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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Výroková část:
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
speciálním stavebním úřadem podle ustanovení podle ust.§ 16 odst.1 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích) a § 15 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších změn (dále jen „stavební zákon‘), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
řízení") posoudil podle ust. § 94o, žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13. 6. 2018 podala
Obec Mokré Lazce, IČ 003 00 462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce (dále jen "žadatel")
zastoupená panem Františkem Šteyerem - starostou obce, a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje stavební záměr

na stavbu
"Společná stezka pro chodce a cyklisty Štítina - Mokré Lazce"
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 889/9 (druh pozemku – vodní plocha), 889/16 (druh pozemku –
vodní plocha), 889/18 (druh pozemku – orná půda), 889/19 (druh pozemku – orná půda), 1417(druh
pozemku – orná půda), 1418 (druh pozemku – orná půda), 1420 (druh pozemku – orná půda), 1426/2 (druh
pozemku – ostatní plocha) v k.ú. Mokré Lazce a pozemek parc. č. 933 (druh pozemku – ostatní plocha)
v k.ú. Štítina.
Druh a účel umísťované stavby:
Jedná se o dopravní stavbu, výstavbu nové pozemní komunikace, která je určena k plnění budoucí funkce
místní komunikace IV. třídy (společné stezky pro chodce a cyklisty), podle zvláštního zákona, zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

Umístění stavby na pozemku
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 889/9 (druh pozemku – vodní plocha), 889/16 (druh pozemku –
vodní plocha), 889/18 (druh pozemku – orná půda), 889/19 (druh pozemku – orná půda), 1417(druh
pozemku – orná půda), 1418 (druh pozemku – orná půda), 1420 (druh pozemku – orná půda), 1426/2 (druh
pozemku – ostatní plocha) v k.ú. Mokré Lazce a pozemek parc. č. 933 (druh pozemku – ostatní plocha)
v k.ú. Štítina
Umístění stavby je v souladu s ÚPD Obcí Mokré Lazce a Štítina. Jedná se o koridory dopravní infrastruktury
– plochy pro veřejně prospěšné stavby (VP-D2). Záměr respektuje koncepci rozvoje území, ochrany jeho
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání i podmínky funkčního využití výše uvedené plochy.
Umístění stavby bylo posouzeno se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Stavba je
v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavba splňuje
obecné požadavky na výstavbu, tj. požadavky uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a vyhlášce č. 286/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn.
Určení prostorového řešení stavby
Stavba společné stezky pro chodce a cyklisty bude mít začátek na konci obytné zástavby za ulicí
Havlíčkovou ve Štítině. Z tohoto místa bude trasa cyklostezky vedena východním směrem k obci Mokré
Lazce, kde bude ukončena napojením na stávající místní komunikaci vedoucí k Doškovu Mlýnu. Celková
délka trasy společné stezky pro chodce a cyklisty bude 716 m. Trasa cyklostezky je vedena v extravilánu
mezi obcemi Mokré Lazce a Štítina, v nezastavěném území. Cyklostezka je navržena s krytem z asfaltového
betonu o šířce 2,50 m. Po obou stranách asfaltového krytu budou provedeny krajnice šířky 0,25 m zpevněné
štěrkodrtí v tl. 0,10 m. V cca polovině stavby trasa kříží bezejmenný vodní tok /přítok Sedlinky IDVT
10212006, ČHP 10212006.
Návrh konstrukce cyklostezky vychází z TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací pro třídu
dopravního zatížení Vl (skladba D2-N-3-Plll).
asfaltový beton pro obrusné vrstvy
recyklát z asfaltové suti 0-32 mm
podklad ze štěrkodrti
filtračně-separační netkaná geotextilie
konstrukce cyklostezky celkem

ACO 8 CH
R-mat
ŠDA min.

40 mm
60 mm
250 mm
2
300g/m
min. 350 mm

Ve 2. místech - km 0,122 a km 0,405 je v délce 6 m navrženo zesíleni konstrukce cyklostezky pro přejezd
zemědělské techniky, která bude používána k obhospodařování přilehlých pozemků. V místech křížení proto
bylo navrženo zesílení konstrukce cyklostezky, která bude mít skladbu konstrukčních vrstev umožňující
bezpečný přejezd těžkých vozidel:
asfaltový beton pro obrusné vrstvy
asfaltový beton pro podkladní vrstvy
podklad ze štěrkodrti
podklad ze štěrkodrti
filtračně-separační netkaná geotextilie
konstrukce cyklostezky celkem

ACO 8 CH
ACP 16+
ŠDA
ŠD8

40 mm
60 mm
250 mm
min. 150 mm
300g/m2
min. 500 mm

Odvodnění povrchu nové cyklostezky je řešeno pomocí navrženého podélného a příčného sklonu vsakem
do okolního terénu.
Na začátku a konci úseku budou nově osazeny svislé dopravní značky C9a, C9b na ocelových sloupcích,
které budou ukotveny do betonových základových patek se 4. šroubovou hliníkovou patkou. Dopravní
značky budou osazovány tak, aby žádnou částí své konstrukce nezasahovaly do průchozího ani
průjezdného profilu pozemní komunikace (bezpečnostní odstup 0,50 m nebo min. 0,30 m).

II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna, v souladu s přílohou, kterou je situační výkres stavby, zpracovaný na
podkladě aktuální katastrální mapy se zákresem stavby, jejích vazeb na okolí, jde o výkres pod
názvem: „Katastrální situační výkres“, č. přílohy C. 2, v měřítku 1:1000, opatřený autorizačním
razítkem projektanta Ing. Zbyňka Nováka, ČKAIT - 1102630.

2.

Pro provedení umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 889/9,
889/16, 889/18, 889/19, 1417, 1418, 1420, 1426/2 v k.ú. Mokré Lazce a pozemku parc. č. 933
v k.ú. Štítina.

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou
vypracoval Ing. Zbyněk Novák, ČKAIT – 1102630, projektová činnost ve výstavbě,
Čajkovského1595/49, 746 01 Opava; Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.

2.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.

Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením
stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení
fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských
činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad
o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.

4.

Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno: Označení stavby a stavebníka, způsob
provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a
kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace
stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.

5.

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

6.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby,
jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 91/2006
Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví
osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

7.

Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního
vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.

8.

Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu
života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a
dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které
ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn
ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.

9.
10.

Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných
předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.

11.

Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované
v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.

12.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

13.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu
stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započetím prací. Provádět
stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno
zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství,
mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

14.

Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor
projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací.

15.

Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

16.

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

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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17.

Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány
údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá
zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.

18.

Před zahájením stavebních prací bude ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v
prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a
nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných
pásem, popř. určení míst pro sondy. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle
příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka
(provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří
budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně
bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě.
Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí. Dojde-li ke střetu, nutno
postupovat v souladu s příslušnými technickými normami, zejm. s ČSN 73 6005 - Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení.

19.

V místě stavby se nachází nadzemní vedení veřejného osvětlení v majetku Obce Štítina, proto
budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Štítina k existenci sítí ze dne 6.9.2016 pod
zn. STI-558/2016.

20.

Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

21.

Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se
nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito
uživateli.

22.

Při realizaci stavby bude respektována ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

23.

V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se v
blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena změna
stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a
společenského uplatnění.

24.

Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby
oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR.

25.

Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo
nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba
odpovědná za provádění prací.

26.

Budou dodrženy podmínky formulované ve stanoviscích dotčených orgánů:
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí – podmínky koordinovaného závazného
stanoviska, orgánu odpadového hospodářství, ze dne 13.2.2018 pod č.j. MMOP 21063/2018.
S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná
evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů.

27.

Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník
speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření
skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu
stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními
právními předpisy.

28.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
 Obec Mokré Lazce, IČ 003 00 462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce.

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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Odůvodnění
Dne 13. 6. 2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil podle svým opatřením ze dne 19.07.2018, č.j.: MMOP 86097/2018,
zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení §
112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15
dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil Magistrát
města Opavy, odbor dopravy, účastníky o zahájení řízení ve věci vydání společného povolení a dále o
možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Opavy od 23. 7. 2018 do 8. 8. 2018, tj. po
zákonem stanovenou dobu. Dnem doručení byl 8. srpen 2018. Toto oznámení bylo rovněž vyvěšeno na
úředních deskách obce Štítina v době od 19. 7. 2018 do 6.8.2018, a obce Mokré Lazce od 20.7.2018 do
5.8.2018.
Podaná žádost byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, souhlasy a vyjádřeními:


Vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení vydané dne 23.1.2018 státním
podnikem Lesy České republiky, správa toků – oblast povodí Odry, podč.j. LCR951/000372/2018 a ze
dne 5.4.2018 pod č.j. LCR951/001646/2018.



Stanovisko správce povodí k DÚR vydané dne 11. 1. 2018 státním podnikem Povodí Odry pod zn.
19422/9232/810/2017.



Připomínky k projektové dokumentaci stavby vydané dne 12.12.2017 Policií České republiky,
Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, dopravním inspektorátem pod č.j. KRPT274197-1/ČJ-2017-070606-LH.



Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které vydal dne 2. 1. 2018 Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava pod Zn. HSOS-13592-2/2017.



Stanovisko pro územní a stavební řízení vydané dne 5. 1. 2018 společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace a.s., pod zn. 9773/V032082/2017/CH.



Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8. 12. 2017, pod
zn. 0100845741.



Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 8. 12. 2017,
pod zn. 0200685140.



Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., ze dne 8.12.2017 pod č.j. 789073/17.



Informace o výskytu sítí vydané dne 8. 12. 2017 společností GridServices, s.r.o., pod zn. 5001635527.



Vyjádření k existenci sítí vydané dne 15. 9. 2016 Obcí Mokré Lazce pod zn. 322/2016.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stavební úřad rozhodl,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Z důvodu menšího rozsahu navržené stavby bylo v podmínkách pro provedení stavby upuštěno od konání
kontrolní prohlídky ve fázi rozestavěnosti stavby a provedena bude až závěrečná kontrolní prohlídka v rámci
podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy speciální
stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační
výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto podkladů
stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:
Účastník řízení ve smyslu ust. § 94k odst. a) stavebního zákona /stavebník/
 Obec Mokré Lazce, IČ 003 00 462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce.

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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Účastník řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona - „obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn“:
 Obec Mokré Lazce, IČ 003 00 462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce,
 Obec Štítina, IČ: 003 00 764, Hlavní 68, 747 91 Štítina,
Účastník řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona -„vlastník stavby, na které má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li
sám stavebníkem“
 Obec Štítina, IČ: 003 00 764, Hlavní 68, 747 91 Štítina,
Účastník řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona – „vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku“:
 Obec Mokré Lazce, IČ 003 00 462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce,
 Obec Štítina, IČ: 003 00 764, Hlavní 68, 747 91 Štítina,
 Lesy České Republiky, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Účastník řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona: - „osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
povolením přímo dotčeno“(v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou
vyhláškou se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)
- 848/1, 1021/1, 1019/1, 1018/1, 1015/1, 889/17, 10007/1, 1006/1, 1003/1, 1002/1, 999/1, 998/1, 995/1,
994/1, 991/1, 889/12, 889/11, 990/1, 988/1, 981, 979/1, 975/2, 970/1, 962/1, 966/1, 960/1, 954/1, 952/1,
947/1, 946/1, 941/1, 940/1, 934/1, 929/1, 928/1, 912/1, 905/1, 928/2, 929/2, 934/2, 940/2, 941/2, 946/2,
947/2, 952/2, 954/2, 960/2, 962/2, 970/2, 972/3, 979/2, 980, 985/2, 990/2, 889/8, 889/10, 991/2, 994/2,
995/2, 998/2, 999/2, 1002/2, 1003/2, 1006/2, 1007/2, 889/14, 889/15, 1015/2, 1018/2, 1019/2,
1021/2,890/1 v k.ú. Mokré Lazce a Sousedi: 262/1, 261/1, 260/6 v k.ú. Štítina
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci řízení v průběhu řízení nevznesli žádné námitky ani nebyly navrženy nové důkazy.
Posouzení v řízení uplatněných námitek dle ust. § 114 odst. 3 stavebního zákona a § 68 odst. 3
správního řádu
Námitkám vlastníka (správce) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „zařízení“), které
provozuje právnická osoba Obec Štítina, správní orgán vyhověl tak, jak je uvedeno v bodě 19. podmínek
společného povolení. Námitky nesměřovaly proti podanému návrhu, ale k ochraně sítí technické
infrastruktury, dotčené předmětnou stavbou.
Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro
stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.
Ve stavebním řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo
užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací a je přípustné z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, což při vydání
závazného stanoviska ověřil orgán územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky proti podanému návrhu. Požadavky účastníků řízení
(vlastníků a správců technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve
schválené projektové dokumentaci.
V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů
účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v
prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání
stavby a technických norem.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení, opatřený doložkou právní moci, ověřenou dokumentaci a štítek obsahující
identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku (viz podmínka č. 4. povolení).
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle speciální stavební úřad vlastníkovi stavby, pokud
není žadatelem a obecnému stavebnímu úřadu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabylo právní
moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Poplatek
Za vydání společného povolení byl stanoven poplatek ve výši 10 000,-Kč (slovy-desettisíckorunčeských)
v souladu s položkou 18, odst. 1, písm. f) sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, který
byl uhrazen před vydáním rozhodnutí.
.

"otisk úředního razítka"

Bc. Rudolf KLAPETEK
oprávněná úřední osoba
Tato písemnost se účastníkům řízení doručuje veřejnou vyhláškou (s výjimkou účastníků řízení podle § 27
odst. 1, 3 správního řádu). Dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje tj. na úřední desce Magistrátu města Opavy. Dále se písemnost zveřejní
způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Magistrátu města
Opavy a zveřejněním na webových stránkách Magistrátu města Opavy, elektronické úřední desce Magistrátu
města Opavy se písemnost považuje za doručenou.
Magistrát města Opavy

Vyvěšeno dne: ……………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

a současně zveřejněno na elektronické desce
city.cz/Uredni_deska/SeznamDokumentu.aspx)

Magistrátu

města

Opavy

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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Vzhledem k tomu že, jde o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech obcí
Mokré Lazce a Štítina, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též
příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách
na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje.
Obecní úřad Mokré Lazce

Vyvěšeno dne: ……………………………….
Sejmuto dne: ………………………………….
a
současně
zveřejněno
na
elektronické
desce
Obecního
úřadu
Mokré
(http://www.mokrelazce.cz/urad-obce/uredni-deska/)

Lazce

Obecní úřad Štítina

Vyvěšeno dne: ……………………………….
Sejmuto dne: ………………………………….
a současně zveřejněno na elektronické desce Obecního úřadu Štítina (http://www.stitina.cz/uredni-deska/)
Obdrží:
Účastník řízení dle ust. § 94k, odst.a), b), c) d) stavebního zákona - doručuje se do vlastních rukou
 Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce.
 Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina
 Lesy České Republiky, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Účastník řízení dle ust. § 94k, odst.e) stavebního zákona - doručuje veřejnou vyhláškou
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k níže uvedeným sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, a to vlastníci
pozemků a staveb na nich (tyto osoby se identifikují označením pozemku a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru): 848/1, 1021/1, 1019/1, 1018/1, 1015/1, 889/17,
10007/1, 1006/1, 1003/1, 1002/1, 999/1, 998/1, 995/1, 994/1, 991/1, 889/12, 889/11, 990/1, 988/1, 981,
979/1, 975/2, 970/1, 962/1, 966/1, 960/1, 954/1, 952/1, 947/1, 946/1, 941/1, 940/1, 934/1, 929/1, 928/1,
912/1, 905/1, 928/2, 929/2, 934/2, 940/2, 941/2, 946/2, 947/2, 952/2, 954/2, 960/2, 962/2, 970/2, 972/3,
979/2, 980, 985/2, 990/2, 889/8, 889/10, 991/2, 994/2, 995/2, 998/2, 999/2, 1002/2, 1003/2, 1006/2,
1007/2, 889/14, 889/15, 1015/2, 1018/2, 1019/2, 1021/2,890/1 v k.ú. Mokré Lazce a Sousedi: 262/1,
261/1, 260/6 v k.ú. Štítina.
DOTČENÉ ORGÁNY (DOPORUČENĚ)
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1,
- Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22,
746 25 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 01 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu, Krnovská 71C, 746 26 Opava.
Na vědomí
 Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační, oddělení organizační, Horní náměstí 69, Město,
746 26 Opava – k zajištění zveřejnění.
 Obecní úřad Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce – k zajištění zveřejnění.
 Obecní úřad Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina - k zajištění zveřejnění.
 Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, 746 26 Opava.

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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