop. 79, st. 83/1 s č. pop. 20, st. 83/2 s č. pop. 22, st. 
84 s č. pop. 21, st. 86 s č. pop. 63, st. 89 s č. pop. 25, st. 92/1 se stavbou bez čp/č.ev.st. 
92/2, st. 92/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 92/3 s č. pop. 98, st. 94 s č. pop. 82, st. 95 se 



KUOK 9627/2022 

34 z 42                                    KÚOK/58632/2021/ODSH-SH/131 

stavbou bez čp/č.ev., st. 97 se stavbou bez čp/č.ev., st. 98 s č. pop. 84, st. 99/1 s č. pop. 
85, st. 99/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 100 s č. pop. 56, st. 101 s č. pop. 83, st. 102/1 
s č. pop. 86, st. 102/2 s č. pop. 88, st. 103 s č. pop. 10, st. 106/3 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 110 s č. pop. 87, st. 112 se stavbou bez čp/č.ev., st. 114 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
118/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 119/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 120/2 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 122/1 a st. 122/2 s č. pop. 99, st. 124/1 s č. pop. 90, st. 125 s č. pop. 89, 
st. 126 s č. pop. 91, st. 127 s č. pop. 92, st. 128 s č. pop. 93, st. 129 s č. pop. 94, st. 
130/1, st. 131 se stavbou bez čp/č.ev., st. 132 s č. pop. 69, st. 133 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 135 se stavbou bez čp/č.ev., st. 137 se stavbou bez čp/č.ev., st. 136 s č. pop. 
101, st. 145 se stavbou bez čp/č.ev., st. 146 se stavbou bez čp/č.ev., st. 148 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 149 se stavbou bez čp/č.ev., st. 150 se stavbou bez čp/č.ev., st. 151 
s č.ev.1, st. 154 se stavbou bez čp/č.ev., st. 155 se stavbou bez čp/č.ev., st. 156 se 
stavbou bez čp/č.ev., 343/2, 443, 444, 447/1, 480/1, 480/2, 495/20, 495/4, 495/7, 495/8, 
522/1, 529, 530, 573/1, 575/1, 577, 584/1, 584/4, 607/8, 607/9, 607/10, 607/18, 615, 617, 
750, 769, 769, 1200/1, 1202, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1269, 1276, 1277, 1278, 1280, 
1282, 1287, 1290, 1292, 1301, 1304, 1307, 1311, 1313, 1318, 1319, 1322 a 1325 v kat. 
území a obci Dětřichov u Moravské Třebové, okres Svitavy, Pardubický kraj; 

pozemky parc. č. st. 1 s č. pop. 11, st. 10/1 s č. pop. 72, st. 100 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 11 s č. pop. 77, st. 14/2 s č. pop. 15, st. 15 s č. pop. 16, st. 17 s č. pop. 61, st. 18/1 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 18/2 s č. pop. 31, st. 2 s č. pop. 9, st. 21/1 s č. pop. 28, st. 21/2 
se stavbou bez čp/č.ev., st. 23 s č. pop. 17, st. 24 s č. pop. 18, st. 25 s č. pop. 21, st. 26 
s č. pop. 55, st. 27 s č. pop. 19, st. 28/1 s č. pop. 20, st. 28/2 s č. pop. 82, st. 29/1 s č. 
pop. 22, st. 29/2 s č. pop. 23, st. 30/1 s č. pop. 71, st. 32 s č. pop. 56, st. 34 s č. pop. 24, 
st. 36 s č. pop. 25, st. 37 se stavbou bez čp/č.ev., st. 38/1 s č. pop. 57, st. 38/2 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 4 s č. pop. 8, st. 41 s č. pop. 30, st. 42 s č. pop. 34, st. 42 s č. pop. 34, 
st. 49 s č. pop. 35, st. 5 s č. pop. 7, st. 53 s č. pop. 74, st. 54/1 s č. pop. 10, st. 54/2 s č. 
pop. 67, st. 55 s č. pop. 62, st. 57 s č. pop. 54, st. 59 s č. pop. 64, st. 62/1 s č. pop. 13, 
st. 63 s č. pop. 29, st. 64 s č. pop. 26, st. 66 s č. pop. 60, st. 67/2 s č. pop. 75, st. 68/1 
s č. pop. 79, st. 68/2 s č. pop. 79, st. 69/1 s č. pop. 76, st. 7 s č. pop. 14, st. 70, st. 71 s č. 
pop. 80, st. 72 s č. pop. 78, st. 73 se stavbou bez čp/č.ev., st. 74 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 75 se stavbou bez čp/č.ev., st. 76 s č. pop. 58, st. 77 s č. pop. 33, st. 9 s č. pop. 32, 
st. 90 s č. pop. 65, st. 91 s č. pop. 66, st. 92 se stavbou bez čp/č.ev., st. 93 rozest., st. 95 
se stavbou bez čp/č.ev., st. 96 se stavbou bez čp/č.ev., st. 97 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
98 se stavbou bez čp/č.ev., 98/1, st. 99/1 se stavbou bez čp/č.ev., 297/1, 297/2, 297/3, 
300, 304/3, 535/4 a 546/5 v kat. území Prklišov a obci Borušov, okres Svitavy, Pardubický 
kraj; 

pozemek parc. č. st. 522 se stavbou bez čp/č.ev. v kat. území a obci Třebařov, okres 
Svitavy, Pardubický kraj; 

pozemky parc. č. st. 43 s č. pop. 18, st. 45 s č. pop. 15, st. 46 s č. pop. 14, st. 52 s č. pop. 
10, st. 53 s č. pop. 9, st. 55 s č. pop. 13, st. 57 s č. pop. 12, st. 58 s č. pop. 11, st. 59 
s č. pop. 8, st. 60 s č. pop. 7, st. 64 s č. pop. 5, st. 67 s č. pop. 4, st. 71 s č. pop. 1, st. 72 
s č. pop. 16, st. 74 s č. pop. 17, st. 76 se stavbou bez čp/č.ev., st. 80 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 127 se stavbou bez čp/č.ev., st. 128 s č. ev. 171, st. 133/1 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 135 s č. ev. 170, st. 139 s č. ev. 173, st. 143 s č. pop. 45, st. 133/1 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 62/1 s č. pop. 6 a 734/7 v kat. území Petrušov a  obci Staré Město, okres 
Svitavy, Pardubický kraj; 

pozemky parc. č. st. 147 s č. pop. 68, st. 148 s č. pop. 69, st. 150/1 s č. pop. 73, st. 150/2 
s č. pop. 70, st. 151/1 s č. pop. 71, st. 151/2 s č. pop. 238, st. 152 s č. pop. 76, st. 153 
s č. pop. 75, st. 154 s č. pop. 72, st. 156 s č. pop. 74, st. 157/1 s č. pop. 77, st. 157/2 
s č. pop. 86, st. 158 s č. pop. 78, st. 160/1 s č. pop. 79, st. 160/2 s č. pop. 240, st. 162/1 
s č. pop. 80, st. 162/3 se stavbou bez čp/č.ev., st. 162/4 s č. pop. 243, st. 162/5 s č. pop. 
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244, st. 164 s č. pop. 81, st. 166 s č. pop. 83, st. 168/1 s č. pop. 85, st. 168/3 s č. pop. 
322, st. 169/1 s č. pop. 91, st. 169/2 s č. pop. 90, st. 170/1 s č. pop. 98, st. 170/2 s č. pop. 
221, st. 231 se stavbou bez čp/č.ev., st. 400 s č. pop. 215, st. 405/3 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 454 se stavbou bez čp/č.ev., st. 467 se stavbou bez čp/č.ev., st. 486 s č. pop. 
323, 3826, 3827/1, 3827/2, 4680/1, 4680/2, 4782/2, 4799, 4903/2, 4943, 4945, 4965/2, 
4967/2, 4967/3, 4968/2, 4968/3, 4989, 4991/1, 4991/2, 4992/1, 5004/1, 5011/2, 5029, 
5031 a 5032 v kat. území Staré Město u Moravské Třebové a obci Staré Město, okres 
Svitavy, Pardubický kraj; 

pozemky parc. č. st. 12 s č. pop.  49, st. 13 s č. pop. 50, st. 14 s č. pop. 53, st. 17 s č. pop. 
55, st. 44 s č. pop. 42, st. 46/1 s č. pop. 72, st. 48 s č. pop. 71, st. 49 s č. pop. 76, st. 54 
s č. pop. 79, st. 56 s č. pop. 81, st. 57 s č. pop. 82, st. 58 s č. pop. 80, st. 60 s č. pop. 85, 
st. 62 s č. pop. 154, st. 63 s č. pop. 133, st. 64 se stavbou bez čp/č.ev., st. 65/2, st. 66 
s č. pop. 121, st. 75/1 s č. pop. 184, st. 78 s č. pop. 88, st. 81 s č. pop. 169, st. 85 s č. 
pop. 172, st. 88 s č. pop. 94, st. 89 s č. pop. 243, st. 91 s č. pop. 118, st. 92 s č. pop. 130, 
st. 93 s č. pop. 95, st. 94/1 s č. pop. 96, st. 94/2 s č. pop. 99, st. 95/1 s č. pop. 97, st. 95/2 
s č. pop. 98, st. 102 s č. pop. 104, st. 103/1 s č. pop. 105, st. 103/2 s č. pop. 111, st. 106 
s č. pop. 106, st. 110 s č. pop. 108, st. 116/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 125 s č. pop. 1, 
st. 128 s č. pop. 4, st. 129/2 s č. pop. 5, st. 129/3 s č. pop. 239, st. 134 s č. pop. 11, st. 
136 s č. pop. 7, st. 137 s č. pop. 8, st. 138 s č. pop. 14, st. 141 s č. pop. 174, st. 142 s č. 
pop. 15, st. 143 s č. pop. 16, st. 145 s č. ev. 75, st. 149/2 s č. pop. 21, st. 149/3 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 153 s č. pop. 22, st. 155/2 s č. pop. 167, st. 159/1 s č. pop. 26, st. 161 
s č. pop. 28, st. 167 s č. pop. 31, st. 168 s č. pop. 32, st. 170 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
175 s č. pop. 160, st. 177 s č. pop. 212, st. 202 s č. ev. 18, st. 209, st. 232/1 se stavbou 
bez čp/č.ev , st. 232/2 s č. pop. 214, st. 242 s č. pop. 219, st. 243 s č. pop. 220, st. 245 
s č. pop. 114, st. 246 s č. pop. 222, st. 247 s č. pop. 223, st. 248 s č. pop. 221, st. 249 
s č. pop. 225, st. 250 s č. pop. 226, st. 252 s č. pop. 224, st. 255 s č. ev.119, st. 257 s č. 
pop. 237, st. 258 s č. pop. 238, st. 259/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 260 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 271/1, st. 280 s č. pop. 233, st. 281 s č. pop. 234, st. 282 s č. ev. 4, st. 283 
s č. pop. 33, st. 284 s č. pop. 120, st. 285 se stavbou bez čp/č.ev., st. 304 s č. pop. 34, 
st. 305 s č. pop. 35, st. 306 s č. ev.112, st. 307 s č. ev. 2, st. 310 s č. pop. 17, st. 312/1 
se stavbou bez čp/č.ev., st. 313/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 315 s č. pop. 240, st. 328 
s č. ev. 44, st. 329 s č. pop. 18, st. 331 s č. pop. 43, st. 333 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
334 s č. pop. 40, st. 335 se stavbou bez čp/č.ev., st. 337 s č. pop. 19, st. 339 s č. pop. 
41, st. 340 s č. pop. 23, st. 341 s č. ev.3, st. 342/1 s č. pop. 24, st. 342/2 s č. pop. 25, st. 
343 s č. ev. 79, st. 344 s č. pop. 6, st. 345 s č. ev. 83, st. 347 s č. ev. 52, st. 349 s č. ev. 
24, st. 350 s č. pop. 109, st. 351 s č. ev. 108, st. 353 s č. ev. 78, st. 354 s č. pop. 52, st. 
355 s č. pop. 107, st. 357 s č. pop. 103, st. 358 s č. pop. 102, st. 359 s č. pop. 89, st. 360 
s č. pop. 10, st. 361 s č. pop. 3, st. 363 s č. pop. 90, st. 368 s č. pop. 9, st. 370 s č. pop. 
33, st. 371 s č. pop. 34, st. 372 se stavbou bez čp/č.ev., st. 373 s č. pop. 36, st. 374 s č. 
pop. 37, st. 376 s č. ev. 54, st. 380 s č. ev. 68, st. 381 se stavbou bez čp/č.ev., st. 383/1 
s č. pop. 13, st. 385 s č. pop. 112, st. 389 s č. ev. 38, st. 390 s č. ev. 84, st. 398 s č. pop. 
12, st. 399 se stavbou bez čp/č.ev., st. 401 s č. pop. 93, st. 405 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 407 s č. pop. 91, st. 409  se stavbou bez čp/č.ev., st. 410/1 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 411 s č. pop. 100, st. 413 s č. pop. 27, st. 414 s č. ev. 113, st. 414/2, st. 421 s č. pop. 
113, st. 422 s č. ev. 109, st. 423 rozest., st. 429 se stavbou bez čp/č.ev., st. 430 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 431 se stavbou bez čp/č.ev., st. 432 s č. pop. 121, st. 433 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 436 se stavbou bez čp/č.ev., st. 437 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
439 s č. pop. 244, st. 441 s č. pop. 242, st. 442 s č. ev. 110, st. 443 s č. pop. 247, st. 444 
s č. pop. 245, st. 445 s č. pop. 248, st. 446 s č. pop. 249, st. 449 s č. pop. 123, st. 455 
s č. pop. 246, st. 456 s č. pop. 251, 461/2, 478, 479/1, 479/2, 481/1, 481/5, 481/8, 484/1, 
484/2, 484/3, 484/5, 486/1, 487/1, 490/2, 495/2, 496, 499/1, 500, 514/1, 555/1, 555/2, 
561/1, 585, 591, 623, 635, 648/1, 648/2,  649, 685, 686/1, 687, 688, 697, 712/1, 729/1, 
745, 749, 752, 758/3, 758/4, 758/5, 767, 790, 794, 806, 808, 811/3, 813/1, 813/2, 814, 
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818, 914/2, 915/1, 915/2, 919/1, 932/2, 942/1, 942/2, 948/6, 948/7, 951/1, 959/1, 959/2, 
960, 983, 985, 986, 990/1, 990/2, 994, 1022/1, 1022/2, 1086/1, 1093/6, 1151, 1157/2, 
1207, 1219/1, 1277, 1320/2, 2196/32, 2196/33, 2263/1, 2269, 2282, 2283/2, 2283/3, 
2284, 2316/2, 2317, 2331 a  2371/2 v kat. území Starý Maletín a obci Maletín, okres 
Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. st. 6 s č. pop. 6, st. 10 s č. pop. 8, 12, st. 18/1 s č. pop. 12, 18/2, st. 19 
s č. pop. 13, st. 32 s č. pop. 32, st. 33 s č. ev. 1, st. 34 s č. pop. 20, st. 38/1 s č. pop. 25, 
st. 38/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 39/1 s č. pop. 26, st. 40/1 s č. pop. 27, st. 40/2 
s č. pop. 28, st. 45/1 s č. pop. 30, st. 45/2 s č. pop. 31, 48, st. 51 s č. pop. 36, 54/2, st. 55 
s č. pop. 38, 55/2, st. 60 se stavbou bez čp/č.ev., st. 61s č. ev. 9, st. 62 s č. ev. 7, 62/2, 
st. 64 s č. pop. 9, st. 65 s č. pop. 10, st. 66 se stavbou bez čp/č.ev., st. 68 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 71 se stavbou bez čp/č.ev., st. 72 se stavbou bez čp/č.ev., st. 87 s č. ev. 10, 
st. 88 s č. pop. 23, st. 89 s č. ev. 14, st. 90 s č. ev. 13, st. 91 s č. ev. 3, st. 92 s č. ev. 5, 
st. 93 s č. pop. 29, st. 94 se stavbou bez čp/č.ev., st. 95 s č. ev. 12, st. 97 s č. pop. 21, st. 
98/1 s č. ev. 18, st. 99 s č. pop. 22, st. 101 s č. pop. 24, st. 102 s č. ev. 20, st. 103 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 104 s č. pop. 33, 221, 223, 230/2, 232/2, 232/3, 232/4, 246/1, 
249/4, 254, 282/1, 282/2, 301, 334, 336, 353, 355/2, 378, 379/3, 380/2, 391/1, 391/2, 399, 
400, 416/1, 454, 480, 519, 553/2, 555, 560, 560, 563, 565, 568/2, 568/3, 569, 570/2, 580, 
582, 586/2, 590, 591, 593, 595/2, 595/3, 595/4, 599, 600, 602/3, 606/3, 636, 646/2, 649, 
650, 652, 688, 689, 690, 691, 695/1, 761/10, 790, 792, 802/29, 802/29, 809/1, 814/1, 
814/3 a 820/9 v kat. území Javoří u Maletína a obci Maletín, okres Šumperk, Olomoucký 
kraj; 

pozemky parc. č. st. 54 s č. pop. 14., st. 55 s č. pop. 13, st. 57 s č. pop. 11, st. 58 s č. 
pop. 10, st. 59 s č. pop. 9, st. 61 s č. pop. 8, st. 62 s č. pop. 7, st. 63 s č. pop. 1, st. 65 
s č. pop. 6, st. 66 s č. pop. 2, st. 67 s č. pop. 5, st. 69 s č. pop. 3, st. 71/1 s č. pop. 18, st. 
71/2 s č. pop. 19, st. 72/1 s č. pop. 4, st. 72/2 s č. pop. 16, st. 78 s č. pop. 27, st. 81 s č. 
pop. 28, st. 101 s č. pop. 15, st. 102 s č. pop. 12, st. 106 s č. pop. 17, st. 132 s č. pop. 46, 
678 a 679 v kat. území Křižanov u Zábřeha a obci Hynčina, část Dlouhá Ves, okres 
Šumperk, Olomoucký kraj, 

pozemky parc. č. st. 150 s č. ev. 50, st. 268 s č. ev. 48, st. 269 s č. ev. 47, st. 271 s č. ev. 
52, st. 279 s č. ev. 49, st. 305 s č. pop. 1, st. 308 s č. ev. 51 a st. 317 s. č. ev. 53 v kat. 
území Dolní Bušínov a obci Zábřeh, část Dolní Bušínov, okres Šumperk, Olomoucký kraj, 

pozemky parc. č. st. 22/1 s č. pop. 46, st. 22/2 s č. pop. 8, st. 23 s č. pop. 3, st. 25 s č. 
pop. 63, st. 33/1 s č. pop. 47, st. 33/2 s č. pop. 45, st. 34/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
34/2 s č. pop. 44, st. 35/1 s č. pop. 43, st. 35/2 s č. pop. 69, st. 38 s č. pop. 41, st. 39/1 
s č. pop. 99, st. 40 s č. pop. 12, st. 46 s č. pop. 67, st. 48 s č. pop. 60, st. 51 s č. pop. 61, 
st. 55 s č. pop. 79, st. 57/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 57/2 s č. pop. 38, st. 58/1 s č. pop. 
37, st. 58/2 s č. pop. 40, st. 59 s č. pop. 36, st. 60 s č. pop. 35, st. 61 s č. pop. 24, st. 75/2 
s č. pop. 77, 75/3, st. 77 s č. pop. 34, st. 79 s č. pop. 28, st. 80 s  č. pop. 27, st. 82/1 s č. 
pop. 26, st. 83 s č. pop. 23, st. 89 s č. pop. 21, st. 93 s č. pop. 19, st. 96 s č. pop. 39, st. 
100 s č. pop. 16, st. 102 s č. pop. 15, st. 104/1 s č. pop. 13, st. 109 s č. pop. 6,  st. 113 
s č. pop. 74, st. 114 se stavbou bez čp/č.ev., st. 115 s č. pop. 80, st. 118 s č. pop. 82, st. 
119 s č. pop. 84, st. 124 s č. pop. 86, st. 129 se stavbou bez čp/č.ev., st. 195 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 197 s č. pop. 2, st. 198 s č. pop. 1, st. 199/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
200/1 se stavbou bez čp/č.ev.,st. 298/1 a 298/2 č. pop. 91, st. 266 se stavbou bez 
čp/č.ev.,st. 267 se stavbou bez čp/č.ev., st. 268 se stavbou bez čp/č.ev., st. 269 s č. pop. 
57, st. 271 s č. pop. 22, st. 272 se stavbou bez čp/č.ev.,st. 273 s č. pop. 42, st. 274 s č. 
pop. 62, st. 275 se stavbou bez čp/č.ev., st. 276 se stavbou bez čp/č.ev., st. 277 s č. pop. 
10, st. 279 s č. pop. 89, st. 281 s č. pop. 17, st. 282 s č. pop. 18, st. 283 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 284 s č. pop. 20, st. 285 s č. ev. 1, st. 289 s č. pop. 25, st. 292 s č. pop. 88, 
st. 293 se stavbou bez čp/č.ev., st. 297 s č. ev. 7, st. 299 s  č. pop. 7, st. 300/1 s č. pop. 
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9, st. 301 s č. pop. 90, st. 310 s č. pop. 4, st. 311 se stavbou bez čp/č.ev., 312 s č. ev. 10, 
st. 313 se stavbou bez čp/č.ev., st. 314 se stavbou bez čp/č.ev., st. 316 s č. ev. 8, st. 318 
se stavbou bez čp/č.ev., st. 320 s č. ev. 9, st. 322 s č. pop. 48, st. 323 s č. pop. 58, st. 
325 s č. pop. 49, st. 326 s č. pop. 50, 844, 1059/2, 1113/2, 1181/4, 1185/1, 1185/2, 1188, 
1217, 1227, 1273/3, 1282/2, 1282/3, 1324/2, 1364, 1366/2, 1369, 1374/1, 1374/2, 1424, 
1525/2, 1525/3, 1526/3, 1526/4 a 1548 v kat. území Krchleby na Moravě a obci Krchleby, 
okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. st. 1 s č. pop. 22, st. 2/1 s č. pop. 20, 2/2 s č. pop. 28, st. 4 s č. pop. 16, 
4/1, st. 5 s č. pop. 14, 7/2, st. 7/2 s č. pop. 73, st. 9 s č. pop. 8, st. 10 s č. pop. 6, 10/1, st. 
12 s č. pop. 4, st. 14 s č. pop. 2, st. 15 s č. pop. 66, st. 16 s č. pop. 9, st. 17 s č. pop. 
11,18/1, 18/3, 18/4, st. 18 s č. pop. 13, st. 19 s č. pop. 15, 19/4, st. 20/1 s č. pop. 17, st. 
20/2 s č. pop. 19, st. 21/2 s č. pop. 65, 21/2, st. 21/3 s č. pop. 50, st. 22/1 s č. pop. 21, st. 
23 s č. pop. 23, st. 24/2, st. 25 s č. pop. 27, 25/2, 25/3, 25/4, 25/8, 25/9, 25/10, st. 26/1 
s č. pop. 29, st. 26/2 se stavbou bez čp/č.ev., 27/2, 27/3, 29/2, 30/2, st. 33 s č. pop. 31, 
34, 34/1 s č. pop. 33, 34/2 s č. pop. 35, 35/1, 36/1, st. 36 s č. pop. 37, 36/1, st. 37 s č. pop. 
39, st. 38 s č. pop. 41, st. 39 s č. pop. 24, st. 40 s č. pop. 26, 40, 43/1, st. 43/1 s č. pop. 
43, 43/2, 43/3, 43/6, st. 44 s č. pop. 45, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, st. 46 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 48 s č. pop. 49, 49, st. 49 se stavbou bez čp/č.ev., st. 50 s č. pop. 59, 50/1, 
51, st. 51 s č. pop. 57, st. 52 s č. pop. 53, st. 53 s č. pop. 51, 53/1, 54/1 s č. ev. 1, st. 54/2 
s č. pop. 40, st. 54/3 se stavbou bez čp/č.ev., st. 56/1 s č. pop. 32 a s č. pop. 64, st. 56/3 
s č. pop. 42, st. 56/5 s č. pop. 42, st. 59 s č. pop. 38, st. 60 s č. pop. 36, st. 61 s č. pop. 
34, st. 62 se stavbou bez čp/č.ev., st. 64 se stavbou bez čp/č.ev., 69, st. 79 se stavbou 
bez čp/č.ev., 79/3, st. 85 s č. pop. 55, st. 86 se stavbou bez čp/č.ev., st. 87 s č. pop. 47, 
st. 88 se stavbou bez čp/č.ev., st. 90 s č. pop. 7, st. 91 se stavbou bez čp/č.ev., st. 92 
s č. pop. 44, st. 95/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 97 se stavbou bez čp/č.ev., 98 se 
stavbou bez čp/č.ev., 98/2, st. 103 s č. pop. 30, st. 105 se stavbou bez čp/č.ev., st. 107 
s č. pop. 74, st. 114 s č. pop. 70, st. 116 s č. pop. 71, st. 120 s č. pop. 75, st. 121 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 122 se stavbou bez čp/č.ev., st. 123 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
124 s č. pop. 76, 315/3, 495, 562/20, 562/5, 563/4, 569/2, 575, 577, 586, 589, 591/3, 
599/1, 601/4, 601/5, 601/6, 601/8, 601/9, 601/11, 601/17, 602, 608/2, 608/3, 608/4,610/2, 
611/1, 611/2, 612/1, 612/3, 612/4, 612/5, 616/2, 616/6, 617, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 
620/2, 624/4, 624/8, 634/2, 635/1, 635/3, 635/4, 639/1, 639/3, 640/2, 640/5, 644/1, 647/1, 
666/5, 669/1, 672/1, 673/1, 675, 676, 680, 681, 690, 691, 693, 697/1, 697/2, 697/3, 698/1, 
699, 702/1, 703/1, 704, 709/3, 709/4, 709/5, 709/7, 709/8, 710, 716, 742, 759, 767/1, 
856/1, 871/2, 874/1, 877/1, 877/2, 880/1, 880/2, 882/1, 882/2, 883/1, 885/1, 887, 888, 
903/1, 903/2, 904/1, 904/3, 93/1, 935/2, 939/3, 939/4, 939/5, 939/8, 940/2, 942, 943, 
944/4, 944/5, 945/1, 945/2, 947/3, 950/3, 953/1, 982/3, 989/1, 994, 997/4, 997/20, 997/24, 
997/25, 997/26, 997/27, 997/28, 997/36, 997/37, 997/42, 997/43, 997/44, 998/14, 998/15, 
998/16, 998/20, 998/36, 998/38, 998/39, 999/4, 999/5, 999/6, 999/8, 999/9, 999/10, 1002 
a 1005 v kat. území Křemačov a obci Mohelnice, část Křemačov, okres Šumperk, 
Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. st. 1 s č. pop. 14, st. 2 s č. pop. 13, st. 3 s č. pop. 12, st. 4 s č. pop. 11, 
st. 6 s č. pop. 10, st. 7 s č. pop. 9, st. 9 s č. pop. 37, st. 10 s č. pop. 8, st. 11 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 12 s č. pop. 6, st. 15 s č. pop. 1, st. 16/1 s č. pop. 3, st. 18 s č. pop. 47, 
st. 19 s č. pop. 46, st. 21 s č. pop. 49, 21/2, st. 24 s č. pop. 43, st. 28 s č. pop. 38, st. 29 
s č. pop. 35, st. 31 s č. pop. 33, st. 34 s č. pop. 32, st. 36/1 s č. pop. 30, st. 37 s č. pop. 
29, st. 38 s č. pop. 28, st. 39 s č. pop. 27, st. 40 s č. pop. 57, st. 41 s č. pop. 58, st. 42 
s č. pop. 24, st. 43 s č. pop. 22, st. 44 s č. pop. 23, st. 45/1 s č. pop. 21, st. 45/2 s č. pop. 
4, st. 45/3 s č. pop. se stavbou bez čp/č.ev., st. 46/2 s č. pop. 20, st. 47 s č. pop. 19, st. 
48/3 s č. pop. 18, st. 48/6 se stavbou bez čp/č.ev., st. 49/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
49/2 s č. pop. 17, st. 50/1 s č. pop. 16, st. 51 s č. pop. 15, st. 53 s č. pop. 50, st. 65 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 68 s č. pop. 54, st. 71 se stavbou bez čp/č.ev., st. 82 s č. pop. 
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2, st. 61 s č. pop. 48, 65/1, st. 66 s č. pop. 53, st. 74/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 75/1 
s č. pop. 7, st. 76 s č. pop. 5, st. 78 s č. pop. 40, st. 81 s č. pop. 56, st. 88 s č. pop. 25, st. 
89 s č. pop. 26, st. 90 s č. pop. 51, st. 91 s č. pop. 41, st. 93 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
95 s č. pop. 44, st. 96 s č. pop. 31, st. 99 s č. pop. 45 a st. 101 s č. pop. 52 v kat. území 
Květín a obci Mohelnice, část Květín, okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. 1722/47, 1722/49, 1722/51, 1722/79, 1722/80, 1722/81, 1722/83, 
1722/88 a 1722/93 v kat. území a obci Loštice, okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. st. 1/6 se stavbou bez čp/č.ev., st. 2/1 s č. pop. 21, st. 8/1 s č. pop. 29, 
st. 8/2 s č. pop. 28, 9/1, 9/5, 9/7, st. 10/1 s č. pop. 37, st. 11/1 s č. pop. 36, st. 11/2 s č. 
pop. 32, st. 12 s č. ev. 9, st. 13 s č. pop. 30, st. 14 s č. pop. 71, st. 15/1 s č. pop. 72, st. 
16 s č. pop. 70, st. 17 s č. pop. 24, st. 18/1 se stavbou bez čp/č.ev., st. 21 s č. pop. 73, 
st. 25/1 s č. pop. 74, st. 25/2 s č. pop. 75, st. 27 s č. ev. 7, st. 49 s č. pop. 33, st. 50 s č. 
pop. 34, st. 51 s č. pop. 35, st. 52/1 s č. pop. 38, st. 52/2 s č. pop. 39, st. 54/1 s č. pop. 
40, st. 54/2 s č. pop. 42, st. 55 s č. pop. 41, st. 56/1 s č. pop. 44, st. 56/2 s č. pop. 43, st. 
58 s č. pop. 45, st. 59 s č. pop. 46, st. 60 s č. pop. 51, st. 61/2, st. 61/1 s č. pop. 52, st. 
61/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 62 s č. pop. 53, st. 63/1 s č. pop. 54, st. 63/2 s č. pop. 
55, st. 64/1 s č. pop. 56, st. 64/2 s č. pop. 124, st. 65 s č. pop. 58, st. 66 s č. pop. 59, st. 
67 s č. pop. 60, st. 68/1 s č. pop. 63, st. 70 s č. pop. 64, st. 72 s č. pop. 57, st. 79 s č. pop. 
26, st. 80 s č. pop. 2, st. 81 s č. pop. 3, st. 82 s č. pop. 4, st. 83 s č. pop. 5, st. 84 s č. pop. 
6, st. 85 s č. pop. 12, st. 86 s č. pop. 11, st. 87 s č. pop. 18, st. 88 s č. pop. 17, st. 89 s č. 
pop. 16, st. 90 s č. pop. 15, st. 91 s č. pop. 14, st. 92 s č. pop. 13, st. 93 s č. pop. 7, st. 
94 s č. pop. 8, st. 95 s č. pop. 9, st. 96 s č. pop. 10, st. 99/1 se stavbou bez čp/č.ev., 
99/12, 99/13, 99/19, 99/22, st. 100 s č. pop. 20, st. 101 s č. pop. 19, st. 102 s č. pop. 47, 
st. 103 s č. pop. 1, st. 105 s č. pop. 62, st. 109 se stavbou bez čp/č.ev., st. 112 s č. pop. 
48, st. 113 s č. pop. 49, st. 114/1 s č. pop. 50, st. 116 s č. pop. 66, st. 117 s č. pop. 65, 
st. 118 s č. pop. 67, st. 119 s č. pop. 119, 119/2, 119/3, st. 121 s č. pop. 120, st. 135 s č. 
pop. 61, st. 141 se stavbou bez čp/č.ev., st. 142 s č. ev.17, st. 143 s č. ev. 32, st. 144 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 146 s č. ev. 21, st. 147 s č. ev. 23, st. 148 s č. ev. 20, st. 149 s 
č. ev. 22, st. 150 se stavbou bez čp/č.ev., st. 152 s č. pop. 69, st. 153 s č. ev. 25, st. 154 
s č. pop. 123, st. 156 s č. ev. 24, st. 164 s č. ev.26, st. 165 s č. ev. 27, st. 166 s č. pop. 
127, st. 169 s č. pop. 126, st. 172 s č. pop. 125, st. 173 s č. pop. 129, st. 174 s č. ev.29, 
st. 178 s č. pop. 131, st. 180 s č. ev. 30, st. 181 s č. ev. 31, st. 184 s č. pop. 134, st. 185 
s č. pop. 128, st. 189 s č. pop. 130, 221/2, 221/10, 226/2, 237, 243/3, 246/1, 248/3, 249/1, 
249/2, 249/3, 249/4, 250/1, 252/1, 254, 260, 261, 344/7, 344/8, 344/10, 344/11, 344/12, 
344/13, 344/14, 344/15, 344/20, 344/21, 344/25, 344/26, 344/27, 344/28, 344/29, 351/1, 
353/2, 388 a 401 v kat. území a obci Mírov, okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. st. 1/1 č. pop. 112, st. 1/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 3 č. pop. 113, st. 
6 č. pop. 115, st. 7 se stavbou bez čp/č.ev., st. 10 se stavbou bez čp/č.ev., st. 16 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 43 č. pop. 135, 390, 395/1, 397, 399, 400 a 528 v kat. území 
Míroveček a obci Mírov, okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. st. 505/5 s č. pop. 369, st. 505/6 s č. pop. 367, st. 506 s č. pop. 403, 
508, st. 509 se stavbou bez čp/č.ev., 510/1, st. 924/1 s č. pop. 389, 926, 929/1, 929/2, 
929/3, 930/2, 932, 933, st. 934 s č. pop. 1060, 937/1, st. 937/2 s č. ev. 3, st. 937/3 s č. 
ev. 2,st. 937/4 s č. ev. 1, 937/5, 937/6, 937/7, 937/8, 937/9, 938, 938/1, st. 938/2 se 
stavbou bez čp/č.ev., 939, st. 940 s č. pop. 1068, 941, 943/3, 944, 945/1, st. 945/2 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 946/1 s č. pop. 1059, 946/2, 947, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 
1003/1, st. 1003/2 s č. pop. 1037, 1003/3, st. 1004 s č. pop. 1080, 1005, 1006, st. 1007 s 
č. pop. 1071, 1008/7, 1009/1, 1009/66, 1009/69, 1009/95, 1009/97, st. 1009/113 s č. pop. 
1426, st. 1009/114 se stavbou bez čp/č.ev., 1011/1, 1070, 1071/1, 1071/3, 1071/4, 
1071/5, 1071/6, st. 1071/22 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1071/23 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 1071/24 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1071/25 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1071/27 se 
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stavbou bez čp/č.ev., st. 1071/28 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1071/32 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 1073 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1074 s č. pop. 1414, st. 1075 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 1076 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1079 s č. pop. 1410, st. 1080 s č. pop. 
206, st. 1081 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1082 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1083 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 1084 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1085 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 1086 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1087 se stavbou bez čp/č.ev., st. 1088 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 1089/2 se stavbou bez čp/č.ev., 1090, st. 1097/1 s č. pop. 609, st. 1097/2 
se stavbou bez čp/č.ev., 1098, 1100/6, 1100/41, 1100/49, 1100/52, 1100/65, 1100/88, 
1100/88, 1100/107, 1100/108, 1100/109, 1100/110, 1100/111, 1100/133, 1100/137, 
1100/139, 1100/143, 1100/144, 1100/145, 1100/148, 1100/149, 1100/150, 1100/151, 
1100/151, 1100/152, st. 1102/6 s č. pop. 122, 1103, 1104 s č. pop. 619, 1105, 1106, st. 
1107 s č. pop. 624, st. 1108 s č. pop. 596, 1109, 1110, st. 1111 s č. pop. 741, st. 1112 
s č. pop. 740, 1113, 1115, 1116, 1117/1, 1119, 2521/56, 2521/94, 2524/1, 2524/3, 
2524/11, 2524/12, 2524/13, 2524/14, 2524/15, 2524/20, 2524/21, 2524/48, st. 2524/55 
s č. pop. 1354,2524/61, 2524/63, 2524/64, st. 2524/68 s č. pop. 1436, 2524/69, st. 
2524/71 s č. pop. 1443, 2524/76, 2524/77, 2525/10, 2525/12, 2525/21, 2525/9, 2527/3, 
2528/69, 2528/70, 2528/71, 2528/72, 2528/73, 2528/74, 2528/76, 2528/77, 2528/78, 
2528/79, 2528/104, 2528/110, 2544/3, st. 2544/4 s č. pop. 1217, 2549/15, 2549/16, 
2549/54,2549/110, 2549/118, 2549/119, 2549/120, 2549/134, 2549/135, 2549/136, st. 
2549/55 se stavbou bez čp/č.ev., st. 2549/56 se stavbou bez čp/č.ev.,st. 2549/57 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 2549/58 se stavbou bez čp/č.ev., st. 2549/59 se stavbou bez 
čp/č.ev., st. 2549/60 se stavbou bez čp/č.ev., st. 2549/61 se stavbou bez čp/č.ev., st. 
2549/62 se stavbou bez čp/č.ev., st. 2549/63 se stavbou bez čp/č.ev., st. 2549/64 se 
stavbou bez čp/č.ev., 2552/1, 2552/2, 2553/1, 2553/2, 2553/3, 2553/4,  2553/5, 2553/6, 
2553/7, 2554/1, 2554/2, 2554/3, st. 2554/4 se stavbou bez čp/č.ev., st. 2554/5 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 2554/6 se stavbou bez čp/č.ev., 2554/9, 2558/1, 2558/2, 2558/3, 2558/4, 
2559/4, 2559/5, 2561/3, 2561/5, 2562/14, 2563/2, st. 2564 s č. pop. 351, st. 2565 s č. 
pop. 350, 2567/1, 2567/2, 2567/3, 2567/4, 2567/6, st. 2567/7 s č. pop. 342, 2568/1, 
2568/2, 2568/3, 2568/4, 2568/5, 2568/6, 2568/7, 2568/8, 2568/10, 2568/11, 2568/12, 
2568/13, 2570/1, 2570/2, 2570/3, st. 2571/1 s č. pop. 1368, st. 2571/2 s č. pop. 225, st. 
2571/3 s č. pop. 224, st. 2571/5 s č. pop. 1364, st. 2571/6 s č. pop. 1402, 2571/7, 2571/8, 
st. 2571/9 se stavbou bez čp/č.ev., 2572, 2573, 2574, 2575, st. 2576 s č. pop. 1160, 
2578/1, 2578/2, 2579, 2580, st. 2581/1 s č. pop. 1161, 2585/2, 2559/4, 2559/5, 2610/1, 
2610/2, 2611, st. 2612/2 s č.pop. 1183, st. 2642/3 s č. pop. 1424, 2644/1, st. 2645 s č. 
pop. 1109, 2646, 2648, st. 2649 s č. pop. 1084, st. 2652/1 s č. pop. 1100, st. 2652/2 
s č.pop. 1180, 2653/1, 2653/2, 2660, 2661, 2687/7, 2689/2, 2691/1, 2691/2, 2692, 
2693/1, 2693/6, 2693/9, 2694/4, 2694/5, 2694/7, 2696/3, 2699/1, st. 2699/2 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 2699/3 se stavbou bez čp/č.ev., 2699/4, 2699/5, 2699/6, 2699/7, 2699/8, 
2699/9, 2699/10, 2699/11, 2700/1, 2703/1, 2704, st. 2705 se stavbou bez čp/č.ev., 2706, 
st. 2707 se stavbou bez čp/č.ev., 2708/2, 2708/3, 2708/5, 2708/6, 2712/1, 2712/2, st. 
2712/3 s č. pop. 149, st. 2712/4 s č. pop. 148, 2712/5, 2712/6, 2712/7, 2712/8, 2712/9, 
2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/15, 2713/2, 2714/1, 2715/4, 
2715/14, 2748/1, 2748/2, 2748/4, 2748/6, 2793/16, 2956/1, 2956/4, 2956/5, 2956/6, 
2956/8, 2956/9,2956/10,2969/3, 2970/2, 2973/3, 2973/4, 2973/6, 2999/2, 2999/3, 2999/6, 
2999/8, 2999/9, 2999/12, 3001/4, 3001/8, 3001/9, 3001/10, 3001/11, 3001/20, 3001/21,  
3001/22 a 3001/23 v kat. území a obci Mohelnice, okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. 1489, 1491, 1514, 1545, 1546 a 1547 v kat. území a obci Moravičany, 
okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. st. 2/1 s č. pop. 2, st. 2/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 5/1 s č. pop. 5, st. 
5/2 se stavbou bez čp/č.ev., st. 6 s č. pop. 6, st. 81 se stavbou bez čp/č.ev., st. 82 se 
stavbou bez čp/č.ev., st. 139 se stavbou bez čp/č.ev., 641/2, 668/3, 669/1, 686/1, 701/2, 
735, 738/1, 744, 747, 756/2, 759, 762, 767/1, 769/1, 769/2, 769/4, 770/1, 770/2, 770/4, 
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772, 776/2, 780, 788/2, 789, 790/2, 839, 846, 849, 851, 997/1,1009/3, 1023/25, 1067/3, 
1067/4, 1069/1, 1069/12, 1069/13, 1069/2, 1070/1 a 1071/2 v kat. území Podolí 
u Mohelnice a obci Mohelnice, část Podolí, okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. st. 2 s č. pop. 34, st. 8 s č. pop. 36, st. 9 s č. pop. 62, st. 10/1 s č. pop. 
37, st. 13/1 s č. pop. 27, st. 13/2 s č. pop. 39, st. 15 s č. pop. 38, st. 17 s č. pop. 40, st. 
19 s č. pop. 66, st. 20 s č. pop. 58, st. 21/1 s č. pop. 41, st. 21/2 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 24/2 s č. pop. 42, st. 27 s č. pop. 46, st. 32 s č. pop. 47, st. 33 s č. pop. 48, st. 35 s č. 
pop. 83, st. 36/1 s č. pop. 50, st. 36/2 s č. pop. 53, st. 38/1 s č. pop. 51, st. 39 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 40 s č. pop. 52, st. 42 s č. pop. 2, st. 43 s č. pop. 3, st. 45 s č. pop. 4, st. 
46 s č. pop. 5, st. 52 s č. pop. 8, st. 53/1 s č. pop. 9, st. 53/2 s č. pop. 7, st. 55 se stavbou 
bez čp/č.ev., st. 56 s č. ev. 7, st. 57/1 s č. pop. 76, st. 57/2 s č. pop. 74, st. 58 s č. pop. 
73, st. 59 s č. pop. 77, st. 60 s č. pop. 12, st. 61 s č. pop. 15, st. 63 s č. pop. 60, st. 64 
s č. pop. 71, st. 66 s č. pop. 55, st. 67 s č. pop. 16, st. 68/1 s č. pop. 17, st. 68/2 s č. pop. 
14, st. 69 s č. pop. 82, st. 72 s č. pop. 18, st. 74 s č. pop. 19, 74/2, st. 75 s č. pop. 56, st. 
76 s č. pop. 20, 76/1, st. 77 s č. pop. 21, 77/1, st. 78 s č. pop. 22, st. 79 s č. pop. 23, st. 
80 s č. pop. 24, 80/3, 80/4, 80/5, 80/7, 80/8, st. 81 s č. pop.75, st. 84 s č. pop.26, st. 87/1 
s č. pop.29, st. 87/2 s č. pop. 28, 92/1, 93, st. 94 s č. pop. 80, st. 97 s č. pop. 81, st. 98 
se stavbou bez čp/č.ev., st. 99 s č. pop. 85, st. 100 s č. pop. 86,101, st. 102 s č. pop. 33, 
103/1, 103/2, 104/3, 104/4, st. 105 s č. pop. 45, st. 106 s č. pop. 49, 106/1, 106/2, st. 109 
se stavbou bez čp/č.ev., 111, st. 112 s č. pop. 25, 113, st. 114 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 115 s č. pop. 69, st. 117 s č. ev. 1, st. 118 s č. ev. 4, st. 119 s č. ev. 2, st. 120 s č. ev. 
3, st. 121 s č. pop. 87, st. 122 s č. ev. 6, st. 123 s č. ev. 5, st. 124 s č. pop. 72, st. 125/1 
se stavbou bez čp/č.ev., st. 126 se stavbou bez čp/č.ev., st. 127 se stavbou bez čp/č.ev., 
st. 128 se stavbou bez čp/č.ev., st. 129 se stavbou bez čp/č.ev.,st. 131 se stavbou bez 
čp/č.ev.,st. 132 se stavbou bez čp/č.ev.,st. 133 se stavbou bez čp/č.ev., st. 134 ev. 8, st. 
137 s č. pop. 30, st. 142 s č. pop. 88, st. 143 se stavbou bez čp/č.ev., st. 145 s č. pop. 
89, st. 148 s č. pop. 90, 717/1, 724/1, 726/1, 726/9, 726/100, 728, 730/4, 730/5, 736/1, 
736/2, 741/2, 741/3, 742/2, 743, 744/2, 744/3, 747/3, 747/7, 750/2, 751/2, 751/3, 754, 
755/1, 755/2, 756, 763, 780/17, 780/18, 781/1, 787/2, 793, 800/2, 800/3, 802, 805/1, 810, 
824, 834, 835, 837/1, 896/9, 897/1, 897/3, 898/2, 900/1, 900/2, 961/1, 961/4, 961/5, 
961/6, 961/7, 966/3, 969/2, 987/1, 987/1, 1002 a 1004 v kat. území Řepová a obci 
Mohelnice, část Řepová, okres Šumperk, Olomoucký kraj; 

pozemky parc. č. 268, 270/1, 273/1, 315, 316, 318, 319/1, 319/2, 349, 356/4, 356/6, 638, 
639/3, 643, 644/9, 644/10, 644/11, 644/18, 644/19, 645/6, 645/7, 645/8, 647/1 a 650/1 
v kat. území Újezd u Mohelnice a obci Mohelnice, část Újezd, okres Šumperk, Olomoucký 
kraj; 

 
 doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu na úředních 

deskách příslušných úřadů a též způsobem umožňujícím dálkový přístup pro vyvěšení 
a podání zprávy z důvodu informovanosti, avšak již bez právních účinků vztahujících 
se na doručení: 

 Obecní úřad Borušov – úřední deska, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Dětřichov u Moravské Třebové – úřední deska, Dětřichov u Moravské 
Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto 
oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o vyvěšení 
a sejmutí) 
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 Obecní úřad Hynčina – úřední deska, Hynčina 125, 789 01 Zábřeh (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Krchleby – úřední deska, Krchleby 80, 789 01 Zábřeh (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Maletín – úřední deska, Starý Maletín 21, 789 01 Zábřeh  (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Mírov – úřední deska, Mírov 47, 789 53 Mírov (s žádostí o bezodkladné 
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, včetně zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů 
o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Moravičany – úřední deska, Moravičany 67, 789 82 Moravičany (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Staré Město – úřední deska, Staré Město 145, 569 32 Staré Město (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Obecní úřad Třebařov – úřední deska, Třebařov 44, 569 33 Třebařov (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Městský úřad Loštice – úřední deska, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Městský úřad Mohelnice – úřední deska, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice (s žádostí 
o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 Městský úřad Zábřeh – úřední deska, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 
15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět 
s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí) 

 
 
Dotčené orgány a ostatní 
 Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábřeží 

Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 
 Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 
 Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 

1442/65, 100 10 Praha  
 Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 

Olomouc 
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 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov 65/17, 
110 00 Praha 1 

 Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 
 Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 

2295/26, 148 01 Praha 
 Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 

Tychonova 1, 160 01 Praha 
 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní 

pracoviště Svitavy, Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy  
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště 

Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 
 Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Odbor služby dopravní 

policie,  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby 

dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc  
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor 

vnější služby Svitavy, dopravní inspektorát,  Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy 
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor 

vnější služby Šumperk, dopravní inspektorát, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk 
 Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského 

nám. 125, 532 11 Pardubice 
 Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství, zde 
 Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 

nám. 125, 532 11 Pardubice 
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zde 
 Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. Masaryka 29, 

571 01 Moravská Třebová 
 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor výstavby a územního plánování, orgán státní 

památkové péče, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 
 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 29, 

571 01 Moravská Třebová 
 Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 

Moravská Třebová 
 Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, U Brány 2, 789 85 Mohelnice 
 Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu – silniční správní úřad, U Brány 916/2, 

789 85 Mohelnice 
 Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu – orgán územního úlánování, U Brány 

916/2, 789 85 Mohelnice 
 Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu – úsek státní památkové péče, U Brány 

916/2, 789 85 Mohelnice 
 Městský úřad Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice  
 Obecní úřad Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová  
 Obecní úřad Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 

Moravská Třebová 
 Obecní úřad Krchleby, Krchleby 80, 789 01 Zábřeh 
 Obecní úřad Maletín, Starý Maletín 21, 789 01 Zábřeh   
 Obecní úřad Mírov, Mírov 47, 789 53 Mírov 
 Obecní úřad Moravičany, Moravičany 67, 789 82 Moravičany 
 Obecní úřad Staré Město, Staré Město 145, 569 32 Staré Město 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
 spis  
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