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MBC/32349/16/V/voj 462/2017
Vladislava Vojkůvková
556 312 164
vladislava.vojkuvkova@bilovec.cz

7. března 2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 28.11.2016 podala společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, (IČ 65993390), Na
Pankráci č.p.546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, zastoupena na základě plné moci Ing. Tomášem
Pumprlou, (IČ 01386506), Rybářská č.p.359, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4, u MěÚ
Bílovec, odboru výstavby, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „D1 oplocení 2016 drátěné nové, projektová dokumentace“ na pozemku parc.č. 1691/15, 1691/16, 1691/25,
1691/29, 1691/30, 1691/31, 1691/37, 1691/40, 1691/41, 1692/3, 1692/7, 1692/9, 1692/16, 1692/18,
1692/29, 1692/47, 1692/62, 1693/1, 1693/14, 1693/19, 1694/1, 1694/12, 1694/23, 1694/24,
1694/28, 1694/39, 1700/20 v kat. území Bravantice, parc.č. 4135/2, 4137/1, 4137/3, 4137/4,
4367/1, 4367/6, 4437/1, 4437/4 v kat. území Klimkovice, parc.č. 692, 694 v kat. území Olbramice.
Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení §
13 odst.1, písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad dle ust. § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil
návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného
místního šetření vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby
„D1 oplocení - 2016 drátěné nové, projektová dokumentace“ na pozemku parc.č. 1691/15,
1691/16, 1691/25, 1691/29, 1691/30, 1691/31, 1691/37, 1691/40, 1691/41, 1692/3, 1692/7, 1692/9,
1692/16, 1692/18, 1692/29, 1692/47, 1692/62, 1693/1, 1693/14, 1693/19, 1694/1, 1694/12,
1694/23, 1694/24, 1694/28, 1694/39, 1700/20 v kat. území Bravantice, parc.č. 4135/2, 4137/1,
4137/3, 4137/4, 4367/1, 4367/6, 4437/1, 4437/4 v kat. území Klimkovice, parc.č. 692, 694 v kat.
území Olbramice.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1, písm.a) správního
řádu:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci č.p.546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
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Popis stavby, umístění stavby:
Oplocení je z drátěného pletiva napnutého na ocelových sloupcích. V potřebných místech bude
přerušen brankami pro průchod osob a bránami pro průjezd vozidel. Výška oplocení nad terénem
bude min. 2,0 m, pletivo bude zapuštěno 20 cm pod úroveň hlinitého terénu, v případě
kamenitého terénu bude pletivo těsně přiloženo k terénu. Pletivo bude umístěno vždy na vnější
straně plotu, tj. od komunikace. Základní délka polí oplocení je 4 (5) m, na koncích plotu a
směrových lomech se sloupky vyztuží šikmými vzpěrami. Sloupky a vzpěry budou uloženy
v betonovém základu hl. 900 mm. Branky se vždy otevírají proti směru průchodu zvěře, budou
samouzavírací výklopné vzhůru bez speciálních mechanismů. U schodů podél mostů se provedou
branky s křídlem s bočními závěsy.
SO 861 oplocení D1 341,5 km až 343,2 km
SO 862 oplocení D1 343,2 km až 345,16 km
SO 863 oplocení D1 345,17 km až 346,09 km
SO 864 oplocení D1 347,79 km až 347,98 km, 349,10 km až 349,5 km, 349,54 km až 350,79 km
Druh a účel umisťované stavby: Jedná se o stavbu oplocení trvalého charakteru, jejímž účelem je
zabránit průchodu zvěře a osob, zároveň bude zachován bezpečný provoz na komunikaci včetně
místa pro únik osob při větších nehodách.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Umístěním a realizací budou dotčeny pozemky, na
nichž je stavba umísťována.
Pro umístění a provádění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1691/15, 1691/16, 1691/25, 1691/29, 1691/30,
1691/31, 1691/37, 1691/40, 1691/41, 1692/3, 1692/7, 1692/9, 1692/16, 1692/18, 1692/29,
1692/47, 1692/62, 1693/1, 1693/14, 1693/19, 1694/1, 1694/12, 1694/23, 1694/24, 1694/28,
1694/39, 1700/20 v kat. území Bravantice, parc.č. 4135/2, 4137/1, 4137/3, 4137/4, 4367/1,
4367/6, 4437/1, 4437/4 v kat. území Klimkovice, parc.č. 692, 694 v kat. území Olbramice, jak je
zakresleno v situačním výkrese širších vztahů, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat Zákon č.309/2006 Sb. ze dne 23.05.2006, kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) a Nařízení vlády č.591/2006 Sb. ze dne 12.12.2006, o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
5. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
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6. Při realizaci stavby nutno respektovat podmínky stanoviska ŘSD, Čerčanská 12, 140 00 Praha
4, a to:
1. S postupem prací při realizaci budou v předstihu na vytipovaných místech inženýrské sítě
vytyčeny v terénu, v případě potřeby zjištění hloubky uložení i odkopány.
2. Případné omezení provozu na dálnici při provádění oplocení musí být řešeno projektem
organizace dopravy včetně návrhu přechodného dopravního značení. Toto musí být
projednáno s Ministerstvem dopravy, které vydá příslušné „stanovení“.
3. Veškeré práce při realizaci objektů stavby budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti dopravy na dálnici, v každém okamžiku musí být umožněn přístup
k odvodnění dálnice, k retenčním a sedimentačním nádržím a k jiným zařízením dálnice.
4. Zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu dálnice D1 bude minimálně 2 dny předem
oznámeno Středisku správy a údržby dálnic v Ostravě – Přívoze (vedoucí Ing. Vlastimil
Matějka, mobil: 739 602 814.
5. Zhotovitel akce předá po realizaci stavby zaměření skutečného provedení stavby
v souřadnicích v digitální a tištěné formě provedené podle předpisu B2 ŘSD ČR v rozsahu
100 ochranného pásma.
7. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky společnosti GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1,
602 00 Brno Zábrdovice ze dne 13.10.2016 pod zn. 5001379653, ze dne 13.10.2016 pod zn.
5001379760, ze dne 13.10.2016 pod zn. 5001379765, ze dne 7.10.2016 pod zn. 5001379771,
které jsou přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.
8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky MMO, odboru ochrany životního prostředí vydané
v rámci KS 1690/2016 ze dne 26.10.2016, a to: Při provádění stavebních prací v blízkosti
zachovávaných dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména bodům 4.6 (ochrana stromů
před mechanickým poškozením) 4.8 (ochrana kořenové zóny při navážce zeminy), 4.9 (ochrana
kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana kořenového
prostoru stromů při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14
(ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu).
9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8,
405 12 Děčín - Podmokly ze dne 10.10.2016 pod zn. 1089424475, které je přílohou č. 4.
tohoto rozhodnutí.
10. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky společnosti Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s. ze dne 12.10.2016 pod zn. 9773/V020603/2016/NO, které jsou přílohou
č. 3 tohoto rozhodnutí.
11. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky společnosti CETIN a.s. se sídlem Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3 ze dne 7.10.2016 zn. 792/16dm a ze dne 15.8.2016 pod zn. 684375/16, které je
přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí.
12. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
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Odůvodnění:
Dne 28.11.2016 podala společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, (IČ 65993390), Na
Pankráci č.p.546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, zastoupena na základě plné moci Ing. Tomášem
Pumprlou, (IČ 01386506), Rybářská č.p.359, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4, u MěÚ
Bílovec, odboru výstavby, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „D1 oplocení 2016 drátěné nové, projektová dokumentace“ na pozemku parc.č. 1691/15, 1691/16, 1691/25,
1691/29, 1691/30, 1691/31, 1691/37, 1691/40, 1691/41, 1692/3, 1692/7, 1692/9, 1692/16, 1692/18,
1692/29, 1692/47, 1692/62, 1693/1, 1693/14, 1693/19, 1694/1, 1694/12, 1694/23, 1694/24,
1694/28, 1694/39, 1700/20 v kat. území Bravantice, parc.č. 4135/2, 4137/1, 4137/3, 4137/4,
4367/1, 4367/6, 4437/1, 4437/4 v kat. území Klimkovice, parc.č. 692, 694 v kat. území Olbramice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Pro územní řízení byl dle §85 stavebního zákona stanoven tento okruh účastníků řízení a
odůvodňuje se takto:
dle § 85 odst.1 stavebního zákona
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci č.p.546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Obec Bravantice, Bravantice č.p.223, 742 81 Bravantice
Město Klimkovice, Lidická č.p.1, 742 83 Klimkovice,
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Obec Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
dle § 85 odst.2 stavebního zákona
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská č.p.1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p.1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p.1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní č.p.3114/28, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava 2
vlastníci pozemků, které sousedí s dotčenými pozemky parc.č. 1691/15, 1691/16, 1691/25,
1691/29, 1691/30, 1691/31, 1691/37, 1691/40, 1691/41, 1692/3, 1692/7, 1692/9, 1692/16,
1692/18, 1692/29, 1692/47, 1692/62, 1693/1, 1693/14, 1693/19, 1694/1, 1694/12, 1694/23,
1694/24, 1694/28, 1694/39, 1700/20 v kat. území Bravantice, parc.č. 4135/2, 4137/1, 4137/3,
4137/4, 4367/1, 4367/6, 4437/1, 4437/4 v kat. území Klimkovice, parc.č. 692, 694 v kat. území
Olbramice, parc.č. 3181/15, 3197/1, 3197/2, 3197/3, 3197/17, 3197/19, 3197/37, 3197/38,
3197/45, 3197/46, 3197/66, 3197/112, 4261 v kat. území Polanka nad Odrou
Stavební úřad nevymezil jako účastníky územního řízení vlastníky dalších okolních
pozemků a staveb, jelikož vlastnická nebo jiná věcná práva k těmto okolním pozemkům a stavbám
na nich nemohou být přímo dotčena požadovaným záměrem s ohledem na dostatečnou vzdálenost
a rozsah stavby.
Stavební úřad opatřením č.j.: MBC/2659/17/V/voj 462/2017/2 ze dne 27.1.2017 oznámil
zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož jsou
stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru, upustil stavební úřad ve smyslu § 87 odst.1 stavebního zákona od ohledání na místě
a od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro uplatnění námitek
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a dotčené orgány pro závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
V souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení a další
úkony v řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.
Stavební úřad v oznámení zahájení územního řízení účastníky územního řízení a dotčené
orgány upozornil na tu skutečnost, že námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení oznámení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto (tzv. zásada koncentrace řízení).
Stavební úřad současně účastníkům územního řízení, v souladu s ust.§36 odst.3 správního řádu,
umožnil před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů
od uplynutí uvedené 15-ti denní lhůty. Žádný z účastníků územního řízení této možnosti seznámit
se s podklady před vydáním rozhodnutí nevyužil.
Podkladem pro posouzení záměru byla předložená projektová dokumentace pro územní řízení
vypracovaná Ing. Petrem Sotolářem (ČKAIT 1201893), vyjádření vlastníků (správců) inženýrských
sítí, stanoviska dotčených orgánů a další stanovené doklady:
- Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX
9, 110 15 Praha 1 – rozhodnutí ze dne 15.12.2016 pod č.j. 563/2016-120-SSU/2, závazné
stanovisko ze dne 28.11.2016 pod zn. 798/2016-910-IPK/2
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory – vyjádření
ze dne 25.11.2016 pod zn. OKAS-6100/16/TSÚ/krauss, vyjádření ze dne 27.9.2016 pod zn.
OKAS-4925/16/TSÚ/KI, sdělení ze dne 25.8.2016 pod zn. OKAS-4417/2016/TSÚ/Pr, 23.8.2016
pod zn. 4417/16/2/TSÚ/krauss, vyjádření ze dne 24.8.2016 pod zn. OKAS-4417/16/TSÚ/KI
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 – vyjádření ze dne 12.12.2016 pod
zn. BR347/16-12120
- plná moc pro zastupování společnosti ŘSD ČR panem Ing. Tomášem Pumprlou
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28.
Října 117, 702 18 Ostrava - stanovení příslušného stavebního úřadu ze dne 1.9.2016 pod č.j.
MSK 108696/2016
- Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4,
128 01, 128 01 Praha 2
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. Října 117, 702 18 Ostrava –
stanovisko ze dne 21.9.2016 pod č.j. MSK 12309/2016
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava, Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava – vyjádření ze dne 23.9.2016 pod zn. SSMSK/2016/25585/128 Po,
vyjádření ze dne 26.10.2016 pod zn. SSMSK/2016/26466
- Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, oddělení
obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Nas Štolou 3, 170 34 Praha 7 – stanovisko ze dne
12.10.2016 pod č.j. MV-131869-3/OBP-2016
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.1/499, 657 02 Brno – stanovisko ze dne 13.10.2016 pod zn.
5001379653, ze dne 13.10.2016 pod zn. 5001379760, ze dne 13.10.2016 pod zn. 5001379765, ze
dne 7.10.2016 pod zn. 5001379771, stanovisko ze dne 19.9.2016 pod zn. 5001379777
- SmVaK Ostrava a.s. se sídlem 28. Října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, stanovisko
ze dne 12.10.2016 pod zn. 9773/V020603/2016/NO
- Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice – dopis ze dne 21.10.2016 pod zn. 1644/2016HTO/SIM, vyjádření ze dne 7.9.2016 pod č.j. 1483/2016-TS
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle – vyjádření ze dne 30.8.2016
pod zn. 6650/16/OVP/Z, vyjádření ze dne 19.9.2016 pod zn. 2811/16/BRA/N, vyjádření ze dne
22.9.2016 pod zn. 7459/16/OVP/Z, vyjádření zed ne 9.11.2016 pod zn. 8175/16/OVP/Z
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- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2 – stanovisko ze dne 10.10.2016 pod zn.
1089424475, souhlas s PD ze dne 2.11.2016 pod zn. 1089562621, sdělení o existenci sítí ze dne
18.8.2016 pod zn. 0100617589, sdělení o existenci sítí ze dne 18.8.2016 pod zn. 0100617594,
stanovisko ze dne 18.8.2016 pod zn. Brz/2016
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení o existenci ze dne 18.8.2016
pod zn. 0200488486, sdělení o existenci ze dne 18.8.2016 pod zn. 0200488491,
- DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice, vyjádření ze
dne 9.9.2016
- Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava – vyjádření
ze dne 22.9.2016 pod zn. 23720/TDC/16/Kr
- GreenGasDPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov – vyjádření ze dne 24.8.2016 pod zn.
Ing.Šm/825/16/1921
- Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 743 83 Klimkovice – vyjádření ze dne 31.8.2016 pod
zn. 391/2016
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava –
vyjádření ze dne 31.8.2016 pod zn. 8.4/8025/9899/16/Kr
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice – stanovisko ze dne
16.8.2016 pod zn. 5001361579, ze dne 16.8.2016 pod zn. 5001361600, ze dne 16.8.2016 pod zn.
5001361602, ze dne 16.8.2016 pod zn. 5001361614, ze dne 5.9.2016 pod zn. 5001361625,
- T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - vyjádření ze dne 16.8.2016
pod zn. E22955/16
- UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 – vyjádření ze dne 12.98.2016 pod zn.
E017468/16
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – vyjádření zed ne 16.8.2016
pod zn. MW000004819014314
- SmVaK Ostrava a.s., 28. Října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory – stanovisko
k existenci sítí ze dne 18.8.2016 pod zn. 9773/V018067/2016/NO, stanovisko k existenci sítí ze
dne 18.8.2016 pod zn. 9773/V018068/2016/NO, stanovisko ze dne 19.8.2016 pod zn.
9773/V018343/2016/AUTOMAT,
stanovisko
ze
dne
19.8.2016
pod
zn.
9773/V018346/2016/AUTOMAT,
stanovisko
ze
dne
19.8.2016
pod
zn.
9773/V018350/2016/AUTOMAT,
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – vyjádření ze dne 6.10.2016 pod
zn. UPTS/OS/154008/2016
- MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí č.p. 1, 743 01
Bílovec – KS ze dne 7.10.2016 pod č.j. MBC/27443/16/ŽP/Raf 3145/2016/2
- MMO, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – KS
1690/2016 ze dne 31.10.2016 pod č.j. SMO/366965/16/ÚHAaSŘ/KOZ
Vlastnická práva navrhovatelů k dotčeným pozemkům stavební úřad ověřil výpisy z katastru
nemovitostí z Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Nový Jičín a zjistil, že žadatel je
vlastníkem dotčených pozemků.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona:
Dle § 90 písm.a) a b) stavebního zákona: soulad s vydanou územně plánovací dokumentací,
s cíli
a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architekto-nických a urbanistických hodnot v území. Pro dané území je závaznou územně plánovací
dokumentací Územní plán obce Olbramice, schválený dne 8.10.2002 usnesením Zastupitelstva obce
Olbramice, ve znění schválených a vydaných změn a provedených úprav k dnešnímu dni. Dle
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územního plánu obce Olbramice jsou stavbou dotčené pozemky součástí nezastavěného území,
návrhové plochy „dálnice D47“. Tato stavba je dle výkresu „B.2 Veřejně prospěšné stavby“
vymezena jako veřejně prospěšná stavba pod názvem „dálnice D47 včetně vyvolaných staveb“.
Výstavba dálnice D47 již v minulosti byla realizována a převzala označení D1. Umístění stavby
oplocení podél dálnice je v souladu s funkčním využitím dané plochy, jelikož jej lze považovat za
nedílnou a nutnou součást, která je navrhována pro zvýšení bezpečnosti na konkrétních úsecích
předmětné komunikace. Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán
Klimkovice, schválený dne 2.3.2016 usnesením Zastupitelstva města Klimkovice č. 12/203,
v platném znění, kdy opatření obecné povahy nabylo účinnosti 29.3.2016. Dle Územního plánu
Klimkovice jsou stavbou dotčené pozemky součástí nezastavěného území, plochy se způsobem
využití „plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – pozemní komunikace DI-S“. Umístění
novostavby oplocení podél dálnice lze dle textové části Územního plánu Klimkovice, zařadit dle
vhodnosti využití plochy DI-S do kategorie „přípustné využití“, jelikož oplocení lze považovat za
nedílnou a nutnou součást, která je navrhována pro zvýšení bezpečnosti na konkrétních úsecích
předmětné komunikace. Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací ÚPO, vydaný
dne 21.5.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32. Dle ÚPO jsou
záměrem dotčené pozemky součástí plochy se způsobem využití „plochy pozemních komunikací ,
která je primárně určena silniční a tramvajové dopravě. Současně se záměrem dotčené pozemky
nacházejí v nezastavěném území, kde lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a
jiná opatření mj. pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Výše uvedený záměr „D1
oplocení – 2016 Drátěné nové – projektová dokumentace“ lze v nezastavěném území umístit,
protože se jedná o součást veřejné dopravní infrastruktury. Územně plánovací dokumentací pro
Obec Bravantice je vydaný územní plán obce, který byl schválený usnesením zastupitelstva obce
Bravantice č. S/03/05 v bodě 2. dne 13.12.2010 a vydaný opatřením obecné povahy č.1/2010, které
nabylo účinnosti dne 6.1.2011, včetně změn.
Dle tohoto územního plánu, se dotčené pozemky nachází v nezastavitelném území plochy D –
plochy dopravní infrastruktury, kde dálnice D1 je v souladu s hlavním a převládajícím využitím této
plochy. Umístění novostavby oplocení podél dálnice D1 lze zařadit do hlavního a převládajícího
využití, jelikož oplocení lze považovat za nedílnou a nutnou součást, která je navrhována pro
zvýšení bezpečnosti na konkrétních úsecích předmětné komunikace.
Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že výše uvedená stavba je
v souladu s Územním plánem obce Olbramice, Územním plánem Klimkovice a Územním plánem
Ostrava a Územním plánem obce Bravantice.
Dle § 90 písm.c) stavebního zákona: soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Obecné požadavky na
využívání území jsou uvedeny ve vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území ve znění pozdějších změn (dále jen „vyhláška č.501/2006 Sb.“). K uvedené stavbě se
nevztahuje žádné ustanovení této vyhlášky. Stavební úřad posoudil také soulad záměru s požadavky
stavebního zákona. Pro umístění stavby oplocení dle ust. §103 odst.1, písm.e) bod 14. stavebního
zákona postačí územní souhlas. Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v plochách nezastavěném
území, podali žadatelé u stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Obsah
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a její podklady stanoví § 86 stavebního zákona a § 3
vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření. Žádost i její přílohy splňují uvedená ustanovení stavebního zákona a
vyhl.č.503/2006 Sb..
Dle § 90 písm. d) stavebního zákona: soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Z předložených podkladů je zřejmé, že uvedenou stavbou dojde k dotčení technické
a dopravní infrastruktury. Podmínky správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury byly
zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.
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Dle § 90 písm.e) stavebního zákona: soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavebnímu úřadu bylo
doloženo koordinované závazné stanovisko ze dne 7.10.2016 pod č.j. MBC/27443-16/ŽP/Raf
3175/2016/2 vydané MěÚ Bílovec, odborem ochrany životního prostředí a územního plánování
koordinované závazné stanovisko č. 1690/2016
ze dne 31.10.2016 pod č.j.
SMO/366965/16/ÚHAaSŘ/KOZ, zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů,
které hájí na základě zákonů č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č.185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. a
Stanovisko zahrnuje posouzení stavby z hledisek zákonů č.20/1987 Sb., o státní památkové péči,
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 185/2001
Sb., o odpadech. Podmínky z výše uvedených stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad po posouzení žádosti neshledal důvody, které by bránily umístění uvedené
stavby a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
V souladu s § 69 odst.2 správního řádu uvádí stavební úřad jména a příjmení všech účastníků
řízení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, (IČ 65993390), Město Klimkovice, Obec Bravantice,
Statutární město Ostrava, Obec Olbramice, Ostravské komunikace, a.s., Správa silnic
Moravskoslezského kraje, GridServices, s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., NET4GAS, s.r.o., Statutární město
Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace a. s., vlastníci pozemků, které sousedí s dotčenými
pozemky parc.č. 1691/15, 1691/16, 1691/25, 1691/29, 1691/30, 1691/31, 1691/37, 1691/40,
1691/41, 1692/3, 1692/7, 1692/9, 1692/16, 1692/18, 1692/29, 1692/47, 1692/62, 1693/1, 1693/14,
1693/19, 1694/1, 1694/12, 1694/23, 1694/24, 1694/28, 1694/39, 1700/20 v kat. území Bravantice,
parc.č. 4135/2, 4137/1, 4137/3, 4137/4, 4367/1, 4367/6, 4437/1, 4437/4 v kat. území Klimkovice,
parc.č. 692, 694 v kat. území Olbramice, parc.č. 3181/15, 3197/1, 3197/2, 3197/3, 3197/17,
3197/19, 3197/37, 3197/38, 3197/45, 3197/46, 3197/66, 3197/112, 4261 v kat. území Polanka nad
Odrou

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává
u MěÚ Bílovec, odboru výstavby. O případném odvolání rozhoduje Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury.
Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle
odst.2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust.§ 37 odst.2 správního řádu
a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá
a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, na jeho náklady.
www.bilovec.cz
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Ostatní poučení:
Podle ustanovení § 72 odst.1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje 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 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.
Ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí bude
zabezpečena tím, že případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí
nebo nesprávným postupem při provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu
s příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
Rozhodnutí o umístění stavby dle § 93 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní
moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit,
podáním žádosti se běh lhůty staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební
úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí,
byla-li realizace záměru zahájena.
V souladu s ust. §103 odst.1, písm.e) bod 14. stavebního zákona není třeba pro stavbu
oplocení stavební povolení ani ohlášení, proto je možné na základě tohoto územního rozhodnutí
uvedenou stavbu oplocení realizovat.
Stavby, které podle § 103 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, lze
po jejich realizaci užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu (§ 119 odst.1
stavebního zákona).
Při realizaci stavby oplocení je třeba si počínat tak, aby vlastníkům dotčených či sousedních
pozemků nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení
jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně
a k nepořádku na staveništi.
Po celou dobu realizace stavby oplocení bude zajištěn bezpečný vstup resp. příjezd
na sousední a dotčené pozemky. V případě nemožnosti dodržení přístupu a příjezdu k daným
pozemkům a stavbám je nutné toto předem projednat s příslušnými vlastníky.
Veškerý stavební materiál při realizaci oplocení bude po celou dobu výstavby skladován
na pozemku stavebníků.
Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu
finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.
Ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí bude
zabezpečena tím, že případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí
nebo nesprávným postupem při provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu
s příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.

Vladislava Vojkůvková
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce úřadu a v elektronické podobě nejméně po
dobu 15 dnů.
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Vyvěšeno dne .............................

Sejmuto dne..................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů , stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních
poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 2.2.2017.
Příloha k rozhodnutí:
1 - situační výkres širších vztahů
2 – vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Zábrdovice ze
dne 13.10.2016 pod zn. 5001379653, ze dne 13.10.2016 pod zn. 5001379760, ze dne
13.10.2016 pod zn. 5001379765, ze dne 7.10.2016 pod zn. 5001379771
3 - vyjádření společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne
12.10.2016 pod zn. 9773/V020603/2016/NO
4 - vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 12 Děčín - Podmokly ze
dne 10.10.2016 pod zn. 1089424475
5 - vyjádření společnosti CETIN a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne
7.10.2016 zn. 792/16dm a ze dne 15.8.2016 pod zn. 684375/16
Doručí se:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou
Ing. Tomáš Pumprla, Rybářská č.p.359, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Datová schránka:
Město Klimkovice, Lidická č.p.1, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, ximbfsi
Obec Bravantice, Bravantice č.p.223, 742 81 Bravantice, DS: OVM, 8t9arye
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
(DS)
Obec Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona – doporučeno veřejnou vyhláškou
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská č.p.1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p.1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p.1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní č.p.3114/28, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava 2
vlastníci pozemků, které sousedí s dotčenými pozemky parc.č. 1691/15, 1691/16, 1691/25,
1691/29, 1691/30, 1691/31, 1691/37, 1691/40, 1691/41, 1692/3, 1692/7, 1692/9, 1692/16,
1692/18, 1692/29, 1692/47, 1692/62, 1693/1, 1693/14, 1693/19, 1694/1, 1694/12, 1694/23,
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1694/24, 1694/28, 1694/39, 1700/20 v kat. území Bravantice, parc.č. 4135/2, 4137/1, 4137/3,
4137/4, 4367/1, 4367/6, 4437/1, 4437/4 v kat. území Klimkovice, parc.č. 692, 694 v kat. území
Olbramice, parc.č. 3181/15, 3197/1, 3197/2, 3197/3, 3197/17, 3197/19, 3197/37, 3197/38,
3197/45, 3197/46, 3197/66, 3197/112, 4261 v kat. území Polanka nad Odrou
Dotčené orgány:
MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu č.p.411/3, 743 01
Bílovec 1
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody č.p.22/12, Praha 1, 110 15 Praha 015
Datová schránka:
Městský úřad Klimkovice, Lidická č.p.1, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, ximbfsi
MMO, odbor ochrany život.prostředí, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30 Ostrava, DS:
OVM, 5zubv7w
MMO, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30
Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w
Obecní úřad Bravantice, č.p.223, 742 81 Bravantice, DS: OVM, 8t9arye
Obecní úřad Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, DS: OVM,
gumbnxt
Městský úřad Klimkovice, Lidická č.p.1, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, ximbfsi
Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou, 1. Května 1, 725 25 Ostrava (DS)
Na vyvěšení:
MěÚ Bílovec, 17.listopadu 411, 74301 Bílovec
spis
– otisk úředního razítka -
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