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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 14.09.2020 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
IČ 00095711, Úprkova č.p. 795/1, 702 00 Ostrava, kterou zastupuje Projekt 2010, s.r.o.,
IČ 48391531, Ruská č.p. 398/43, 703 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 "Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020:
Silnice III/4849 Chlebovice-Palkovice" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1399
v katastrálním území Chlebovice, parc. č. 1670, 1680/2, 1726/2, 3103/1, 3103/2, 3103/6, 3103/7
v katastrálním území Palkovice.
Popis stavby:


SO 101 – Souvislá údržba silnice III/4849, km 1,100-2,030



SO 102 - Souvislá údržba silnice III/4849, km 2,800-4,450

Jedná se o změnu dokončené stavby, o souvislou opravu silnice III/4849 mezi Palkovicemi
a Chlebovicemi. Oprava je navržena ve dvou úsecích a bude probíhat formou frézování, recyklací
za studena na místě a novým dvouvrstvým krytem. Součástí opravy bude oprava nefunkčního
odvodnění a úprava nezpevněných krajnic. Stavbou dojde k vylepšení stávajícího stavu odvodnění
vyrovnáním asfaltového krytu a jeho podkladních vrstev. Odvodnění povrchu komunikace bude
spádováno do stávajícího příkopu, který bude v obou etapách pročištěn.


SO 101 – Souvislá údržba silnice III/4849, km 1,100-2,030

Skladba souvislé údržby:
asfaltový beton

ACO 11+

spojovací postřik kationaktivní asf. emulze, zbyt. množství 0,3
asfaltový beton

40 mm
kg/m2

ACL 16+

60 mm

emulzní nátěr /spoj. postřik kationaktivní asf. emulze, zbyt. množství 0,4-0,6 kg/m2
recyklace za studena na místě

RS CA

200 mm

celkem

300 mm

Bude provedeno frézování, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt při zachování stávající
nivelety či jejího zvýšení do 60 mm. Frézování bude provedeno do hloubky 40-100 mm, materiál bude
odvezen pro jeho další využití. Rozfrézují/rozpojí se vrstvy – v případě požadavku na zachování nivelety
bude odebrán materiál do potřebné hloubky, a přidá se kamenivo dle výsledků průkazní zkoušky. Dojde
k reprofilaci do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy. Dále bude provedena recyklace
za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva dle TP 208 – vrstva RS CA tloušťky
200 mm. Bude nanesen jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik z kationaktivní emulze
určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového pojiva 0,4-0,6 kg/m2 a položí se ložní vrstva
asfaltového betonu ACL 16+ tl. 60 mm. Ložná vrstva bude opatřena spojovacím postřikem
z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2.
Nakonec bude položena obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm.


SO 102 - Souvislá údržba silnice III/4849, km 2,800-4,450 (km 2,800-3,938)

Skladba souvislé opravy:
asfaltový beton

ACO 11+

40 mm

spojovací postřik kationaktivní asf. emulze, zbyt. množství 0,3 kg/m2
asfaltový beton

ACL 16+

emulzní nátěr /spoj. postřik kationaktivní asf. emulze, zbyt. množství 0,4-0,6
recyklace za studena na místě

60 mm
kg/m2

RS CA

200 mm

frézování

40-100 mm

Skladba souvislé opravy v místě sanací:
asfaltový beton

ACO 11+

40 mm

spojovací postřik kationaktivní asf. emulze, zbyt. množství 0,3 kg/m2
asfaltový beton

ACL 16+

emulzní nátěr /spoj. postřik kationaktivní asf. emulze, zbyt. množství 0,4-0,6 kg/m

60 mm
2

recyklace za studena na místě

RS CA

200 mm

štěrkodrť (výměna podkladní vrstvy)

ŠDA 0/32

150 mm

štěrkodrť (výměna vrstvy podloží)

ŠDB 0/63

min. 400 mm

separační geotextilie

Bude provedeno frézování, lokální sanace, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt
při zachování stávající nivelety či jejího zvýšení do 60 mm. Frézování bude provedeno do hloubky
40 mm, materiál bude odvezen pro jeho další využití. Povrch se očistí a bude provedena odborná
kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám a sanacím. Plochy se
zjištěnou nevyhovující či havarijní únosností vlivem neúnosného podloží budou sanovány – odtěží se
vrstvy do hloubky 390 mm pod úroveň odfrézovaného povrchu, vymění se nevhodné podloží zeminy
za únosný a nenamrzavý materiál splňující požadované parametry v tl. minimálně 400 mm
s požadavkem na dosažení parametru Edef,2=45 MPa se separací geotextilií (bude umístěna na zemní
pláň) a navezení vrstvy ŠD 0/32 tl. 150 mm a vrstvy materiálu vhodného k recyklaci v tl. 200 mm, která
bude recyklována za studena na místě zároveň s původním materiálem z ostatních částí vozovky.
Sanace se navrhují v km 3,000-3,420 vlevo v šířce 1,5 m od okraje a celoplošně v km 3,500-3,938.
Rozfrézují/rozpojí se vrstvy – v případě požadavku na zachování nivelety bude odebrán materiál
do potřebné hloubky, a přidá se doplňkové kamenivo dle výsledků průkazní zkoušky. Dojde k reprofilaci
do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy. Dále bude provedena recyklace za studena
na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva dle TP 208 – vrstva RS CA tloušťky 200 mm. Bude
nanesen jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik z kationaktivní emulze určené
pro spojovací postřiky v množství zbytkového pojiva 0,4-0,6 kg/m2 a položí se ložní vrstva asfaltového
betonu ACL 16+ tl. 60 mm. Ložná vrstva bude opatřena spojovacím postřikem z kationaktivní asfaltové
emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2. Nakonec bude položena
obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm.


SO 102 - Souvislá údržba silnice III/4849, km 2,800-4,450 (km 3,938-4,450)

Skladba souvislé opravy:
asfaltový beton

ACO 11+

40 mm

spojovací postřik kationaktivní asf. emulze, zbyt. množství 0,3 kg/m2
asfaltový beton

ACL 16+

60 mm

emulzní nátěr /spoj. postřik kationaktivní asf. emulze, zbyt. množství 0,4-0,6 kg/m2
recyklace za studena na místě

RS CA

frézování

200 mm
50 mm

Bude provedeno frézování, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt při zachování stávající
nivelety či jejího zvýšení do 50 mm. Frézování bude provedeno do hloubky 50-100 mm, materiál bude
odvezen pro jeho další využití. Rozfrézují/rozpojí se vrstvy – v případě požadavku na zachování nivelety
bude odebrán materiál do potřebné hloubky, a přidá se doplňkové kamenivo dle výsledků průkazní
zkoušky. Dojde k reprofilaci do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy. Dále bude
provedena recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva dle TP 208 – vrstva
RS CA tloušťky 200 mm. Bude nanesen jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik
z kationaktivní emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového pojiva 0,4-0,6 kg/m2
a položí se ložní vrstva asfaltového betonu ACL 16+ tl. 60 mm. Ložná vrstva bude opatřena spojovacím
postřikem z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu
0,3 kg/m2. Nakonec bude položena obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+
tl. 40 mm.
Další podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace z dubna r. 2020, kterou vypracovala Ing. Eva
Szarzecová a autorizoval Ing. Bohumír Michal, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
ČKAIT 1103712.
Pro prov edení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace z dubna r. 2020, kterou
vypracovala Ing. Eva Szarzecová a autorizoval Ing. Bohumír Michal, autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby, ČKAIT 1103712; 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 z ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (stanovisko

pro podání informací zn.: 366/20/BRN, 101/14730/15.4.2020/Še ze dne 17.04.2020; stanovisko
pro stavební povolení zn.: 701/20/BRN, 196/14730/7.7.2020/Še ze dne 08.07.2020; stanovisko udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu zařízení PS zn.: 701/20/BRN,54/2020/14730/Še
ze dne 29.10.2020); GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
(stanovisko - předprojektová příprava zn.: 5002112218 ze dne 01.04.2020); a GasNet Služby s.r.o.,
Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (dříve GridServices s.r.o.), (stanovisko
zn.: 5002247394 ze dne 13.11.2020); Archeologický ústav akademie věd české republiky,
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (vyjádření zn.: ARUB/3363/2020M ze dne 15.06.2020); ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín (sdělení o existenci energetického zařízení zn.:
0101278905 ze dne 19.03.2020; a vyjádření pro účely stavebního povolení zn.: 1109433995
ze dne 26.06.2020); CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (vyjádření –
informace o poloze sítě č.j.: 581353/20 ze dne 19.03.2020; a vyjádření pro stavební řízení
č.j.: 700772/20 ze dne 19.08.2020); Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října
č.p.
169,
709 00 Ostrava
(stanovisko
k existenci
inženýrských
sítí
zn.: 9773/V008206/2020/AUTOMAT ze dne 19.03.2020; a stanovisko pro stavební povolení
zn.: 9773/V017316/2020/KU ze dne 10.07.2020); TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek
(stanovisko pro stavební povolení ze dne 14.07.2020 (k žádosti č.j. 197/TO/2020) a ze dne
14.04.2020 (k žádosti č.j. 121/TO/2020)); Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava (stanovisko zn.: POD/09779/2020/9232/828 ze dne 02.07.2020); Lesy
České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní 2811,
738 01 Frýdek-Místek (vyjádření zn.: LCR0028197/2 ze dne 15.07.2020); Obec Palkovice, Palkovice
619, 739 41 Palkovice (stanovisko k existenci sítí zn.: 335/2020/OÚ ze dne 10.06.2020).
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 závazného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního
prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, které bylo vydáno
jako součást koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje
a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, č. j. MMFM 82843/2020
ze dne 21.08.2020, zejména:

1. Před vydáním povolení k užívání stavby bude správce vodního toku vyzván investorem
k protokolárnímu předání toku.

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního
prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, které bylo vydáno
jako součást koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje
a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, č. j. MMFM 82843/2020
ze dne 21.08.2020, zejména:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením
v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích (dále jen „norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:
- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru
kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene

musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech
se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním,
popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat
prostředky na ošetření ran.
- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo
kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny)
rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná
navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby musí
být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např.
pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji
a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl
obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou
stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže
z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co
největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech
možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.
Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo
na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě
vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor stromů je
třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným
přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním
materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná
plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm
tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci
z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto
opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny,
ručně mělce nakypřit.

6. 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.

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

9. 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.

10. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
11. 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
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
 Obec Palkovice, Palkovice č.p. 619, 739 41 Palkovice
 Ing. Tomáš Huška, Palkovice č.p. 788, 739 41 Palkovice
 MUDr. Ludmila Hušková, Palkovice č.p. 788, 739 41 Palkovice
 Milan Kocurek, Palkovice č.p. 342, 739 41 Palkovice

 Lenka Morysová, Palkovice č.p. 848, 739 41 Palkovice
 Libor Vyvial, Palkovice č.p. 902, 739 41 Palkovice
 Jiří Vyvial, Palkovice č.p. 390, 739 41 Palkovice
 Jana Čikóšová, Palkovice č.p. 277, 739 41 Palkovice
 Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní č.p. 2811, 738 01 FrýdekMístek
 Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava
 CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
 ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, 101 52 Praha
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava
 TS a.s., 17. listopadu č.p. 910, 738 01 Frýdek-Místek
 GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
Odůvodnění:
Dne 14.09.2020 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, a tuto žádost
doplnil dne 23.11.2020. 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 14.09.2020; jenž byla doplněna dne 23.11.2020; včetně přílohy
č. 1 – seznam dotčených parcel, a přílohy č. 2 – seznam sousedních parcel;



projektová dokumentace z dubna r. 2020, kterou vypracovala Ing. Eva Szarzecová a autorizoval
Ing. Bohumír Michal, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103712;



plná moc k zastupování ze dne 26.05.2020;



plán kontrolních prohlídek stavby;
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kopie katastrálních map vyhotovené dálkovým přístupem dne 02.10.2020;



výpisy z katastru nemovitosti vyhotovené dálkovým přístupem ze dne 02.10.2020;



souhlasy vlastníků pozemků stavby na situaci, dle § 184a stavebního zákona;



stanovisko pro podání informací ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zn.: 366/20/BRN,
101/14730/15.4.2020/Še ze dne 17.04.2020;



stanovisko pro stavební povolení ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2,
zn.: 701/20/BRN, 196/14730/7.7.2020/Še ze dne 08.07.2020;



stanovisko ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zn.: 701/20/BRN,54/2020/14730/Še
ze dne 29.10.2020 (udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu zařízení PS);



stanovisko - předprojektová příprava - GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno 2, zn.: 5002112218 ze dne 01.04.2020;



stanovisko GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, zn.: 5002247394
ze dne 13.11.2020;



vyjádření Archeologického ústavu akademie věd české republiky, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno,
zn.: ARUB/3363/2020M ze dne 15.06.2020;



sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín,
zn.: 0101278905 ze dne 19.03.2020;



vyjádření pro účely stavebního povolení - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín,
zn.: 1109433995 ze dne 26.06.2020;



vyjádření – informace o poloze sítě CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
č.j.: 581353/20 ze dne 19.03.2020;



vyjádření pro stavební řízení – CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
č.j.: 700772/20 ze dne 19.08.2020;



stanovisko k existenci inženýrských sítí - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.,
28. října č.p. 169, 709 00 Ostrava, zn.: 9773/V008206/2020/AUTOMAT ze dne 19.03.2020;



stanovisko pro stavební povolení - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října
č.p. 169, 709 00 Ostrava, zn.: 9773/V017316/2020/KU ze dne 10.07.2020;



stanovisko pro stavební povolení TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, ze dne
14.07.2020 (k žádosti č.j. 197/TO/2020) a ze dne 14.04.2020 (k žádosti č.j. 121/TO/2020);



stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
zn.: POD/09779/2020/9232/828 ze dne 02.07.2020;



vyjádření Lesy České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní
2811, 738 01 Frýdek-Místek, zn.: LCR0028197/2 ze dne 15.07.2020;



stanovisko k existenci sítí Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice, zn.: 335/2020/OÚ
ze dne 10.06.2020;



101 52 Praha 10,

vyjádření k existenci sítí C2NET s.r.o., J. V. Sládka 84, 738 01 Frýdek-Místek, ze dne 20.03.2020

(nedojde k dotčení);
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vyjádření k existenci sítí České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6-Břevnov
zn.: UPTS/OS/241932/2020 ze dne 19.03.2020 (nedojde k dotčení);



sdělení o existenci telekomunikačního vedení ČEZ ICT Services
140 53 Praha 4, zn.: 0700185074 ze dne 19.03.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření DISTEP a.s., Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, č.j.: 50 026 ze dne 20.03.2020
(nedojde k dotčení);



vyjádření Green Gas DPB a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, zn.: Mgr.Na/375/20/944 ze dne
23.03.2020 (nedojde k dotčení);





a.s.,

Duhová

1531/3,

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, zn.: VYJNEJ-2020-01557-01 ze dne 27.03.2020

(nedojde k dotčení);
NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, zn.: 2741/20/OVP/N ze dne
20.03.2020 (nedojde k dotčení);
SITEL spol.s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, zn.: 1112001362 ze dne 20.03.2020 (nedojde

k dotčení);



sdělení k existenci komunikačního vedení Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
zn.: 0201044745 ze dne 19.03.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření T-mobile Czech Republic a.s.m Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E12546/20 ze dne
19.03.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření k existenci vedení Infotel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň ze dne
19.03.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření k existenci sítí Veolia Energie ČR a.s., 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zn.: RSMSV/20200319-006/ES ze dne 19.03.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření k existenci sítí Veolia Průmyslové služby ČR a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, zn: VPS/20200319-010/ES ze dne 19.03.2020 (nedojde k dotčení);



vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 2003191113156426 ze dne 19.03.2020 (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 82843/2020 ze dne 21.08.2020;



souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, č.j.: HSOS-5624-2/2020 ze dne 10.07.2020;



souhlasné závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, sp.zn.: 102066/20201150-OÚZ-BR ze dne 21.07.2020;



stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního
odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek č.j.: KRPT114662-2/ČJ-2019-070206 ze dne 10.07.2020;



stanovisko a sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, č.j.: MSK 72556/2020 ze dne 24.06.2020;



sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava, č. j. KHSMS 31841/2020/FM/HOK ze dne 13.07.2020 (nedotčený správní úřad).
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kraje,

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. 1399
v katastrálním území Chlebovice, a vlastník pozemků stavby parc.č. 1680/2, 3103/1, 3103/2, 3103/6,
3103/7, vše v katastrálním území Palkovice).
Dále se speciální stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být provedením (prováděním) stavby, přímo
dotčena vlastnická práva vlastníků pozemků a 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 pozemků, 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 byla speciálním stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu
s ust. § 109 písm. c) stavebního zákona zahrnuti: Obec Palkovice, Palkovice č.p. 619, 739 41
Palkovice (vlastník pozemků stavby parc.č. 1670, 1726/2 v katastrálním území Palkovice; dále též ten,

jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemkům stavby tj. pozemkům parc.č. 1399 v katastrálním
území Chlebovice a parc.č. 3103/2 v katastrálním území Palkovice; dále též ta, jenž je jako vlastník
pozemku parc.č. 1847 v katastrálním území Palkovice, oprávněna z věcného břemene k pozemku
stavby tj. pozemku parc.č. 3103/2 v katastrálním území Palkovice).
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 tj. pozemku parc.č. 1399 v katastrálním území Chlebovice
a pozemkům parc.č. 3103/1, 3103/2, 1680/2 v katastrálním území Palkovice); Ing. Tomáš Huška,
Palkovice č.p. 788, 739 41 Palkovice (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby
tj. pozemku parc.č. 3103/1 v katastrálním území Palkovice); MUDr. Ludmila Hušková, Palkovice
č.p. 788, 739 41 Palkovice (ta, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby tj. pozemku
parc.č. 3103/1 v katastrálním území Palkovice); Milan Kocurek, Palkovice č.p. 342, 739 41
Palkovice (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby tj. pozemku parc.č. 3103/1
v katastrálním území Palkovice); Lenka Morysová, Palkovice č.p. 848, 739 41 Palkovice (ta, jenž
je jako vlastník pozemku parc.č. 1948/18 v katastrálním území Palkovice, oprávněna z věcného
břemene k pozemku stavby tj. pozemku parc.č. 3103/1 v katastrálním území Palkovice); Libor Vyvial,
Palkovice č.p. 902, 739 41 Palkovice (ten, jenž je jako vlastník pozemků parc.č. 1680/3, 1680/5
v katastrálním území Palkovice, oprávněn z věcného břemene k pozemkům stavby tj. pozemkům
parc.č. 3103/1, 1680/2 v katastrálním území Palkovice); Jiří Vyvial, Palkovice č.p. 390, 739 41
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Palkovice (ten, jenž je jako vlastník pozemků parc.č. 1680/4, 1948/34, 1948/50 v katastrálním území
Palkovice, oprávněn z věcného břemene k pozemkům stavby tj. pozemkům parc.č. 3103/1, 1680/2
v katastrálním území Palkovice); Jana Čikóšová, Palkovice č.p. 277, 739 41 Palkovice (ta, jenž je
jako vlastník pozemku parc.č. 1948/48 v katastrálním území Palkovice, oprávněna z věcného břemene
k pozemku stavby tj. pozemku parc.č. 3103/1 v katastrálním území Palkovice); Lesy České republiky,
s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek (správce
toku); Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava (správce povodí);
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha (vlastník technické infrastruktury);
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, 101 52 Praha (vlastník technické infrastruktury);
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00
Ostrava (vlastník technické infrastruktury); TS a.s., 17. listopadu č.p. 910, 738 01 FrýdekMístek (vlastník technické infrastruktury); GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00
Brno (vlastník technické infrastruktury).
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. 1864, 1862, 1863, 1859/5, 1859/3, 1859/7, 1859/4, 1894/2, 1894/3, 1894/4, 1894/5, 1894/6,
1894/7, 1849, 1850/2, 1850/1, 1894/17, 1894/10, 1894/19, 1894/18, 1894/28, 1894/24, 1941/1,
1940/1, 1939/2, 1761, 1763, 1764, 1767, 1766/1, 1772/2, 1773/2, 1759, 1758, 2991, 2989/25,
2989/23, 2989/31, 1945/1, 1945/3, 1945/10, 1757/2, 1757/1, 1755, 2989/32, 2989/22, 1753/2,
1753/1, 1752, 1751/1, 1751/5, 1751/6, 1749, 1748/1, 1756/3, 1756/5, 1747/1, 1746, 1744/1, 1743/6,
1743/4, 2989/3, 2989/2, 2989/8, 2989/7, 2989/6, 1742, 1743/3, 1743/2, 1741, 1739, 1738, 1737/1,
1736/2, 1735, 1734, 1732, 1730/1, 1730/2, 1729/1, 1726/3, 1726/1, 2989/29, 2989/30, 2989/5,
1723/1, 1721, 1717, 1715/2, 1718, 1716, 1714, 1712, 1724, 1725/3, 1725/2, 1725/1, 1948/16, 1709,
1708, 1717/1, 1707/2, 1705, 1703, 1700, 1699, 1697, 1695, 1948/34, 1678/1, 1679/2, 1674, 1673/9,
1673/7, 1671, 1694, 1690, 1688/2, 1688/1, 1683, 1685, 1686, 1668/4, 1668/5, 1668/8, 3103/8,
1644/2, 1654, 1673/8, 16/1, 16/3, 13, 14, 3095, 15/7, 17/1, 3094, 1762, 1771, 1760, 1948/17, 1680/4,
1680/3, 1680/5, 1680/1, 1682, 44, 46, 1765, 1772/3, 1773/3, 2989/39, 1945/23, 1757/3, 1753/3,
1756/4, 1751/16, 1747/2, 1745, 1743/8, 1740, 1737/2, 1736/1, 1733, 1731, 1725/4, 1725/7, 1948/40,
1948/42, 2989/12, 1723/2, 1722, 1720, 1715/1, 1713, 1706, 1707/3, 1704, 1701, 1696, 1692, 1693,
1689, 1688/3, 1684, 1681, 1667, 1663, 1664/3, 1661, 1659/1, 1657, 1675, 1672, 45, 43, vše
v katastrálním území Palkovice, parc.č. 1410, 1413/2, 1376, 1377, 1378, 1414, 1379, 1005, 1004,
1007, 1006, 1415, 1011/1, 1012/1, 1012/2, 1383, 1416, 1417, 1424, 1425, 1400, 1388, 1392, 1393,
1394, 1395, 1397, 1396, 1398, 1426, 957 vše v katastrálním území Chlebovice.
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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
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, lze 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, kterou vypracovala Ing. Eva Szarzecová a autorizoval Ing. Bohumír Michal,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103712 (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 jsou pak dostatečně řešeny v textové části projektové dokumentace, 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.
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
o změnu dokončené stavby, o souvislou opravu silnice III/4849 mezi Palkovicemi a Chlebovicemi
a příjezd ke stavbě bude tak zajištěn po stávajících trasách, tedy po silnici III/4849.
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
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a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů je řešeno v souhrnné technické zprávě, v části
B.2.1 písm. e). Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal stanovisko Magistrát města FrýdkuMístku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční č.p.1148, 738 22 Frýdek-Místek
(koordinované stanovisko č.j.: MMFM 82843/2020 ze dne 21.08.2020); Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh (souhlasné závazné stanovisko
č.j.: HSOS-5624-2/2020 ze dne 10.07.2020); Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (souhlasné
závazné stanovisko sp.zn.: 102066/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 21.07.2020); Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního
inspektorátu, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek (stanovisko č.j.: KRPT-114662-2/ČJ-2019-070206
ze dne 10.07.2020); Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
28. října 117, 702 18 Ostrava (stanovisko a sdělení č.j.: MSK 72556/2020 ze dne 24.06.2020); Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (sdělení
č. j. KHSMS 31841/2020/FM/HOK ze dne 13.07.2020 - nedotčený správní úřad). Předmětným 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 o změnu
dokončené stavby, o souvislou opravu silnice III/4849 mezi Palkovicemi a Chlebovicemi. 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 175814/2020 ze dne 17.12.2020 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.
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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, ČEZ
Distribuce, a. s., Obec Palkovice, Ing. Tomáš Huška, MUDr. Ludmila Hušková, Milan Kocurek, Lenka
Morysová, Libor Vyvial, Jiří Vyvial, Jana Čikóšová, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast
povodí Odry, Povodí Odry, státní podnik, CETIN a.s., ČEPS, a.s., Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., TS a.s., GasNet Služby, s.r.o.
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.
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
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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
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: Projekt 2010, s.r.o., IDDS: f7gu64e; sídlo: Ruská č.p. 398/43, Vítkovice, 703 00
Ostrava 3
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2.

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

3.

Obec Palkovice, IDDS: adzb4sg; sídlo: Palkovice č.p. 619, 739 41 Palkovice

4.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn; sídlo: Nádražní
č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek 1

5.

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq; sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava 2

6.

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

7.

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd; sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 52 Praha 101

8.

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

9.

TS a.s., IDDS: u3rgr54; sídlo: 17. listopadu č.p. 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

10. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
účastníci (doporučeně do vlastních r ukou)
11. Ing. Tomáš Huška, Palkovice č.p. 788, 739 41 Palkovice
12. MUDr. Ludmila Hušková, Palkovice č.p. 788, 739 41 Palkovice
13. Milan Kocurek, Palkovice č.p. 342, 739 41 Palkovice
14. Lenka Morysová, Palkovice č.p. 848, 739 41 Palkovice
15. Libor Vyvial, Palkovice č.p. 902, 739 41 Palkovice
16. Jiří Vyvial, Palkovice č.p. 390, 739 41 Palkovice
17. Jana Čikóšová, Palkovice č.p. 277, 739 41 Palkovice
účastníci (veř ejnou vyhláškou)
18. 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. 1864, 1862, 1863, 1859/5, 1859/3, 1859/7, 1859/4, 1894/2, 1894/3, 1894/4,
1894/5, 1894/6, 1894/7, 1849, 1850/2, 1850/1, 1894/17, 1894/10, 1894/19, 1894/18, 1894/28,
1894/24, 1941/1, 1940/1, 1939/2, 1761, 1763, 1764, 1767, 1766/1, 1772/2, 1773/2, 1759, 1758,
2991, 2989/25, 2989/23, 2989/31, 1945/1, 1945/3, 1945/10, 1757/2, 1757/1, 1755, 2989/32,
2989/22, 1753/2, 1753/1, 1752, 1751/1, 1751/5, 1751/6, 1749, 1748/1, 1756/3, 1756/5, 1747/1,
1746, 1744/1, 1743/6, 1743/4, 2989/3, 2989/2, 2989/8, 2989/7, 2989/6, 1742, 1743/3, 1743/2,
1741, 1739, 1738, 1737/1, 1736/2, 1735, 1734, 1732, 1730/1, 1730/2, 1729/1, 1726/3, 1726/1,
2989/29, 2989/30, 2989/5, 1723/1, 1721, 1717, 1715/2, 1718, 1716, 1714, 1712, 1724, 1725/3,
1725/2, 1725/1, 1948/16, 1709, 1708, 1717/1, 1707/2, 1705, 1703, 1700, 1699, 1697, 1695,
1948/34, 1678/1, 1679/2, 1674, 1673/9, 1673/7, 1671, 1694, 1690, 1688/2, 1688/1, 1683, 1685,
1686, 1668/4, 1668/5, 1668/8, 3103/8, 1644/2, 1654, 1673/8, 16/1, 16/3, 13, 14, 3095, 15/7,
17/1, 3094, 1762, 1771, 1760, 1948/17, 1680/4, 1680/3, 1680/5, 1680/1, 1682, 44, 46, 1765,
1772/3, 1773/3, 2989/39, 1945/23, 1757/3, 1753/3, 1756/4, 1751/16, 1747/2, 1745, 1743/8,
1740, 1737/2, 1736/1, 1733, 1731, 1725/4, 1725/7, 1948/40, 1948/42, 2989/12, 1723/2, 1722,
1720, 1715/1, 1713, 1706, 1707/3, 1704, 1701, 1696, 1692, 1693, 1689, 1688/3, 1684, 1681,
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1667, 1663, 1664/3, 1661, 1659/1, 1657, 1675, 1672, 45, 43, vše v katastrálním území Palkovice,
parc.č. 1410, 1413/2, 1376, 1377, 1378, 1414, 1379, 1005, 1004, 1007, 1006, 1415, 1011/1,
1012/1, 1012/2, 1383, 1416, 1417, 1424, 1425, 1400, 1388, 1392, 1393, 1394, 1395, 1397, 1396,
1398, 1426, 957 vše v katastrálním území Chlebovice.
dotčené or gány (doporučeně)
19. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
20. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí
č.p. 2478, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
dotčené or gány (doporučeně do datové schrá nky)
21. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive; sídlo: Pavlíkova č.p. 2264,
Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
22. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk;
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
23. 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
obecní úřa d v místě stavby (doporučeně - po nabytí právní moci)
24. Obecní úřad Palkovice, Palkovice č.p. 619, 739 41

dokumentace)
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Palkovice (včetně ověřené projektové

