
 

 

  

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC 
odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec 

 

Č.j.: V/29027-12/ 5793-2012/Vavre V Bílovci dne: 20.února 2013 
Vyřizuje: Vavrečková Alexandra, tel.: 556312175, e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz 

 

 

 

 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Dne 8.10.2012 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,  
IČ 00095711, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 23  Ostrava, na základě plné moci zastoupena  ing. 
Janem Pracným, IČ 62087851, Výholec č.p. 23, 624 00 Brno, u MěÚ Bílovec, odboru výstavby, 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Silnice III/46414-stavební úpravy mostu 
ev.č. 46414-4 přes potok Sezina v obci Lhotka na pozemku: parc.č. 2015/3, 2016, 2019 v kat. 
území Lubojaty, 1503, 1665, 1681, 1682 v kat. území Olbramice.  

 

Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení  
§ 13 odst.1, písm.c) a 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 
ustanovení § 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 veřejného projednávání vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona  
a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy  
a územního opatření, v platném znění 

 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

 

Silnice III/46414-stavební úpravy mostu ev.č. 46414-4 přes potok Sezina v obci Lhotka na 
pozemku: parc.č. 2015/3, 2016, 2019 v kat. území Lubojaty, 1503, 1665, 1681, 1682 v kat. 
území Olbramice. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1, písm.a) správního 
řádu: 

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,  Úprkova č.p. 795/1, Přívoz,  
702 23  Ostrava  
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Popis stavby: 

Stavba bude provedena v intravilánu mimo zastavěné území obce Lhotka.  Stávající most bude 
nahrazen novým beze změny umístění. Stavbou dojde k mírnému rozšíření převáděné komunikace 
na normovou hodnotu S7,5/50. Rovněž dojde ke zvětšení průtočného profilu mostního otvoru.  

Nový most bude mít jednoduchý rám s kruhovým náběhem příčle založený na vrtaných pilotách. 
Křídla rovnoběžná s osou komunikace. Most v přímé, jednostranný proměnný sklon od 3,3 % nad 
OP1 do 6,4 % nad OP2, podélný spád nivelety 2,15 %. Most bude po obou stranách opatřen 
zábradelním svodidlem v. 1 100mm se svislou výplní.  

Lavičky, dno i svahy pod mostem budou opevněny lomovým kamenem do betonu (tl. 300mm) 
s vyspárováním a budou ukončeny příčnými prahy. 

Po dobu výstavby bude doprava převedena provizorním přemostěním s chodníkem, které bude 
umístěno cca 2,5 m od římsy nového mostu. Šířka pojížděné části provizória bude 4,0m.  

Provizorium bude umístěno na pozemcích parc.č. 2016, 2019 v kat.ú. Lubojaty, parc.č. 1682, 1665 
v kat.ú. Olbramice. 

 

 Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 2015/3, 2016, 2019 v kat. území Lubojaty, parc.č. 
1503, 1665, 1681, 1682 v kat. území Olbramice, jak je zakresleno v situačním výkresu 
dočasného záboru v měřítku 1:250, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. 

 

2. Pro uskutečnění navržené stavby se jako stavební pozemek vymezují nezbytné části pozemků 
parc.č. 2015/3, 2016, 2019 v kat. území Lubojaty, parc.č. 1503, 1665, 1681, 1682 v kat. území 
Olbramice, nutné pro uskutečnění výše uvedené stavby. 

 

3. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení nutno před zahájením stavebního řízení předložit 
k vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

4. Umístěním stavby je nutné respektovat stávající inženýrské sítě včetně jejich ochranných 
pásem. 
 

5. Investor si zajistí pro zpracování projektové dokumentace vytyčení podzemních vedení přímo v 
terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí. 

 

6. K žádosti o stavební povolení nutno v souladu s ustanovením zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění, doložit Rozhodnutí o odnětí a omezení plnění funkcí lesa částí pozemků 
parc.č. 1665 a 1681 v kat.ú. Olbramice. (Rozhodnutí bude vydáno Magistrátem města 
Ostravy, odborem životního prostřední.)  

 

7. K žádosti o stavební povolení nutno v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů požádat o souhlas vodoprávního 
úřadu Magistrátu města Ostravy i Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a 
územního plánování. 

  

8. V projektové dokumentaci pro stavební povolení je nutno respektovat podmínky vyjádření 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4 – 
Michle ze dne 1.11.2011 pod č.j. 166299/11 – nutno učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, 
aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví 
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společnosti Telefónica O2. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po 
stranách krajního vedení. V místech křížení se sítěmi elektronických komunikací (SEK) uložit 
ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž sek je 
povinen uložit do chráničky s přesahem min. 0,5m na každou stranu od hrany křížení.  

 

9. V projektové dokumentaci pro stavební povolení je nutno respektovat podmínky vyjádření  
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín ze dne 3.11.2011 pod 
značkou 0100012563, které jsou přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí. 

 

10. Navrženou stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 

 
Odův odn ění :  

Dne 8.10.2012 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,  
IČ 00095711, Úprkova č.p.795/1, Přívoz, 702 23  Ostrava, na základě plné moci zastoupena ing. 
Janem  Pracným, IČ 62087851, Výholec č.p.23, 624 00 Brno, u odboru výstavby MěÚ Bílovec, 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Silnice III/46414-stavební úpravy mostu ev.č. 
46414-4 přes potok Sezina v obci Lhotka na pozemku: parc.č. 2015/3, 2016, 2019 v kat. území 
Lubojaty, 1503, 1665, 1681, 1682 v kat. území Olbramice. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
územní řízení. 

 

Pro územní řízení byl dle §85 odst. 1 stavebního zákona stanoven tento okruh účastníků řízení a 
odůvodňuje se takto:  

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,  Úprkova č.p.795/1, Přívoz, 
702 23  Ostrava – navrhovatel, majetkový správce pozemku a stavby na něm ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje, pozemku dotčeného stavbou parc.č. 2015/3 v kat.ú. Lubojaty a 
parc.č. 1503 v kat.ú. Olbramice 

- Obec Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83  Klimkovice - obec, na jejímž území má 
být požadovaný záměr uskutečněn 

- Město Bílovec, Slezské náměstí č.p.1/1, 743 01  Bílovec 1 - obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn 

 

Pro územní řízení byl dle §85 odst. 2 stavebního zákona stanoven tento okruh účastníků řízení a 
odůvodňuje se takto:  

- Zdeňka Grygarová, Košatka č.p.116, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí – spoluvlastník stavbou 
dotčeného pozemku parc. č. 1681 v kat. ú. Olbramice 

- Jolana Havrlantová, Kyjovice č.p.212, 747 68  Kyjovice - spoluvlastník stavbou dotčeného 
pozemku parc. č. 1681 v kat. ú. Olbramice 

- Marie Konarská, Olbramice č.p.122, 742 83  Klimkovice - spoluvlastník stavbou dotčeného 
pozemku parc. č. 1681 v kat. ú. Olbramice 

- Stanislav Kóša, Valová č.p.155/4, 743 01  Bílovec 1 - spoluvlastník stavbou dotčeného pozemku 
parc. č. 1681 v kat. ú. Olbramice 

- Jiří Palička, Hlavní č.p.23, Olbramice, 742 83  Klimkovice - spoluvlastník stavbou dotčeného 
pozemku parc. č. 1681 v kat. ú. Olbramice 

- Lada Paličková, Olbramice č.p.23, 742 83  Klimkovice - spoluvlastník stavbou dotčeného 
pozemku parc. č. 1681 v kat. ú. Olbramice 

- Karel Piškula, Olbramice č.p.157, 742 83  Klimkovice - spoluvlastník stavbou dotčeného 
pozemku parc. č. 1681 v kat. ú. Olbramice 
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- Karel Piškula, Hlavní č.p.131, Olbramice, 742 83  Klimkovice - spoluvlastník stavbou 
dotčeného pozemku parc. č. 1681 v kat. ú. Olbramice 

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, 501 68  Hradec Králové – majetkový 
správce pozemku ve vlastnictví České republiky, stavbou dotčeného pozemku parc.č. 1665 
v kat.ú. Olbramice 

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.49, 701 26  Ostrava - majetkový správce pozemku ve 
vlastnictví České republiky, stavbou dotčeného pozemku parc.č. 1682 v kat.ú. Olbramice a 
parc.č. 2016, 2019 v kat.ú. Lubojaty 

- Bronislav Ťápal, Lhotka č.p.21, Bílovec, 743 01  Bílovec 1 – spoluvlastník sousedního pozemku 
parc.č. 1781 v kat.ú. Lubojaty 

- Věra Ťápalová, Lhotka č.p.21, Bílovec, 743 01  Bílovec 1 - spoluvlastník sousedního pozemku 
parc.č. 1781 v kat.ú. Lubojaty 

- Pekařství Illík, spol. s r. o., Bílovec-Lhotka č.p.8, 743 01  Bílovec 1 – vlastník sousedního 
pozemku parc.č. 1716, 1717 v kat.ú. Lubojaty 

- Město Bílovec, Slezské náměstí č.p.1/1, 743 01  Bílovec 1 – vlastník veřejného osvětlení a 
místního rozhlasu v místě stavby 

Správci stavbou dotčených inženýrských sítí: 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02  Děčín 2 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22  Praha 4 

 

Vlastnická práva k dotčeným a sousedním pozemkům stavební úřad ověřil výpisem 
z Katastru nemovitostí, vyhotoveným dálkovým přístupem.  Žadatel Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  je vlastníkem stavbou dotčených pozemků 
parc.č.1503 v kat.ú. Olbramice a parc.č. 2015/3 v kat.ú. Lubojaty 

Stavební úřad nevymezil jako účastníky 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 navržené stavby od 
dalších okolních pozemků a staveb, na charakter, rozsah  a účel užívání stavby. 

    Stavební úřad opatřením ze dne 21.11.2012, č.j. V/33871-12/5793-2012/Vavre oznámil 
zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož obec 
Olbramice i město Bílovec má pro dané území vydán územní plán, doručil oznámení o zahájení 
územního řízení žadateli a obcím, na jejichž území má být záměr uskutečněn jednotlivě a 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. K projednání 
návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 28.12. 2012, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol. Stavební úřad v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení a dotčené orgány 
upozornil na skutečnost, že námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, 
jinak k nim nebude přihlédnuto (tzv. zásada koncentrace řízení). 

Stavební úřad současně dal v souladu s ustanovením § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), známým účastníkům řízení 
možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladům nejpozději při ústním 
jednání. Nikdo z účastníků této možnosti nevyužil.  

Informace o záměru výše uvedené stavby byla vyvěšena na veřejně přístupném místě na 
místě stavby – zábradlí mostu.  

     V průběhu územního řízení stavební úřad obdržel dne 6.12.2012 doplňující stanovisko Lesů 
ČR, s.p., lesní správa Vítkov, Opavská č.p. 97, 749 01 Vítkov a dne 5.12.2012 vyjádření Správy 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, střediska Nový Jičín, Suvorovova č.p. 
525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín. 
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Z důvodu umístění stavby na dvou katastrálních územích, pro které jsou příslušné dva 
vodoprávní úřady (MěÚ Bílovec a Magistrát města Ostravy), obdržel stavební úřad závazná 
koordinovaná stanoviska, v nichž Ostrava upozorňuje, že úprava koryta toku, vyvolaná záměrem je 
vodním dílem. Vodoprávní úřad v Bílovci v závazném stanovisku je však opačného názoru a pro 
realizaci stavby požaduje souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. Z výše uvedeného 
stavební úřad vyzval dne 22.11.2012 č.j. V/33938-12/5793-2012/Vavre k součinnosti Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, 
a požádal ho  o sdělení, zda úpravy koryta pod mostem jsou vodním dílem či nikoliv. Krajský úřad 
zastává názor (stejně jako stavební úřad), že úprava koryta toku, vyvolaná záměrem rekonstrukce 
mostu ev.č. 46414-4 není vodním dílem ve smyslu § 55 odst. 1 vodního zákona, proto požaduje 
k žádosti o stavební povolení doložit souhlas se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního 
zákona.   

 

Podkladem pro posouzení záměru byla předložená projektová dokumentace pro územní řízení 
z března 2012, kterou vypracoval D projekt, ing. Jan Pracný, Výholec č.p. 23, 624 00 Brno, 
autorizoval Ing. Jan Pracný, ČKAIT 1000218,  stanoviska a vyjádření vlastníků sítí technické 
infrastruktury a dotčených orgánů:  

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Nový Jičín (závazné stanovisko ze dne 
18.1.2012 pod značkou HSOS-776-2/2012) 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (stanovisko ze dne 
18.1.2012 pod značkou S-KHSMS01056/2012/NJ/HOK) 

- MMO útvar hlavního architekta (koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko 
č.3/2012 pod č.j. SMO/002027/12/ÚHA/GAV) 

- Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování (koordinované závazné 
stanovisko ze dne 27.12.2011 pod č.j. ŽP/42735-11/180-2011/klalu) 

- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Vítkov (souhlas ze dne 18.1.2012 pod č.j. 105/000022/2012 a 
vyjádření ze dne 3.12.2012 pod značkou LČR105/01930/2012) 

- Povodí Odry, s.p. (stanovisko ze dne 23.1.2012 pod značkou 524/923/2/843/2012 a ze dne 
13.12.2011 pod značkou 17259/923/2/843/2011) 

- Katastrální úřad pro MSK, katastrální pracoviště Nový Jičín (sdělení ze dne 16.3.2012 pod č.j. 
PD-4112/2012-804),  katastrální pracoviště Opava (postoupení podání ze dne 29.2.2012 pod č.j. 
PD-3401/2012-806/2) 

- Zeměměřičský úřad, odbor geodetických základů, oddělení správy bodů a služeb (oznámení o 
postoupení ze dne 26.1.2012 pod značkou 9/ZÚ-125/2012-320) 

- Veolia Transport Morava a.s. (vyjádření ze dne 8.11.2011) 

- Město Bílovec, odbor investic a regionálního rozvoje (sdělení ze dne 19.12.2011 pod značkou 
I/42720-11/179-2011/Biali a sdělení ze dne 15.11.2011 pod značkou I/37328-11/179-2011/Biali) 

- Krajský úřad MSK, odbor dopravy a silničního hospodářství (stanovení správního úřadu ze dne 
28.12.2011 pod č.j. MSK 217297/2011) 

- záznam z jednání ze dne 7.12.2011 

-Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (vyjádření ze dne 1.11.2011 pod č.j. 166299/2011) 

- ČEZ Distribuce, a.s. (vyjádření ze dne 3.11.2011 pod značkou 0100012563) 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. (stanovisko ze dne 22.11.2011 pod značkou 5000552017) 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (stanovisko ze dne 2.11.2011 pod značkou 
9773/V015001/2011/LE) 

- ČR – Ministerstvo obrany, VUSS Brno (závazné stanovisko ze dne 18.11.2011 pod č.j. 
383/22874/2011-1383-ÚP-OL) 
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Stavebník není vlastníkem všech pozemků, které jsou záměrem dotčeny. Stavebnímu úřadu 
byla doložena: 

- Smlouva č. NJ/124/r/2012/Zr/111/12 o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 2019, vodní 
plocha v kat.ú. Lubojaty a na pozemku par.č. 1682 v kat.ú. Olbramice s majetkovým správcem 
těchto pozemků - Povodím Odry, státní podnik 

- Smlouva č. NJ/121/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1665, lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice s majetkovým správcem pozemku – Lesy ČR, s.p. 

- Smlouva č. NJ/184/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1681, lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice se spoluvlastníkem pozemku – Marií Konarskou, Olbramice č.p. 122, 742 
83 Klimkovice 

- Smlouva č. NJ/185/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1681 lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice se spoluvlastníkem pozemku – Karlem Piškulou, Dlouhá č.p. 157, 
Olbramice, 742 83 Klimkovice 

- Smlouva č. NJ/608/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1681 lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice se spoluvlastníkem pozemku – Stanislavem Kóšou, Valová č.p. 155/4,  
743 01 Bílovec 

- Smlouva č. NJ/186/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1681 lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice se spoluvlastníkem pozemku – Karlem Piškulou, Hlavní č.p. 131, 
Olbramice, 742 83 Klimkovice 

- Smlouva č. NJ/187/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1681 lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice se spoluvlastníkem pozemku – Ladou Paličkovou, Hlavní č.p. 23, 
Olbramice, 742 83 Klimkovice 

- Smlouva č. NJ/188/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1681 lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice se spoluvlastníkem pozemku – Jiřím Paličkou, Hlavní č.p. 23, Olbramice, 
742 83 Klimkovice 

- Smlouva č. NJ/189/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1681 lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice se spoluvlastníkem pozemku – Zdeňkou Grygarovou, Košatka č.p. 116, 739 
23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Smlouva č. NJ/190/r/2012/Zr o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1681 lesní pozemek 
v kat.ú. Olbramice se spoluvlastníkem pozemku – Havrlantovou Jolanou, Kyjovice č.p. 212, 
747 68 Kyjovice 

 

 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 
architektonických a urbanistických hodnot v území. Obec Olbramice má vydaný územní plán, který 
byl schválený usnesením zastupitelstva obce Olbramice dne 8.10.2002, včetně schválených  
a vydaných změn a provedených úprav. Pozemky určené k umístění stavby jsou součástí ploch 
s funkcí „silnice ostatní silniční sítě“.  Město Bílovec má rovněž vydaný územní plán, který 
zastupitelstvo města Bílovec vydalo dne 25.6.2009 usnesením č. ZM/19/552 opatřením obecné 
povahy č. 1/2009 č.j. ŽP/20695-09/4841-2008/vav, které nabylo účinnosti dne 14.8.2009. Dle 
územního plánu města Bílovec se jedná o plochy dopravní infrastruktury. Předložený záměr řeší 
přestavbu stávající dopravní stavby, která slouží k převádění stávající dopravní stavby. 
Rekonstrukcí nedojde ke změně funkce mostu ani komunikace. Záměr není v rozporu s územním 
plánem Obce Olbramice ani s územním plánem Města Bílovec.  Stavbou nedojde k znehodnocení 
urbanistického hlediska pro dané území. 
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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 vyhlášky č.269/2009 Sb. (dále jen „vyhláška č.501/2006 Sb.“). Stavba 
je navržena v souladu s požadavky vyplývající z této vyhlášky. 

Dle § 90 písm. d) stavebního zákona: soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Záměr byl posouzen vlastníky technické infrastruktury. Podmínky obsažené v jejich 
vyjádřeních, které se týkají předmětu územního řízení, jsou zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí. Stavbou dojde k dotčení sítí technické infrastruktury těchto vlastníků: ČEZ Distribuce, 
a. s.. , Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Města Bílovec. 

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 Magistrátu města 
Ostravy, ve kterém se vyjádřily jako dotčené orgány odbory Útvar hlavního architekta, odbor 
dopravy a Odbor ochrany životního prostředí. Rovněž bylo doloženo koordinované závazné 
stanovisko Městského úřadu Bílovec, v němž se jako dotčené orgány vyjádřil odbor životního 
prostředí a územního plánování v koordinaci s odborem dopravy a silničního hospodářství.  
Podmínky stanovisek MMO i MěÚ Bílovec byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.   

Stavba byla posouzena z hledisek zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
zákonů v platném znění, zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 
znění, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Záměr byl posouzen 
z hlediska snížení nebo změny krajinného rázu. MěÚ Bílovec vydal v rámci koordinovaného 
závazného stanoviska ze dne 27.12.2011 pod č.j. ŽP/42735-11/180-2011/klalu souhlasné závazné 
stanovisko k zásahu do VKP – vodního toku Sezina a bezejmenného pravobřežního přítoku vodního 
toku Sezina v kat.ú. Lubjojaty. Dotčený orgán (MMO) vydal kladné závazné stanovisko k dotčení 
pozemků parc.č. 1665, 1681 v kat. ú. Olbramice, které jsou určeny k plnění funkcí lesa a zároveň k 
umístění stavby do 50m od okraje pozemku parc.č. 1664 v kat.ú. Olbramice, který je určen k plnění 
funkcí lesa.  

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stavbu posoudil ve vyjádření 
ze dne 2.2.2012 podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění a že úprava koryta pod mostem v rámci opravy mostu ev.č. 46414 – 4 je vodním 
dílem.  Rovněž odbor životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Bílovec posoudil 
stavbu z hlediska zákona o vodách, úpravu koryta pod mostem nepovažuje za vodní dílo. Z tohoto 
důvodu byl stavebním úřadem požádán o součinnost nejbližší nadřízený správní orgán na úseku 
ochrany vod, Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 
hospodářství, který ve svém sdělení ze dne 12.12.2012 pod č.j. MSK 155581/2012 uvedl, že 
v tomto konkrétním případě úprava koryta toku, vyvolaná záměrem rekonstrukce mostu ev.č. 
46414-4 není vodním dílem ve smyslu § 55 odst. 1 vodního zákona.  Ke stavbám, zařízením nebo 
činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní 
poměry, je podle ust. § 17 odst. 1) vodního zákona potřeba souhlas vodoprávního úřadu. 

Námitky ani připomínky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny, proto se o nich 
nerozhoduje. 
 V souladu s § 69 odst.2 správního řádu uvádí stavební úřad jména a příjmení všech účastníků 
řízení: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Město Bílovec, Obec 
Olbramice, ČEZ Distribuce, Telefónica O2 Czech Republic, Zdeňka Grygarová, Jolana 
Havrlantová, Marie Konarská, Stanislav Kóša, Jiří Palička, Lada Paličková, Karel Piškula, Karel 
Piškula, Lesy České republiky, s.p., Povodí Odry, státní podnik, Bronislav Ťápal, Věra Ťápalová, 
Pekařství Illík, spol. s r.o. 
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 Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění výše 
uvedené stavby a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku 

 
 

Po u čen í :  
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným 
u Městského úřadu 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. 

 

 
O s ta tn í  pou čen í :  

 

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.  

Účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst.2 stavebního zákona se písemnost doručuje 
veřejnou vyhláškou dle § 25 odst.2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje a zároveň se zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. 
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejněním na elektronické desce městského 
úřadu, se písemnost považuje za doručenou.   

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, nebyla-li ve lhůtě 
platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle 
tohoto zákona nebo zvláštních předpisů. 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. 

Na základě stanovení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a 
silničního hospodářství ze dne 28.12.2011 pod č.j. MSK 217297/2011 bude stavební povolení  
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vydávat speciální stavební úřad pro dopravní stavby – MěÚ Bílovec, odbor výstavby. K žádosti o 
vydání stavebního povolení bude přiložena projektová dokumentace, zpracovaná v souladu 
s vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, která 
byla vydána Ministerstvem dopravy dne 9.4.2008. 

 

 

 

 

 
„otisk úředního razítka“ 

 

 
Vavrečková Alexandra v.r. 

oprávněná úřední osoba 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního úřadu, který 
písemnost doručuje – Městského úřadu Bílovec, na úřední desce Obecního úřadu Olbramice  
a v elektronické podobě.  

 

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 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne 30.11.2012. 

 

Příloha k rozhodnutí: 
- Příloha č. 1 - Situace dočasného záboru M 1 : 250 

- Příloha č. 2 – vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín ze dne 
3.11.2011 pod značkou 0100012563 

 

Rozdělovník: 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona – doporučeně na dodejku: 

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz, 
702 23  Ostrava – zast.: Ing. Jan Pracný, Výholec č.p.23, 624 00 Brno 24 

- Město Bílovec, Slezské náměstí č.p.1/1, 743 01 Bílovec 1 
Datová schránka: 
- Obec Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt 
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Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona - doručeno veřejnou vyhláškou: 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4 
- Zdeňka Grygarová, Košatka č.p.116, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Jolana Havrlantová, Kyjovice č.p.212, 747 68 Kyjovice 
- Marie Konarská, Olbramice č.p.122, 742 83 Klimkovice 
- Stanislav Kóša, Valová č.p.155/4, 743 01 Bílovec 1 
- Jiří Palička, Hlavní č.p.23, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
- Lada Paličková, Olbramice č.p.23, 742 83 Klimkovice 
- Karel Piškula, Dlouhá č.p.157, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
- Karel Piškula, Hlavní č.p.131, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, 501 68 Hradec Králové 
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.49, 701 26 Ostrava 
- Bronislav Ťápal, Lhotka č.p.21, Bílovec, 743 01 Bílovec 1 
- Věra Ťápalová, Lhotka č.p.21, Bílovec, 743 01 Bílovec 1 
- Pekařství Illík, spol. s r. o., Bílovec-Lhotka č.p.8, 743 01 Bílovec 1 
- Město Bílovec, Slezské náměstí č.p.1/1, 743 01 Bílovec 1 

 
Dotčené orgány: 

- MěÚ Bílovec, odbor dopravy a SH, 17. listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1 
- MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu č.p.411/3, 743 01 

Bílovec 1 
Datová schránka: 

- HZS MSK, úz.odbor Nový Jičín, Zborovská č.p.5, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, spdaive 
- MMO, odbor dopravy, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w 
- MMO, odbor ochrany život.prostředí, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30 Ostrava, DS: 

OVM, 5zubv7w 
- MMO, Útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 

5zubv7w 
- Obecní úřad Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, 

gumbnxt 
 
Na vědomí: 
Město Bílovec, odbor investic a regionálního rozvoje, oddělení  investic, Slezské náměstí č.p.1/1, 
743 01 Bílovec 1 
Lesy ČR s.p., lesní správa Vítkov, Opavská č.p.97, 749 01 Vítkov 1 
 
Na vyvěšení: 
- Městský úřad Bílovec, 17.listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1  
- Obecní úřad Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
 
spis 
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