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R O Z H O D N U T Í

Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
(dále jen "speciální stavební úřad"), jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 15 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal
ve stavebním řízení podle ust. § 108 až ust. § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou dne 01.10.2020 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
IČ 00095711, Úprkova č.p. 795/1, 702 00 Ostrava, kterou zastupuje Road control
systém a.s., IČ 27796558, Sládkova č.p. 1920/14, 702 00 Ostrava (dále jen "stavebník")
a na základě tohoto přezkoumání vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení
pro stavbu nazvanou "Souvislá oprava silnice č. III/4841 Oprechtice" (dále jen "stavba")
na pozemcích parc. č. 233/1, 233/2 v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku.
Popis stavby:
SO 101 – silnice III/4841
Jedná se o opravu silnice v obci Oprechtice, konkrétně v km 1,290 – km 2,430. Stávající komunikace
vykazuje značné porušení obrusné vrstvy (síťové trhliny, výtluky). V rámci opravy je navržená výměna
asfaltových vrstev v celé délce úseku s lokální vysprávkou podkladní vrstvy. V rámci opravy dojde
k osazení nových obrub. Proběhne výměna stávajících obrub za nové v km 1,490 – 2,300 (vynechány
obruby přiléhající přímo k chodníku na začátku opravovaného úseku), nové obruby budou vedeny
přesně v trase stávajících. Opravou nedojde k navýšení nivelety vozovky. Stavbou nedojde ke změně
způsobu odvodnění vozovky (zejm. příčné sklony, dojde pouze k doplnění 3 ks uličních vpustí a jejich

napojení na stávající dešťovou kanalizaci). Stávající UV budou vyčištěny. Rovněž bude provedeno
vyčištění stávajících propustků. Bude provedena obnova vodorovného dopravního značení
dle původního stavu.
Je předpokládáno odfrézování krytových vrstev z původních asfaltobetonových povrchů v celkové
tl. 110 mm (dle diagnostiky hl. asfaltových vrstev v rozmezí 64-95 mm). Po odfrézování krytových
vrstev vozovky bude provedena vizuální prohlídka za účelem určení míst pro lokální sanace
(předpoklad: levá strana km 1 500-2,200 a pravá strana 1 500-2,250, v šířce 1,5 m). Sanace budou
provedeny vyfrézováním původní recyklované vrstvy v tl. 180 mm a dojde k náhradě novou vrstvou
z SC C3/4 tl. 180 mm. V případě neúnosného podkladu pod vrstvou z SC (požadavek Edef2,min =
60MPa), dojde k výměně podloží o dalších 400 mm, kdy bude nahrazeno ŠD 0/125 a zhutněno
(předpoklad 30% sanované plochy). Tím bude dosaženo úrovně po odfrézování.
Na očištěném odfrézovaném povrchu bude provedena pochůzka za účelem identifikace a zaměření
trhlin v podkladech. Ošetření trhlin bude provedeno dle TP 115. Předpokládá se výskyt jen drobných
trhlin, které budou řešeny prořezáním a zalitím pružnou asfaltovou zálivkou. Poté bude proveden
infiltrační postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu
1,0 kg/m2. Následuje celoplošná pokládka kompenzační vrstvy (geokompozitu dle TP 147 sestávající
z geotextilie a vyztužené geomříže se skelnými vlákny do vhodného spojovacího postřiku).
Na kompenzační vrstvu bude nanesen spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze
v množství zbytkového asfaltu 0,25 kg/m2 (pro oživení infiltračního postřiku). Pokládka ložné vrstvy
z asfaltového betonu ACL 16+ tl. 70 mm. Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2. Pokládka obrusné vrstvy a asfaltového betonu ACO 11+ tl. 40 mm.
Skladba vozovky v místě bez lokální vysprávky:
Bude odfrézováno 110 mm obrusné vrstvy komunikace.
Nové vrstvy:
Asfaltový beton

ACO 11+

Spojovací postřik

PS

Asfaltový beton

ACL 16+

Spojovací postřik

PS

40 mm
0,4 kg/m2
70 mm
0,25 kg/m2

Celoplošná pokládka kompenzační vrstvy (geokompozitu dle TP 147)
Infiltrační postřik

PI-E

Konstrukce vozovky celkem

1,0 kg/m2
110 mm

Skladba vozovky v místě s lokální vysprávkou:
Po odfrézování 110 mm krytových vrstev vozovky, bude provedena vizuální prohlídka za účelem určení
míst pro lokální vysprávky, které budou provedeny vyfrézováním dalších 180 mm. Lokální vysprávka
bude provedena v tl. 180 mm SC C3/4.
Nové vrstvy:
Asfaltový beton

ACO 11+

Spojovací postřik

PS

Asfaltový beton

ACL 16+

Spojovací postřik

PS

40 mm
0,4 kg/m2
70 mm
0,25 kg/m2

Celoplošná pokládka kompenzační vrstvy (geokompozitu dle TP 147)
Infiltrační postřik

PI-E

Vrstva ze směsí stmelená cementem

SC C3/4

Modul přetvárnosti pod SC

PI-E

Konstrukce vozovky celkem

1,0 kg/m2
180 mm
Edef2,min = 60MPa
290 mm

Výměna neúnosného podloží

ŠD 0/125 (max 30% san.plochy)

Konstrukce vozovky v místech výměny podloží

400 mm
690 mm

Další podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace pro stavební povolení z června r. 2020
od Road Control systém a.s., kterou vypracoval Ing. René Ryman, a autorizoval Ing. Ivan Kudra,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103466.
Pro prov edení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace z června r. 2020 od Road Control
systém a.s., kterou vypracoval Ing. René Ryman, a autorizoval Ing. Ivan Kudra, autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103466; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví
a života osob na staveništi.

3. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí,
aby nedošlo k jejich případnému poškození. Jelikož při stavbě dojde k dotčení inženýrských sítí,
platí pro napojení, přiblížení k nim, souběhy a křížení s nimi jak ČSN 736005, ustanovení zákona
č. 458/2000 Sb., tak soubory podmínek majitelů a provozovatelů těchto sítí vyplývajících
ze stanovisek, zejména pak: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín (sdělení

o existenci energetického zařízení zn.: 0101301118 ze dne 29.04.2020, a vyjádření pro stavební
povolení zn.: 1109374261 ze dne 25.06.2020); GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (stanovisko pro předprojektovou příprava zn.: 5002136762 ze dne
13.05.2020, a stanovisko pro povolení stavby zn.: 5002164116 ze dne 02.07.2020); CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (vyjádření o poloze sítě č.j.: 621336/20 ze dne
29.04.2020, a vyjádření ke stavebnímu řízení č.j.: 664178/20 ze dne 20.06.2020); Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října č.p. 169, 709 00 Ostrava (stanovisko k existenci sítí
zn.: 9773/V012191/2020/AUTOMAT ze dne 29.04.2020, a stanovisko pro stavební povolení
zn.: 9773/V016716/2020/TA ze dne 24.06.2020); PKPCARGO INTERNATIONAL a.s., Hornopolní
3314/38, 702 62 Ostrava-Moravská Ostrava (vyjádření zn.: SN/20/Mi/TŘ/336/20 ze dne
28.07.2020); Města Paskov (vlastník obecní dešťové kanalizace), Nádražní 700, 739 21 Paskov
(vyjádření č.j. Pas2110/2020 ze dne 05.11.2020). Respektovány musí být rovněž stávající přípojky
na inženýrské sítě. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické
infrastruktury nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby
přizpůsobeno skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich poškození.

4. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Drážního úřadu, Nerudova 1,
779 00 Olomouc, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, č.j.: DUCR-47537/20/KI ze dne
19.08.2020, zejména:
1)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

2)

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

3)

Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

4)

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem
a provozovatelem dráhy.

5)

Stavebník dodrží podmínky vyjádření PKPCI, zn. SN/20/Mi/TŘ/336/20 z 27.07.2020.

5. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby
až do jejího dokončení.

6. Na stavbě bude veden dle ust. § 157 stavebního zákona stavební deník.
7. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

8. Dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu předem
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

9. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní
prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.
Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu j e:


Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, 702 00
Ostrava



Město Paskov, Nádražní č.p. 700, 739 21 Paskov



ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín



GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem



Ing. Petr Kacíř, nar. 19.05.1959, Oprechtice č.p. 97, 739 21 Paskov



Květoslava Kacířová, nar. 12.04.1979, Oprechtice č.p. 97, 739 21 Paskov



CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha



GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno



Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava



PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Hornopolní č.p. 3314/38, 702 00 Ostrava

Odůvodnění:
Dne 01.10.2020 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem
podání bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad shledal, že v případě výše zmíněné stavby se jedná o stavbu, která nesplňuje
podmínky uvedené v ust. § 14 a § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, s odkazem na ust. § 16 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Výše uvedenou
stavbu je nutné posuzovat podle ust. § 16 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích ve vztahu k ust.
§ 108 odst. 1 stavebního zákona. V souvislosti s tím je nutno k povolení této stavby vydat stavební
povolení.
Proces stavebního řízení je upraven v ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích. V ust. § 16 odst. 3
je uvedeno, že pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní, stavební a společné

územní a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové
komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu a nejsou dotčeny předpisy

o ochraně životního prostředí. Obecně je nutno uvést, že proces stavebního řízení je upraven v ust.
§ 109 až § 115 stavebního zákona a v ust. § 18b a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška
č. 503/2006 Sb.“), přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně
příslušnému správnímu orgánu. Správní orgán je povinen rozhodnout jen v rozsahu podané žádosti,
proto zkoumá, zda předložená žádost včetně příloh a dokumentace splňuje požadavky a předpoklady
stanovené příslušnými zákony a předpisy, tzn. že především přezkoumává podanou žádost z hlediska,
zda je úplná, zda splňuje požadované náležitosti ve smyslu výše citovaných ustanovení a dále
přezkoumává podanou žádost a připojené podklady z hlediska, zda jsou splněny požadavky uvedené
v ust. § 111 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad v tomto řízení vycházel z těchto podkladů:


žádost o stavební povolení ze dne 01.10.2020; a její doplnění ze dne 11.11.2020;



projektová dokumentace z června r. 2020 od Road Control systém a.s., kterou vypracoval Ing. René
Ryman, a autorizoval Ing. Ivan Kudra, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103466;
ve třech vyhotoveních;



plná moc udělená Road Control systém a.s., k zastupování Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkové organizace, ze dne 18.06.2020;



výpisy z katastru nemovitosti, včetně kopií katastrálních map, vyhotoveno dálkovým přístupem
ze dne 04.11.2020;



seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo
dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí;



souhlas vlastníka pozemku stavby na situaci, dle § 184a stavebního zákona (Město Paskov);



plán kontrolních prohlídek stavby;



sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín,
zn.: 0101301118 ze dne 29.04.2020;



vyjádření pro stavební povolení - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín,
zn.: 1109374261 ze dne 25.06.2020;



stanovisko předprojektová příprava GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno 2, zn.: 5002136762 ze dne 13.05.2020;



stanovisko - Povolení stavby, GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno 2, zn.: 5002164116 ze dne 02.07.2020;



vyjádření o poloze sítě CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 621336/20
ze dne 29.04.2020;



vyjádření ke stavebnímu řízení CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
č.j.: 664178/20 ze dne 20.06.2020;



stanovisko k existenci sítí - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října č.p. 169,
709 00 Ostrava, zn.: 9773/V012191/2020/AUTOMAT ze dne 29.04.2020;



stanovisko pro stavební povolení - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října
č.p. 169, 709 00 Ostrava, zn.: 9773/V016716/2020/TA ze dne 24.06.2020;



Vyjádření PKPCARGO INTERNATIONAL a.s., Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava-Moravská Ostrava,
zn.: SN/20/Mi/TŘ/336/20 ze dne 28.07.2020;
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vyjádření Města Paskov (vlastník obecní dešťové kanalizace), Nádražní 700, 739 21 Paskov,
č.j. Pas2110/2020 ze dne 05.11.2020;



vyjádření CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, 155 00 Praha 5, č.ž.: FACO01615/20 ze dne
16.07.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zn.: 0000025747 ze dne 29.04.2020
(nedojde k dotčení);



vyjádření České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1,
zn.: UPTS/OS/245078/2020 ze dne 29.04.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 0201062633 ze dne
29.04.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700202859 ze dne
29.04.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření GreenGas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, zn.: Mgr.Na/534/20 ze dne
04.05.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice, č.j.: 20/003710 ze dne
10.08.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4-Nusle, zn.: 6451/20/OVP/N
ze dne 13.07.2020 (nedojde k dotčení);








169 00 Praha 6-

Břevnov,

vyjádření Nordic Telecom s.r.o., Jihlasvká 1558/21, 140 00 Praha 4, ze dne 16.07.2021 (nedojde

k dotčení);
vyjádření OKD a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, zn.: 384/2020 ze dne 20.07.2020

(nedojde k dotčení);
vyjádření Optiline a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno, zn.: 1412001682 ze dne 13.07.2020 (nedojde

k dotčení);
vyjádření OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, zn.: 20-322 ze dne 11.08.2020

(nedojde k dotčení);
vyjádření spolku PASKOVnet, Janáčkova 41, 739 21 Paskov ze dne 20.07.2020 (nedojde k dotčení);
vyjádření SITEl, spol. s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, zn.: 1112003078 ze dne 13.07.2020

(nedojde k dotčení);



vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, Praha 3,
130 00, zn.: 1312001776 ze dne 13.07.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E18535/20 ze dne
29.04.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření Veolia Energie ČR a.s., 28. října 3337/7, Moravská
zn.: RSMSS/20200429-006/ES ze dne 29.04.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření Veolia Průmyslové služby ČR a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
zn.: VPS/20200429-009/ES ze dne 29.04.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 2007130948190189 ze dne 13.07.2020 (nedojde k dotčení);



koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního
řádu, Radniční č.p.1148, 738 22 Frýdek-Místek, č.j.: MMFM 99933/2020 ze dne 15.09.2020;

Č.j. MMFM 5146/2021

str. 6

Ostrava,

702 00 Ostrava,



souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, č.j.: HSOS-5623-2/2020 ze dne 22.07.2020;

kraje,



souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce infrastruktury,
územní odbor Olomouc, č.j.: DUCR-47537/20/KI ze dne 19.08.2020;



stanovisko Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek
č.j.: KRPT-113092-2/ČJ-2020-070206 ze dne 08.07.2020;



sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava, č. j. KHSMS 30521/2020/FM/HOK ze dne 17.06.2020 (nedotčený správní orgán).

Podle ust. § 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení: a) stavebník, b) vlastník stavby,
na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno, d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním
stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě
na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo
dotčeno.
Po posouzení výše uvedeného ustanovení zahrnul speciální stavební úřad mezi účastníky předmětného
řízení v souladu ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: Správu silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizaci, Úprkova č.p. 795/1, 702 00 Ostrava (stavebník; dále též

vlastník stavby, na níž má být provedena změna; dále též vlastník pozemku stavby parc.č. 233/1
v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku).
Dále se speciální stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být provedením (prováděním) stavby, přímo
dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva
lze dle názoru speciálního stavebního úřadu rozumět především dotčení stíněním, hlukem, pachem,
prachem, plynem, odpadem, vodou, kouřem, otřesy, světlem atd. tj. různými imisemi (§ 1013 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje
do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních
nemovitostí může být podle speciálního stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou
dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu, jakož i změna v užívání stavby, kdy nové užívání stavby
klade větší nároky na kvalitu prostředí. Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností provedením
(prováděním) předmětné stavby považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky
tímto provedením (prováděním) stavby, pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že provedením
(prováděním) stavby mohla být přímo dotčena práva vlastníka pozemku, na kterém má být stavba
prováděna a vlastníků technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu
bude prováděna a dále speciální stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavby mohla být přímo
dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může
být dotčeno zvýšeným hlukem, prachem, zvýšenou intenzitou dopravy.
Vzhledem k těmto skutečnostem bylo speciálním stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu
s ust. § 109 písm. c) stavebního zákona zahrnuto: Město Paskov, Nádražní č.p. 700, 739 21
Paskov (vlastník pozemku stavby parc.č. 233/2 v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku).
Dále byli speciálním stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu s ust. § 109 písm. d) stavebního
zákona zahrnuti: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín (ten, jenž je oprávněn

z věcného břemene k pozemkům stavby parc.č. 233/1, 233/2 v katastrálním území Oprechtice
ve Slezsku); Ing. Petr Kacíř, Oprechtice č.p. 97, 739 21 Paskov (ten, jenž je jako spoluvlastník
pozemku parc.č. 218/26 v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku oprávněn z věcného břemene
k pozemku stavby parc.č. 233/2 v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku); Květoslava Kacířová,
Oprechtice č.p. 97, 739 21 Paskov (ta, jenž je jako spoluvlastník pozemku parc.č. 218/26
v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku oprávněna z věcného břemene k pozemku stavby
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parc.č. 233/2 v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku); GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96,
400 01 Ústí nad Labem (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc.č. 233/1
v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku); CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00
Praha (vlastník technické infrastruktury); GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00
Brno (vlastník technické infrastruktury); Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava (vlastník technické infrastruktury); PKP CARGO
INTERNATIONAL a.s., Hornopolní č.p. 3314/38, 702 00 Ostrava (provozovatel dráhy).
Jelikož v předmětném řízení je více než 30 účastníků řízení, jedná se dle ust. § 144 odst. 1) správního
řádu o řízení s velkým počtem účastníků. Podle ust. § 112 stavebního zákona v řízení s velkým počtem
účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem dle § 144 odst. 6)
správního řádu, a to dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
jednotlivě. Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust.
§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona, což je: a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být
provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, neníli stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d)
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo
dotčena. Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona což
je: e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V řízení s velkým počtem
účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109
písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru.
Mezi účastníky byli rovněž speciálním stavebním úřadem v souladu s ust. § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona zahrnuti: Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno pro pozemky:
parc.č. 1583/2 v katastrálním území Nová Bělá, parc.č. 993, 1052/4, 1438, vše v katastrálním území
Krmelín, parc.č. 2180/1, 2157/3, oba v katastrálním území Paskov, a st. 41/1, 21, 70, 94, 202, 181,
178, 151/1, 145, 140, 130, 124, 114 a parc.č. 2, 3/1, 7/1, 10, 6/1, 11, 22, 25/2, 25/1, 27/2, 27/3,
28/2, 218/5, 218/9, 218/10, 31, 32, 218/3, 218/4, 35/2, 37/2, 40/5, 40/2, 43, 41/2, 46/1, 218/17,
219/2, 48/2, 50/2, 52/2, 54/2, 59/2, 61/2, 64/2, 66/2, 67/4, 69/10, 69/9, 73/2, 73/5, 73/4, 75/2, 74/4,
76/2, 79/2, 85/4, 84/3, 87, 91/1, 92/3, 92/1, 93/3, 92/4, 233/3, 232/1, 232/3, 231/8, 213/1, 211, 209,
206, 207, 208, 204, 203, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 196, 195, 194, 188, 187, 183, 182, 179, 177/1,
176, 172/1, 169/4, 169/2, 168/2, 168/1, 161/6, 165/3, 165/4, 159, 154, 152, 147, 141, 174/2, 142/1,
142/2, 135, 134/1, 136, 133, 125/1, 122, 115, 116, 118, 119, vše v katastrálním území Oprechtice
ve Slezsku.
Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ust. § 109 stavebního zákona zahrnuti, neboť
jejich práva a povinnosti k sousedním stavbám a pozemkům nebudou předmětnou stavbou přímo
dotčeny.
Dle ust. § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené
podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda: a) projektová

dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací; b)
projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu; c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem; d)
předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady dle ust. § 111 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona, a to, zda je projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním
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rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující
anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její
soulad s územně plánovací dokumentací.
Speciální stavební úřad shledal, že v případě předmětné stavby se jedná o změnu dokončené stavby dle
ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, kde je uvedeno, že změnou dokončené stavby je stavební

úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se
považuje též zateplení pláště stavby. Podle ust. § 76 odst. 1 stavebního zákona lze umisťovat stavby
nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité
zájmy v území, jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.
Ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona však stanoví, že rozhodnutí o umístění stavby ani územní
souhlas stavební úpravy nevyžadují. Vzhledem k výše uvedenému územní rozhodnutí (ani územní
souhlas) nebylo vůbec vydáno.
Vzhledem k výše uvedenému speciální stavební úřad dospěl k závěru, že předmětná stavba je v souladu
s ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
Dále speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady dle ust. § 111 odst. 1
písm. b) stavebního zákona, a to, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou
v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad po přezkoumání
projektové dokumentace od Road Control systém a.s., kterou vypracoval Ing. René Ryman,
a autorizoval Ing. Ivan Kudra, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103466 (oprávněná
osoba) zjistil, že předložená projektová dokumentace splňuje požadavky na rozsah a obsah projektové
dokumentace k žádosti o stavební povolení, neboť byla zpracována dle přílohy č. 5 k vyhlášce
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová
dokumentace obsahuje části A-F členěné na jednotlivé části s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá
druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby,
účelu využití a době trvání stavby. Obecné požadavky na výstavbu, tj. informace o dodržení obecných
požadavků na využití území a údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jsou dostatečně řešeny
v předložené projektové dokumentaci.
Speciální stavební úřad také přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady dle ust. § 111 odst. 1
písm. c) stavebního zákona, a to, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického,
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem. Speciální stavební úřad po přezkoumání projektové dokumentace zjistil, že se jedná se
o opravu stávající silnice v obci Oprechtice. Přístup a příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících
komunikacích. Stavba nevyžaduje vybudování nové technické infrastruktury. Vzhledem k výše
uvedenému speciální stavební úřad dospěl k závěru, že stavba je v souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona.
Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady také dle ust. § 111 odst. 1
písm. d) stavebního zákona, a to, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným
dotčenými orgány. Splnění souladu stavby s veřejným zájmem chráněným zvláštními právními předpisy
stavebník prokázal doložením projektové dokumentace, kdy splnění požadavků dotčených orgánů
a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů je řešeno v souhrnné technické zprávě, v části
B2.1 písm. e). Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydali stanovisko: Magistrát města FrýdkuMístku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční č.p.1148, 738 22 Frýdek-Místek
(koordinované stanovisko č.j.: MMFM 99933/2020 ze dne 15.09.2020); Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh (souhlasné závazné stanovisko
č.j.: HSOS-5623-2/2020 ze dne 22.07.2020); Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce
infrastruktury, územní odbor Olomouc (souhlasné závazné stanovisko č.j.: DUCR-47537/20/KI ze dne
19.08.2020); Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek
(stanovisko č.j.: KRPT-113092-2/ČJ-2020-070206 ze dne 08.07.2020); Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (sdělení
č. j. KHSMS 30521/2020/FM/HOK ze dne 17.06.2020 - nedotčený správní orgán). Předmětným
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záměrem nebyl dotčen veřejný zájem chráněný žádnými jinými zvláštními právními předpisy. Vzhledem
ke kladným stanoviskům dotčených orgánů, jejichž požadavky vztahující se k další přípravě a realizaci
stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, dospěl speciální stavební úřad k závěru, že
předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Speciální stavební úřad rovněž v souladu s ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky
budoucího užívání stavby a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že se jedná se o opravu
stávající silnice v obci Oprechtice. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na souhlasná stanoviska
dotčených orgánů speciální stavební úřad dospěl k závěru, že užívání uvedené stavby nebude
do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich
zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem
obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.
Speciální stavební úřad opatřením č.j.: MMFM 164612/2020 ze dne 30.11.2020 oznámil podle ust.
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. V tomto opatření speciální stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány
poučil, že upouští dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního projednání s ohledáním na místě,
neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Dále speciální stavební úřad účastníky
řízení poučil, že mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto
oznámení. Ve stejné lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. Speciální stavební úřad
účastníky řízení současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 1 stavebního zákona). Speciální stavební úřad
účastníky řízení také poučil o tom, že podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení

uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží. Dále je poučil, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny
při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se dle ust. § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží. Speciální stavební úřad účastníky řízení také poučil o skutečnostech vyplývajících
z ust. § 114 odst. 3 stavebního zákona. Speciální stavební úřad také v tomto opatření seznámil
účastníky řízení podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu s podklady rozhodnutí a vyzval je k vyjádření
k těmto podkladům ve lhůtě do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek, popřípadě důkazů.
Možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení
ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti
podat nová stanoviska.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky pro vydání stavebního povolení a speciální
stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části daného rozhodnutí.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu speciální stavební úřad tímto uvádí jména
a příjmení všech účastníků řízení: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Město
Paskov, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Ing. Petr Kacíř, Květoslava Kacířová, CETIN a.s., GasNet
Služby, s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu
odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22
Frýdek-Místek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy
a chytrého regionu, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.
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Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle
ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho odůvodnění. Podle odst. 2 téhož
ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Magistrát města Frýdku-Místku,
odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu na jeho náklady.
Ostatní poučení:
Oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují veřejnou
vyhláškou 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 Frýdku-Místku.
Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení, na úřední desce a zveřejnění na webových
stránkách Statutárního města Frýdek-Místek, na elektronické úřední desce Magistrátu
města Frýdku-Místku (www.frydekmistek.cz), se písemnost považuje za doručenou.
Jelikož v předmětném řízení je více než 30 účastníků řízení, jedná se dle ust. § 144 odst. 1) správního
řádu o řízení s velkým počtem účastníků. Podle ust. § 112 stavebního zákona v řízení s velkým počtem
účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem dle § 144 odst. 6)
správního řádu, a to dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
jednotlivě. Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust.
§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona, což je: a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být
provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, neníli stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d)
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo
dotčena. Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona což
je: e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V řízení s velkým počtem
účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109
písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru.
Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu
jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude
písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost
ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust.
§ 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Další poučení:
Dokončenou stavbu, popř. část schopnou samostatného užívání lze ve smyslu ust. § 119 stavebního
zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a ke kolaudačnímu souhlasu
opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy včetně
vyjádření příslušného orgánu, zda v případě realizace dopravního značení je toto provedeno v souladu
se stanovenou místní úpravou provozu.
U stavby prováděné dodavatelsky je nutné ke kolaudačnímu souhlasu přiložit předávací protokol
podepsaný oprávněnou osobou zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude obsahovat
potvrzení, že stavba je provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, že byly dodrženy
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obecné technické požadavky na výstavbu. Dále bude obsahovat prohlášení o splnění požadavků dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
v platném znění, na výrobky zabudované ve stavbě.

Ing. Veronika Chlebková v.r.
referentka speciálního stavebního úřadu
Příloha:


Ověřená projektová dokumentace stavby spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje
o povolené stavbě bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí.



Ověřená projektová dokumentace stavby bude předána příslušnému obecnímu úřadu v místě
stavby po nabytí právní moci rozhodnutí.

Poplatek:


Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci (doporučeně do datové schr ánky):
1.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr; sídlo: Úprkova
č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Zastoupena: Road control system a.s., IDDS: f9hf347; sídlo: Sládkova č.p. 1920/14, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava 2

2.

Město Paskov, IDDS: dd9bb58; sídlo: Nádražní č.p. 700, 739 21 Paskov

3.

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy; sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2

4.

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt; sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

5.

Ing. Petr Kacíř, IDDS: gs9utsd; trvalý pobyt: Oprechtice č.p. 97, 739 21 Paskov

6.

CETIN a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

7.

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

8.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv; sídlo: 28. října č.p. 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
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9.

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., IDDS: gv4cgeh; sídlo: Hornopolní č.p. 3314/38, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava 2

účastníci (doporučeně do vlastních r ukou):
10. Květoslava Kacířová, Oprechtice č.p. 97, 739 21 Paskov
účastníci (veř ejnou vyhláškou):
11. Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno
pro pozemky: parc.č. 1583/2 v katastrálním území Nová Bělá, parc.č. 993, 1052/4, 1438, vše
v katastrálním území Krmelín, parc.č. 2180/1, 2157/3, oba v katastrálním území Paskov, a st. 41/1,
21, 70, 94, 202, 181, 178, 151/1, 145, 140, 130, 124, 114 a parc.č. 2, 3/1, 7/1, 10, 6/1, 11, 22,
25/2, 25/1, 27/2, 27/3, 28/2, 218/5, 218/9, 218/10, 31, 32, 218/3, 218/4, 35/2, 37/2, 40/5, 40/2,
43, 41/2, 46/1, 218/17, 219/2, 48/2, 50/2, 52/2, 54/2, 59/2, 61/2, 64/2, 66/2, 67/4, 69/10, 69/9,
73/2, 73/5, 73/4, 75/2, 74/4, 76/2, 79/2, 85/4, 84/3, 87, 91/1, 92/3, 92/1, 93/3, 92/4, 233/3,
232/1, 232/3, 231/8, 213/1, 211, 209, 206, 207, 208, 204, 203, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 196,
195, 194, 188, 187, 183, 182, 179, 177/1, 176, 172/1, 169/4, 169/2, 168/2, 168/1, 161/6, 165/3,
165/4, 159, 154, 152, 147, 141, 174/2, 142/1, 142/2, 135, 134/1, 136, 133, 125/1, 122, 115, 116,
118, 119, vše v katastrálním území Oprechtice ve Slezsku.
dotčené or gány (doporučeně do datové schrá nky):
12. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd; sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
13. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive; sídlo: Pavlíkova č.p. 2264,
Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
14. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v; sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 FrýdekMístek 1
dotčené or gány (doporučeně):
15. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
16. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí
č.p. 2478, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
stavebník (dopor učeně do vlastních r ukou - po nabytí právní moci)
17. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr; sídlo: Úprkova
č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Zastoupena: Road control system a.s., IDDS: f9hf347; sídlo: Sládkova č.p. 1920/14, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (včetně ověřené projektové dokumentace a štítku stavby)
obecní úřa d v místě stavby (doporučeně - po nabytí právní moci)
18. Městský úřad Paskov, IDDS: dd9bb58; sídlo: Nádražní č.p. 700, 739 21 Paskov (včetně ověřené

projektové dokumentace)
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