Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č.j.: OVÚP/15256/2019/jbartos /spis 3223/2019
Oprávněná úřední osoba: Jaromír Bartoš
tel.:556833239, e-mail.: jaromir.bartos@mufrenstat.cz

Frenštát pod Radhoštěm, dne 12. září 2019

Stavebník:
Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00297852, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené Ing. Davidem Klimšou, IČO: 05279917, Prostřední Bludovice č.p. 133, 739 37 Horní
Bludovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
společné povolení
výroková část
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
"stavební zákon"), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona
o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon") posoudil podle §
94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou obdržel dne 03.06.2019 na
akci „Pěší komunikace podél silnice I/58 Siberie – U Bačů“ ve Frenštátě pod Radhoštěm na
pozemcích parc. č. 4431/10, 3662/1, 4431/1, 4430/23, 3665/6, 3665/5, 3665/9, 3665/4, 3666/2,
4484, 3645, 4418/1, 3634/6, 3635/3, 3626/2, 3615, 3603/6, 3556/6, 3556/5, 3557/1, 3562/3, 3527/5,
4417, 3657/2 a 3503v k. ú. Frenštát p. R. dále pak parc. č. 1132/14, 1132/9, 3674/9, 3674/2,
1144/2, 1132/3 a 1145/4 všechny v k. ú. Trojanovice.
Na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje stavební záměr na stavbu:
Pěší komunikace podél silnice I/58 Siberie – U Bačů“ ve Frenštátě pod Radhoštěm na
pozemcích parc. č. 4431/10, 3662/1, 4431/1, 4430/23, 3665/6, 3665/5, 3665/9, 3665/4, 3666/2,

4484, 3645, 4418/1, 3634/6, 3635/3, 3626/2, 3615, 3603/6, 3556/6, 3556/5, 3557/1, 3562/3, 3527/5,
4417, 3657/2 a 3503v k. ú. Frenštát p. R. dále pak parc. č. 1132/14, 1132/9, 3674/9, 3674/2,
1144/2, 1132/3 a 1145/4 všechny v k. ú. Trojanovice.
Druh a účel umisťované stavby; umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení
stavby:
Popis stavby :
SO 101 Chodník
Nově navržen chodník bude šířky š. 1,85 m, 1,7 m a 1,5 m (šířka včetně obrubníků), celková délka chodníků
bude 1 516,5 m. Povrch bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou (tvar obdélník), dlažba bude ohraničena
silničními a chodníkovými obrubníky.
Obrubníky budou uloženy do betonového lože dle technických listů výrobce. Skladba chodníku je navržena
dle technických podmínek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací schválených MD — OSI, čj.
682/10-910-IPK/I dne 12. 8. 2010 s účinností od 1. 9. 2010.
Povrch chodníků bude tvořen obdélníkovou betonovou zámkovou dlažbou 200 x 100 x 60 mm, barva šedá,
tvar obdélník, s fazetou. V místech začátku/konce chodníků a v místě přejezdu bude proveden varovný pás
šířky 400 mm, který bude z reliéfní dlažby červené barvy, rozměr 200 x 100 x 60 mm (tl. 80 mm v místě
přejezdu).
Chodník je navržen bezbariérově, podélný sklon bude max. 5,0 %, příčný sklon bude 2 %, místo pro
přecházení je sníženo (obrubník vyvýšen max. 2 cm), opatřeno varovným pásem š. 0,4 m (povrch reliéfní
dlažba, barva červená), sklon nájezdové rampy bude max. 1:8 (12,5 %). Signální pásy budou š. 0,8 m, dl. 1,5
m (u přechodu pro chodce dl. 1,2 m), povrch reliéfní dlažba, barva červená. Vodící linii bude tvořit vyvýšený
obrubník + 60 mm.

SO 102 Autobusový záliv
Obrubníky budou uloženy do betonového lože dle technických listů výrobce. Skladba zálivu je navržena dle
technických podmínek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací schválených MD — OSI, čj.
682/10-910-IPK/I dne 12. 8. 2010 s účinností od 1. 9. 2010.
Dlažba bude uložena mezi silniční betonové obrubníky ABO 150/250 (zastávkový obrubník HK
400/330/1000 v místě nástupiště) a chodníkové betonové obrubníky ABO 100/250. Silniční obrubník bude
vyvýšen + 120 mm oproti povrchu zpevněné krajnice. Obrubníky budou uloženy do betonového lože, beton
C20/25 XF3. V místech začátku/konce chodníku a v místě sjezdů bude uložen nájezdový obrubník ABO
150/150, který bude vyvýšen oproti stávajícímu povrchu + 20 mm. Přechod bude proveden přechodovými
betonovými obrubníky ABO 150/150-250. Podél silničního obrubníku bude proveden dvouřádek z žulových
kostek 100 x 100 x 100 mm (uložení do betonového lože, beton C20/25 XF3). Kostky budou uloženy 10 mm
pod úroveň živičného povrchu zpevněné krajnice. Spára mezi živičným povrchem a žulovou kostkou bude
zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
Účastníkem řízení dle § 27 odstavce 1 písmena a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") je:

•

Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00297852, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm zastoupené Ing. Davidem Klimšou, IČO: 05279917, Prostřední Bludovice č.p.
133, 739 37 Horní Bludovice

Umístění stavby je vyznačeno v přiloženém výkrese C.3.1., C.3.2. C.3.3, C.3.4., C.3.5.
Koordinační situační výkres, který vypracoval Ing. David Klimša, IČO: 05279917, Prostřední
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Bludovice č.p. 133, 739 37 Horní Bludovice, autorizaci provedl Ing. Miroslav Skupník
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1100479 viz příloha č.1a, 1b, 1c, 1d, tohoto
rozhodnutí.
Vlivem stavby budou dotčeny pozemky, na nichž se stavba umisťuje.
Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje:
• parc. č. 4431/10, 3662/1, 4431/1, 4430/23, 3665/6, 3665/5, 3665/9, 3665/4, 3666/2, 4484,
3645, 4418/1, 3634/6, 3635/3, 3626/2, 3615, 3603/6, 3556/6, 3556/5, 3557/1, 3562/3,
3527/5, 4417, 3657/2 a 3503v k. ú. Frenštát p. R. dále pak parc. č. 1132/14, 1132/9, 3674/9,
3674/2, 1144/2, 1132/3 a 1145/4 všechny v k. ú. Trojanovice.
K umístění a povolení stavby byla vydána tato stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů,
jejichž podmínky je nutno při provádění stavby respektovat:
• koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frenštát p.R., odbor životního prostředí, ze dne
03.04.2019, č.j.: OŽP/6352/2019/aparenic/spis 1452/2019 - viz příloha č.2
• Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí
a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 20.09.2018 č.j.: ŽPZ/22037/2018/Bal; příloha
č. 9

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb. Stavba bude provedena na parc. č. 4431/10, 3662/1,
4431/1, 4430/23, 3665/6, 3665/5, 3665/9, 3665/4, 3666/2, 4484, 3645, 4418/1, 3634/6, 3635/3,
3626/2, 3615, 3603/6, 3556/6, 3556/5, 3557/1, 3562/3, 3527/5, 4417, 3657/2 a 3503 všechny
v k. ú. Frenštát p. R. dále pak parc. č. 1132/14, 1132/9, 3674/9, 3674/2, 1144/2, 1132/3 a 1145/4
všechny v k. ú. Trojanovice.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. David
Klimša, IČO: 05279917, Prostřední Bludovice č.p. 133, 739 37 Horní Bludovice, autorizaci
provedl Ing. Miroslav Skupník autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1100479;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant
odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a
ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Při
nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními
sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí
zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 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
3.
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zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
určit koordinátora.
Všechny výkopy a překopy na veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny a
osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny přechody, kapacitně
odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
4.

Před zahájením stavebních prací bude ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v
prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a
nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných
pásem, popř. určení míst pro sondy. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle
příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat
vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit
pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce
provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit
vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho
výšku krytí. Dojde-li ke střetu, nutno postupovat v souladu s příslušnými technickými normami,
zejm. s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Požadavky na přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
budou upraveny dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
5.

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 77 zákona o
silničním provozu opatřením obecné povahy Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
doprava a chytrého regionu po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh
dopravního značení, vypracovaný dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“ bude minimálně 30 dní před zahájením prací upřesněn, popřípadě
aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno.
7.

K žádosti o stanovení úprav provozu na pozemních komunikacích předložit zákres
stávajícího dopravního značení.
8.

Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad, Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor doprava a chytrého regionu na silnicích I. třídy (nejpozději 30 dní před zahájením prací,
podle § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o povolení uzavírky podle § 24 zákona č.13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o povolení
zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 c) bod 2 a 3 zákona, tj. zařízení staveniště, skládka stavebních
hmot a provádění stavebních prací
9.

10. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu ke všem objektům,

nacházejícím se v blízkosti staveniště. Příjezd vozidel IZS musí být zajištěn trvale. Je rovněž
třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro případ havárie.
11. Investor zajistí minimálně 14 dní před zahájením stavby prokazatelnou informovanost

vlastníků sousedních nemovitostí omezení dopravy v dané oblasti.
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12. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí.
13. Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu nejpozději 10 dní předem termín

kontrolních prohlídek a za jeho účasti mu umožní její provedení. Pro dohled stavebního úřadu
nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení
těchto dílčích etap výstavby:
➢ 1. prohlídka při vytýčení stavby
➢ 2. závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení celé stavby.
14. Při provádění stavby stavebník zajistí splnění následujících podmínek uvedených ve

stanoviscích vlastníků dopravní a technické infrastruktury, dotčených orgánů a organizací,
které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
-

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín k žádosti ev. číslo 1099498776,
vydané pro účely územního a stavebního řízení ze dne 18.07.2018, značka 1099498776, Sdělení o
existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14.07.2019, značka
0101059842; Příloha č.3

- Vyjádření - Povolení stavby – stavební režim, společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
602 00 Brno, ze dne 08.08.2018, značka 5001758494; příloha č. 4,
- Vyjádření – Stavební povolení České telekomunikační infrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, Praha,
ze dne 23.07.2018, značka: 264/18dm, Vyjádření : Územní řízení k rozhodnutí – o umístění stavby, o změně využití území, - o změně stavby ze dne 29.05.2017, č.j.: 626273/17; příloha č. 5
- Stanovisko pro vydání územního souhlasu, rep. územní řízení společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava ze dne 09.08.2019,
značka: 9773/V18989/2018/NO, Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení ze dne
17.10.2018 značka 9773/V025716/2018/NO ze dne 17.10.2018; příloha č. 6
- Vyjádření ke stavbě „Výstavby chodníku a cyklostezky podél silnice I/58 Frenštát p. R.“ společnosti
OKD a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava ze dne 18.12.2018, značka
DF/167/1 a vyjádření ke stavbě „Pěší komunikace podél silnice I/58 ve Frenštátě p. R., ze dne
19.02.2016, značka: DF/40/16; příloha č. 7
- Vyjádření k žádosti ve stupni DUR + DSP Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory ze dne 26.11.2018, značka: 54200/S2243/18/Ku a
vyjádření je stavbě v ochranném pásmu komunikace ze dne 26.11.2018, značka:
554200/S2246/18/Ku; příloha č. 8
- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí
a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 20.09.2018 č.j.: ŽPZ/22037/2018/Bal; příloha č.
9
- Závazné stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny, Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.R., ze dne
01.10.2018, č.j.: 02745/BE/2018-2
• Při provádění prací v blízkosti dřevin budou vytyčena jejich ochranná pásma a stromy
budou před zahájením prací zajištěny před poškozením. V průběhu stavby bude prováděna
kontrola dodržování ochranných opatření. Pokud dojde k mechanickému poškození
některých částí stromu během stavby, budou dřeviny ihned ošetřeny.
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• Přebytečná zemina z výkopů nesmí být použita k zahrnování ploch pozemků, které nesouvisí
se stavbou.
• Po provedení prací bude z místa odklizen neupotřebený materiál a stavbou dotčené pozemky
budou upraveny do řádného stavu.
-

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení a souhlas kácením stromů Lesy České
republiky s.p., správa toků – oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek ze
dne 12.11.2018, č.j.: LCR951/005160/2018
•

Majitelem budoucí lávky bude proveden odkup části pozemku p.č. 4484 v k.ú.
Frenštát pod Radhoštěm, a to v rozsahu půdorysu lávky a 0,9 m na každou stranu od
okraje půdorysu lávky. Kontaktní osoba pro vyřizování majetkoprávních záležitostí:
p. Glistové tel. 956 951 207 Í e-mail: jana.glistova(@lesycr.cz.

•

Konstrukce mostu musí být umístěna mimo průtočný profil. Stavbou nesmí být
zhoršeny odtokové poměry v dané lokalitě.

•

Koryto vodního toku opevněno nebude. Pouze v případě, že při stavbě podpěr nebo
lávky dojde k narušení paty břehu, bude tato pata opevněna patkou z lomového
kamene tl. 0,5 m.

•

Úpravu koryta nebudou Lesy ČR, s.p., přebírat do svého majetku.

•

Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán na břehu nebo v místech, ze kterých by
mohl být do koryta splaven.

•

Vlastník lávky vč. úpravy koryta bude vybudované objekty udržovat v řádném
technickém stavu, bude zajišťovat kapacitu průtočného profilu pod mostem
odstraňováním nánosů a naplavenin dle potřeby. Za případné škody na okolních
nemovitostech způsobené neplněním těchto povinností, ponese odpovědnost vlastník
mostu.

•

Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené
průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.

•

Veškeré změny v projektové dokumentaci, kterými bude dotčen vodní tok v naší
správě, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření. Upozorňujeme, že podél
vodního toku do vzdálenosti 6 m od horních břehových čar koryta je nutno ponechat
nezastavěný manipulační pruh.

Proti kácení dřevin nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek:
•
•

•

•
•

Při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku.
Po provedených pracích budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu,
případné vzniklé škody budou uhrazeny žadatelem. Dřevní hmota, která se při
provádění prací dostane pádem do koryta vodního toku, bude z průtočného profilu
odstraněna.
Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota, náleží vlastníkovi pozemku. Pokácená
dřevní hmota ve vlastnictví ČR-LČR, s.p., bude odkoupena investorem stavby jako
surové kmeny v celých délkách za cenu: vrby 250,- Kč, jehličnaté: 850,- Kč, měkké
listnaté 850,- Kč, tvrdé listnaté (mj. dub) 1100,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez
DPH.
Povolení ke kácení vydá příslušný orgán ochrany přírody.
Požadujeme přizvání před zahájením prací a po jejich ukončení. Vlastník pozemku
bude přizván k přeměření pokáceného dříví a jeho přijetí do číselníku.
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- Vyjádření k technické infrastruktuře pro akci – společné řízení DUR + DSP, návrh chodníku podél
silnice I/58 na ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm společnosti EB – Elektro Bartoš s.r.o.,
Místecká 657, 744 01 Frenštát p.R., ze dne 17.07.2018
•
-

-

V zájmové lokalitě se nachází jen závěsné vedení VO v naší správě na sloupech ČEZu.

vyjádření k žádosti ve stupni DUR + DSP „Pěší komunikace podél silnice I/58
•

Požadujeme úpravu DZ IP11b podle obr. 117 TP65 tak, aby byl zřejmý režim situování
přední a zadní části vozidla při statické dopravě.

•

Dopravní značení musí být provedeno dle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák,. č.
361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení a
pozemních komunikacích II. vydání TP65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České
republiky pod č.j.: 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.července 2013 s účinnosti od 1. srpna
2013.

•

K umístění dopravního značení je nutné stanovení, které vydá příslušný silniční správní úřad

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 74 11 Nový Jičín, ze dne
15.11.2018, č.j.: HSOS-10626-2/2018.

15.Stavebník při provádění stavby zajistí splnění podmínek uvedených v závazných

stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy:
16. koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frenštát p.R., odbor životního prostředí,

ze dne 03.04.2019, č.j.: OŽP/6352/2019/aparenic/spis 1452/2019 - viz příloha č.2
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního

podnikatele, který bude stavbu provádět.
18. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
19. Veškeré stavební odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány a evidovány dle

platných zákonů o odpadech.
20. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství.
21. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k znehodnocení sousedních pozemků a staveb a

po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu.
22. Investor je povinen vést přehledně stavební deník.
23. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a jinými škodlivinami nad míru

přípustnou.
24. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem oprávněným zeměměřičem.
25. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytyčení těchto vedení a

zajistit jejich neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými
vedeními (včetně přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních
vedení.
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26. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost

stavebníka zdejší speciální stavební úřad.
Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba povoluje:
•

parc. č. 4431/10, 3662/1, 4431/1, 4430/23, 3665/6, 3665/5, 3665/9, 3665/4, 3666/2,
4484, 3645, 4418/1, 3634/6, 3635/3, 3626/2, 3615, 3603/6, 3556/6, 3556/5, 3557/1,
3562/3, 3527/5, 4417, 3657/2 a 3503v k. ú. Frenštát p. R. dále pak parc. č. 1132/14,
1132/9, 3674/9, 3674/2, 1144/2, 1132/3 a 1145/4 všechny v k. ú. Trojanovice.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)):
•

Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00297852, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm zastoupené Ing. Davidem Klimšou, IČO: 05279917, Prostřední Bludovice
č.p. 133, 739 37 Horní Bludovice
O D Ů V O D N Ě N Í:

Dne 03.06.2019 podalo Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00297852, nám. Míru č.p. 1, 744
01 Frenštát pod Radhoštěm zastoupené Ing. Davidem Klimšou, IČO: 05279917, Prostřední
Bludovice č.p. 133, 739 37 Horní Bludovice žádost, o vydání společného rozhodnutí: „„Pěší
komunikace podél silnice I/58 Siberie – U Bačů“ ve Frenštátě pod Radhoštěm na pozemcích
parc. č. 4431/10, 3662/1, 4431/1, 4430/23, 3665/6, 3665/5, 3665/9, 3665/4, 3666/2, 4484, 3645,
4418/1, 3634/6, 3635/3, 3626/2, 3615, 3603/6, 3556/6, 3556/5, 3557/1, 3562/3, 3527/5, 4417,
3657/2 a 3503v k. ú. Frenštát p. R. dále pak parc. č. 1132/14, 1132/9, 3674/9, 3674/2, 1144/2,
1132/3 a 1145/4 všechny v k. ú. Trojanovice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, jako stavební
úřad příslušný podle § 13 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"), oznámil
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a § 144 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zahájení společného řízení dotčeným
orgánům a známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a současně nařídil v souladu s § 94m
odst. 1 stavebního zákona k projednání žádosti ústní jednání na den. 1. července 2019 v 15:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti odboru výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát
p.R.
Současně stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že byly doloženy veškeré potřebné podklady a
doklady a následně bude vydáno příslušné rozhodnutí. Stavební úřad tímto dal účastníkům řízení
možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, způsobu jejich
zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to nejpozději do konání ústního jednání. V této
souvislosti však stavební úřad upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze
v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně
vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Ústní jednání proběhlo dne 1.července 2019 v zasedací místnosti odboru výstavby a územního
plánování MěÚ Frenštát p.R. v průběhu jednání byly účastníky vzneseny připomínky ohledně
technického řešení chodníkového tělesa z hlediska jeho odvodnění, nebo šířek sjezdů na jednotlivé
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pozemky, dále bylo vznesena námitky ohledně majetkoprávního vypořádání za zábor pozemku, kdy
vlastníci požadovali majetkoprávní vypořádání. Před samotným ústním jednáním byly speciálnímu
úřadu doručeny dne 01.07.2019 námitky vlastníka sousední nemovitosti.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona. Tito účastníci mohou být
dotčeni částečným omezením dopravy, pojezdem stavebních strojů, možným zvýšeným hlukem a
prašností. Do okruhu účastníků stavebního řízení byli tedy zahrnuti:
Jako účastníci společného povolení byli pojati ve smyslu § 94k stavebního zákona:
•

Stavebník: Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00297852, nám. Míru č.p. 1, 744 01

Frenštát pod Radhoštěm zastoupené Ing. Davidem Klimšou, IČO: 05279917, Prostřední
Bludovice č.p. 133, 739 37 Horní Bludovice
•

Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci č.p. 546, Nusle, 140 00 Praha 4, Zdeňka
Růžičková,17.08.1951 Metylovice č.p. 365, 739 49 Metylovice, Lukáš Štěrba, 22.07.1980, Školská
čtvrť č.p. 1285, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Václav Lipka, 30.12.1974, Podříčí č.p. 169, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, Ing. David Lipka, 22.03.1971, Lesní č.p. 1491, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, Petr Kaděrka, 31.02.1976, Bílá č.p. 40, 739 15 Staré Hamry, Lesy České republiky, s.p.,
IČO: 42196451, Přemyslova č.p. 1106, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, Jakub
Fusek, 31.08.1985, Bordovice č.p. 212, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Karel Fusek, 09.07.1961,
Bartošky č.p. 574, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Josef Halamíček, 25.06.1947, Svazarmovská č.p.
1574, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1, Ladislav Vašut, 18.01.1955, Bartošky č.p. 673, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, Jana Vašutová, 17.05.1956, Bartošky č.p. 673, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, Zdeněk Kavka, 15.09.1977, Rožnovská č.p. 946, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Marie
Kavková, 17.10.1985, Rožnovská č.p. 946, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Roman Bosák,
17.02.1978, Ukrajinská č.p. 1435, Poruba, 708 00 Ostrava 8, Sabina Bosáková,
09.041981Ukrajinská č.p. 1435, Poruba, 708 00 Ostrava 8, Jiří Matera, 23.03.1974, Sídl. Beskydské
č.p. 1203, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Mgr. Jiří Novotný, 0305.1976, Trojanovice č.p. 727, 744
01 Frenštát pod Radhoštěm, Mgr. Martin Novotný, 20.09.1972, Trojanovice č.p. 610, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, OKD, a.s., IČO: 05979277, Stonavská č.p. 2179, Doly, 735 06 Karviná 6,
Božena Kocmanová, IČO: 18.04.1967, Na Kopci č.p. 634, 679 06 Jedovnice, Miroslav Martinák,
05.04.1967, Trojanovice č.p. 56, Trojanovice, Obec Trojanovice, IČO: 00298514, Trojanovice č.p.
210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Zuzana Ondruchová, IČO: 03.05.1972, Trojanovice č.p. 61,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Jitka Rohanová, 13.06.1960,Na Pařeničkách č.p. 1177, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm

•

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno:

Vlastník pozemku parc. č. 3555, 3598/2, 3603/9, 3620, 3623, 36352/2, 3657/5, 3659/2, 3660, 3663/1,
3665/3, 3701/7, 3717/3, 4421/2, 3668/2, 3603/6 všechny v k.ú. Frenštát p:R.

Za účastníky řízení byli pojati pouze vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají společnou
hranici s pozemky, které jsou předmětem společného povolení.
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Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože
jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto
sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolované stavby.
Při rozhodování ve věci stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, stanovisek,
závazných stanovisek a rozhodnutí:
• společná projektová dokumentace stavby pro územní a stavební řízení, kterou vypracoval: Město

Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00297852, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené Ing. Davidem Klimšou, IČO: 05279917, Prostřední Bludovice č.p. 133, 739 37
Horní Bludovice
• závazných stanovisek dotčených orgánů:
-

koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frenštát p.R., odbor životního prostředí, ze dne
03.04.2019, č.j.: OŽP/6352/2019/aparenic/spis 1452/2019 - viz příloha č.2

-

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 74 11 Nový Jičín, ze dne
15.11.2018, č.j.: HSOS-10626-2/2018

- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí
a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 20.09.2018 č.j.: ŽPZ/22037/2018/Bal; příloha č.
9
- Závazné stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny, Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.R., ze dne
01.10.2018, č.j.: 02745/BE/2018-2

stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury:
-

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín k žádosti ev. číslo 1099498776,
vydané pro účely územního a stavebního řízení ze dne 18.07.2018, značka 1099498776, Sdělení o
existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14.07.2019, značka
0101059842; Příloha č.3

- Vyjádření - Povolení stavby – stavební režim, společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
602 00 Brno, ze dne 08.08.2018, zn. 5001758494; příloha č. 4,
- Vyjádření – Předprojektová příprava, společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00
Brno, ze dne 20.06.2017, zn. 5001522214
- Vyjádření – Stavební povolení České telekomunikační infrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, Praha,
ze dne 23.07.2018, značka: 264/18dm, Vyjádření : Územní řízení k rozhodnutí – o umístění stavby, o změně využití území, - o změně stavby ze dne 29.05.2017, č.j.: 626273/17; příloha č. 5
- Stanovisko pro vydání územního souhlasu, rep. územní řízení společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava ze dne 09.08.2019,
značka: 9773/V18989/2018/NO, Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení ze dne
17.10.2018 značka 9773/V025716/2018/NO ze dne 17.10.2018; příloha č. 6
- Vyjádření ke stavbě „Výstavby chodníku a cyklostezky podél silnice I/58 Frenštát p. R.“ společnosti
OKD a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava ze dne 18.12.2018, značka
DF/167/1 a vyjádření ke stavbě „Pěší komunikace podél silnice I/58 ve Frenštátě p. R., ze dne
19.02.2016, značka: DF/40/16; příloha č. 7
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- Vyjádření k žádosti ve stupni DUR + DSP Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory ze dne 26.11.2018, značka: 54200/S2243/18/Ku a
vyjádření je stavbě v ochranném pásmu komunikace ze dne 26.11.2018, značka:
554200/S2246/18/Ku; příloha č. 8
-

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení a souhlas kácením stromů Lesy České
republiky s.p., správa toků – oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek ze
dne 12.11.2018, č.j.: LCR951/005160/2018

- Vyjádření k technické infrastruktuře pro akci – společné řízení DUR + DSP, návrh chodníku podél
silnice I/58 na ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm společnosti EB – Elektro Bartoš s.r.o.,
Místecká 657, 744 01 Frenštát p.R., ze dne 17.07.2018
- Vyjádření k existenci sítí na stavbu: „Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie“ - U Bačů
společnosti EB – Elektro Bartoš s.r.o., Místecká 657, 744 01 Frenštát p.R., ze dne 17.07.2018
-

Stanovisko správce povodí „Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie - U Bačů“ společnosti
Povodí Odry, s.p., Várenská 3101/49, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava ze dne 21.08.2018, značka
POD/11051/2018/9232/844

- Sdělení o existenci sítí komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3,
140 00 Praha 4 ze dne 17.07.2018, značka: 0200780206
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikacích společnosti Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8,
148 00 Praha 4 ze dne 14.02.2019, značka: VYNEJ-2019-00556-01
- Vyjádření k projektové dokumentaci stavby a všeobecné podmínky ochrany vedení veřejné
komunikační sítě (VVKS) společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 ze
dne 14.02.2019, číslo žádosti: E002457/2019
- Vyjádření o existenci podzemních sítí ve správě firmy Ladislav Křístek, Školská čtvrť, Frenštát p.R.,
ze dne 19.02.2019
- Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení ve správě ČD – Telematika a.s. ke
sloučenému územnímu a stavebnímu řízení společnosti ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130
00 Praha 3 ze dne 07.05.2019, č.j.: 1201907710
-

Vyjádření k existenci sítí společnosti Green Gas DPD, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov ze dne
29.05.2017, značka: ING.Šm/513/17

-

Souhlas s realizací projektu společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00
Praha 5 ze dne 12.11.2018, značka: 18112-1855100325

-

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě
technické infrastruktury (TI) společnosti Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00
Praha 4 ze dne 12.11.2018, značka: E41637/18

- Vyjádření ke stavbě „Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie- U Bačů.“ společnosti OKD a.s.,
Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava ze dne 18.03.2019, značka 61/2019
- Vyjádření ke stavbě „Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie- U Bačů.“ společnosti OKD a.s.,
Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava ze dne 14.03.2019.
- Vyjádření k existenci sítí společnosti České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
6 ze dne 14.02.2019, značka: UPTS/OS/212761/2019.
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- Vyjádření k technické infrastruktuře Města Frenštátu p.R., náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p.R., ze
dne 27.09.2017, značka: OIR/22294/2017/jjano/spis 357/2017
- Existence sítí společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 ze dne
14.02.2019, č.j.: 201927018.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní
pracoviště Nový Jičín,se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 07.08.2018, č.j.:
KHSMS37870/2018/NJ/HOK.
a dále:
-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zuzanou
Ondruchovou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Trojanovice a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zuzanou
Ondruchovou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Boženou
Kocmanovou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Miroslavem
Martinákem a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Jiřím Novotným a
Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Martinem
Novotným a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Jitkou
Rohanovou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ing. Romanem
Bosákem a Sabinou Bosákovou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkem
Kavkou a Marií Kavkovou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ladislavem
Vašutem a Janou Vašutovou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Josefem
Halamíčkem a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Jakubem
Fuskem Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ing. Petrem
Kaděrkou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ing. Davidem
Lipkou a Městem Frenštát p.R.

Č.j.: OVÚP/15256/2019/jbartos /spis 3223/2019

12

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ing. Václavem
Lipkou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Lukášem Štěrbou a
Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkou
Růžičkovou a Městem Frenštát p.R.

-

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ing. Jiřím
Materou a Městem Frenštát p.R.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Právní předpisy, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno:
Ve společném řízení bylo postupováno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007, ve znění pozdějších
předpisů.
Podpůrně bylo postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006.
Dále bylo postupováno podle prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu ve smyslu
ustanovení § 193 stavebního zákona, tedy podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad dále zkoumal, zda se stavba týká
požadavků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Žádost včetně svých příloh byla podána podle přílohy č. 6 k vyhlášce
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, v platném znění.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst.1 písm. a) stavebního zákona, zda
je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Stavba vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů. Stavební úřad posuzoval rovněž splnění požadavků na užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, a to dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Požadavky
vyhlášky jsou splněny.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst.1 písm. b) stavebního zákona, zda
je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčeným ochranných a bezpečnostních pásem:
Stavba nemá nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr byl kladně
projednán s vlastníky technické a dopravní infrastruktury.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst.1 písm. c) stavebního zákona, zda
je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky popřípadě
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů:
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Stavba je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Stavební
úřad rovněž zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů.
vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí k jejich možnému dotčení stavbou stavební úřad
vyhodnotil a v případě, že k dotčení došlo, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad ověřil v souladu s § 94o odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, že dokumentace je
úplná, přehledná a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a že je
zajištěn příjezd ke stavbě, vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému
užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Projektová dokumentace byla
zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů a byla zpracována v rozsahu přílohy 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění.
V souladu s § 94o odst. 3 stavebního zákona stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání
stavby.
Stavební úřad posoudil, že předložený záměr je stavbou, pro niž lze vydat společné povolení ve
smyslu ustanovení § 94j stavebního zákona. Proto v rámci společného územního a stavebního řízení
stavební úřad stavbu posuzoval podle § 94o odst. 1 stavebního zákona, a to, zda je v souladu s
požadavky:
1. stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů;
2. na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
3. zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů.
Ad1.) Soulad záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
Prováděcím právním předpisem k stavebnímu zákonu, který se vztahuje na stavbu je vyhláška
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen „vyhláška o požadavcích na využívání území“).
Ad2.) Soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
Stavební úřad při posuzování těchto požadavků vycházel z předložené projektové dokumentace.
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající silnici I/58.
Ad3.) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů.
Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí předložené k návrhu na vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení o umístění stavby byly zapracovány do podmínek pro umístění a
provedení stavby.
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Stanoviska dotčených správních orgánů byla vyhodnocena a jsou zapracována do podmínek
územního rozhodnutí. Stavební úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by
záměr žadatele byl s nimi v rozporu. Bylo doloženo:
• koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frenštát p.R., odbor životního prostředí, ze dne
03.04.2019, č.j.: OŽP/6352/2019/aparenic/spis 1452/2019 - viz příloha č.2
• Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí
a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 20.09.2018 č.j.: ŽPZ/22037/2018/Bal; příloha
č. 8.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověří zejména, zda:
1. Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky

na výstavbu.
2. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Ad1.) Ověření, zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb v řádném členěné dle této vyhlášky (A až F) a v
rozsahu, který odpovídá významu a účelu stavby.
Ad2.) Ověření, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem:
Stavební úřad při posuzování těchto požadavků vycházel z předložené projektové dokumentace.
Příjezd ke stavbě je zajištěn po místních komunikacích, které budou předmětem stavebních úprav.
Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
v průběhu ústního jednání konaného dne 1. července 2019 byly od účastníků řízení vzneseny tyto
připomínky:
•

Zrubkové Věňky, Bartošky 1058, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, která je zastoupená na
základě plné moci Jaromírem Havlem Ing., Bartošky 1058, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
jenž požadoval řešení odvodu vod ze zatrubněné příkopy pod navrhovaným chodníkovým
tělesem, včetně řešení odvodnění příkopy navazující místní komunikace.

-

Zatrubnění příkopy bude svedeno stávající kanalizační šachty umístěné na pozemku parc. č.
4438/3 ve vlastnictví Města Frenštát p. R.

•

Petr Kaděrka Ing., Bílá 40, 73915 Bílá – sjezd na pozemek 3665/3 bude upraven na šířku 78 m, s umístěním naproti stávající brány na pozemku – spodní začátek.

-

Bylo vyhověno, sjezd byl rozšířen.
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•

Zdeněk Kavka, Rožnovská č.p. 946, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm – sjezd na pozemek 3556/5
rozšířit na 6 m.

-

Bylo vyhověno v plném rozsahu.

•

Zdeňka Růžičková, Metylovice č.p. 365, 739 49 Metylovice a Lukáš Štěrba, Školská čtvrť
č.p. 1285, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm – požadujeme nové majetkové vypořádání za
zábor pozemku.

-

Město Frenštát přistoupilo na podmínky paní Zdeňky Růžičkové a Lukáše Šterby byla schválena
nová smlouva Zastupitelstvem Frenštát p.R.

Dne 01.07.2018 byla zdejšímu správnímu úřadu Městskému úřadu Frenštát pod Radhoštěm
doručeny Námitky účastníka řízení o žádosti o vydání společného rozhodnutí Pěší komunikace
podél silnice I/58 Siberie – U Bačů ve Frenštátě p.R. od Petra Teichmanna, Buzkovice 1893,
74401 Frenštát p.R.
•

Stavbou se významně změní vsakovací a odtokové poměry a může dojít k odmočení a
následné znehodnocení orné půdy

-

Projektantem bylo navrženo odvodnění pomocí drenáže lemující chodníkové těleso ze strany
pozemku parc. č. 3603/9 k. ú. Frenštát p.R., s tím že tato drenáž bude napojena do nově
zatrubněné příkopy pod chodníkovým tělesem.

• Nikde není uvedeno, na jakou zátěž je dimenzován vjezd na sousední pozemky
-

Projektantem byl upraven povrch sjezdu tak, že zde bude vytvořen živičný pás o únosnosti
min. 30 tun tak, aby po tomto sjezdu mohla jezdit zemědělská technika.

• Samotnou stavbou mohou být omezena vlastnická práva sousedního pozemku.
-

Realizační firma bude před začátkem prací informovat s dostatečným předstihem vlastníky
sousední parcely, v tomto případě parc. č. 3603/9 k. ú. Frenštát p.R. o provádění stavebních
prací a po dohodě mu bude umožněn vstup (příjezd) na pozemek.

• Stavbou mohou být poškozeny zařízení na sousedním pozemku
-

Vzhledem k tomu, že je pozemek ohraničen pastevním oplocením bude stavba realizována
min. 0,3 m od hranice pozemku tak aby nedošlo k poškození tohoto ohrazení. Pokud dojde
k provádění stavebních prací blíže než 0,3 m od hranice pozemku budou veškeré stavební
práce probírat ručně.

• Přesné umístění stavby
-

Před samotnými stavebními pracemi dojde k vytýčení stavby a vzájemnému odsouhlasení
trasy pěší komunikace. Toto odsouhlasení bude zapsáno do stavebního deníku za
přítomnosti investora a silničního správního úřadu.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Č.j.: OVÚP/15256/2019/jbartos /spis 3223/2019

16

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení
všech účastníků řízení:
•

Zdeňka Růžičková, Metylovice č.p. 365, 739 49 Metylovice

•

Lukáš Štěrba, Školská čtvrť č.p. 1285, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Václav Lipka, Podříčí č.p. 169, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Ing. David Lipka, Lesní č.p. 1491, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Petr Kaděrka, Bílá č.p. 40, 739 15 Staré Hamry

•

Jakub Fusek, Bordovice č.p. 212, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Karel Fusek, Bartošky č.p. 574, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Josef Halamíček, Svazarmovská č.p. 1574, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

•

Ladislav Vašut, Bartošky č.p. 673, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Jana Vašutová, Bartošky č.p. 673, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Zdeněk Kavka, Rožnovská č.p. 946, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Marie Kavková, Rožnovská č.p. 946, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Roman Bosák, Ukrajinská č.p. 1435, Poruba, 708 00 Ostrava 8

•

Sabina Bosáková, Ukrajinská č.p. 1435, Poruba, 708 00 Ostrava 8

•

Jiří Matera, Sídl. Beskydské č.p. 1203, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Mgr. Jiří Novotný, Trojanovice č.p. 727, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Mgr. Martin Novotný, Trojanovice č.p. 610, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Božena Kocmanová, Na Kopci č.p. 634, 679 06 Jedovnice

•

Miroslav Martinák, Trojanovice č.p. 56, Trojanovice

•

Zuzana Ondruchová, Trojanovice č.p. 61, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

•

Jitka Rohanová, Na Pařeničkách č.p. 1177, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

•

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: 16, zjq4rhz

•

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
DS: e8jcfsn

•

OKD, a.s., Stonavská č.p. 2179, Doly, 735 06 Karviná 6, DS: PO, eayggn6

•

Obec Trojanovice, Trojanovice č.p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: OVM, 2yzbsk8

•

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO,
qa7425t
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•

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

•

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava 9, DS: PO, 4xff9pv

•

E B - ELEKTRO BARTOŠ, s.r.o., Místecká č.p. 657, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: 46s3cjy

•

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO,
wwit8gq

•

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova č.p. 1931, Chodov, 148 00 Praha
414, DS: OVM, dkkdkdj

•

Moravskoslezský kraj, 28. října č.p. 2771, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM, 8x6bxsd

•

ST oblast povodí Odry

•

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif

•

Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w

Vzhledem k tomu, že počet účastníků je více než 30 je písemnost ostatním účastníkům řízení
doručována veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního řádu.
P O U Č E N Í Ú Č A S T N Í K Ů:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení.
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu,
28. října 117, 702 18 Ostrava.
Odvolání se podává u Městského úřadu Frenštát p.R, odboru výstavby a územního plánování,
náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p.R.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby
podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
U P O Z O R N Ě N Í:
Stavebník je povinen při provádění stavby zajistit podle ustanovení § 14, § 15 zákona č. 309/2006
Sb., 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),
ve znění pozdějších předpisů, činnost koordinátora (koordinátorů) bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi.
V souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby
schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u
které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle
zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
•
•
•
•

stavbu veřejné infrastruktury,
stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
změnu stavby, která je kulturní památkou,

užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí,
aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané
zvláštními právními předpisy.
Podle § 119 odst. 2 stavebního zákona kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten
stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Digitálně podepsal Jiří Studený
Datum: 13.09.2019 11:48:39 +02:00

Ing. Jiří Studený
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Města Frenštátu pod Radhoštěm.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen. Od poplatku je
osvobozeno vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a
veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Příloha:
• Koordinační situační výkres C.3.1. a C.3.2.
• Koordinační situační výkres C.3.3. a C.3.4.
• Koordinační situační výkres C.3.5. a C.3.6.
• Podrobná situace k úpravě chodníku podél pozemku pac.č. 3603/9.

příloha č.1a
příloha č.1b
příloha č.1c
příloha č.1d

•

koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frenštát p.R., odbor životního prostředí, ze dne
03.04.2019, č.j.: OŽP/6352/2019/aparenic/spis 1452/2019
příloha č.2

•

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín k žádosti ev. číslo 1099498776,
vydané pro účely územního a stavebního řízení ze dne 18.07.2018, značka 1099498776, Sdělení o
existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14.07.2019, značka
0101059842;
příloha č.3

•

Vyjádření - Povolení stavby – stavební režim, společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
602 00 Brno, ze dne 08.08.2018, zn. 5001758494;
příloha č. 4

•

Vyjádření – Stavební povolení České telekomunikační infrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, Praha,
ze dne 23.07.2018, značka: 264/18dm, Vyjádření : Územní řízení k rozhodnutí – o umístění stavby, o změně využití území, - o změně stavby ze dne 29.05.2017, č.j.: 626273/17;
příloha č. 5

•

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, rep. územní řízení společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava ze dne
09.08.2019, značka: 9773/V18989/2018/NO, Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební
povolení ze dne 17.10.2018 značka 9773/V025716/2018/NO ze dne 17.10.2018;
příloha č. 6

•

Vyjádření ke stavbě „Výstavby chodníku a cyklostezky podél silnice I/58 Frenštát p. R.“ společnosti
OKD a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava ze dne 18.12.2018, značka
DF/167/1 a vyjádření ke stavbě „Pěší komunikace podél silnice I/58 ve Frenštátě p. R., ze dne
19.02.2016, značka: DF/40/16;
příloha č. 7

•

Vyjádření k žádosti ve stupni DUR + DSP Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory ze dne 26.11.2018, značka: 54200/S2243/18/Ku a
vyjádření je stavbě v ochranném pásmu komunikace ze dne 26.11.2018, značka:
554200/S2246/18/Ku;
příloha č. 8
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•

Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí
a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 20.09.2018 č.j.: ŽPZ/22037/2018/Bal;
příloha č. 9

Doručí se :
Účastníkům řízení uvedeným v § 94k písm. a) stavebního zákona
Doporučeně :
•

Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00297852, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené Ing. Davidem Klimšou, IČO: 05279917, Prostřední Bludovice č.p. 133, 739 37 Horní
Bludovice

Účastníkům řízení uvedeným v § 94k písm. d)) stavebního zákona :
doporučeně :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdeňka Růžičková, Metylovice č.p. 365, 739 49 Metylovice
Lukáš Štěrba, Školská čtvrť č.p. 1285, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Václav Lipka, Podříčí č.p. 169, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. David Lipka, Lesní č.p. 1491, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Petr Kaděrka, Bílá č.p. 40, 739 15 Staré Hamry
Jakub Fusek, Bordovice č.p. 212, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Karel Fusek, Bartošky č.p. 574, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Josef Halamíček, Svazarmovská č.p. 1574, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ladislav Vašut, Bartošky č.p. 673, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Jana Vašutová, Bartošky č.p. 673, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zdeněk Kavka, Rožnovská č.p. 946, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Marie Kavková, Rožnovská č.p. 946, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Roman Bosák, Ukrajinská č.p. 1435, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Sabina Bosáková, Ukrajinská č.p. 1435, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Jiří Matera, Sídl. Beskydské č.p. 1203, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Jiří Novotný, Trojanovice č.p. 727, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Martin Novotný, Trojanovice č.p. 610, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Božena Kocmanová, Na Kopci č.p. 634, 679 06 Jedovnice
Miroslav Martinák, Trojanovice č.p. 56, Trojanovice
Zuzana Ondruchová, Trojanovice č.p. 61, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

datová schránka:
•
•
•
•
•
•

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: 16, zjq4rhz
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
DS: e8jcfsn
OKD, a.s., Stonavská č.p. 2179, Doly, 735 06 Karviná 6, DS: PO, eayggn6
Obec Trojanovice, Trojanovice č.p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: OVM, 2yzbsk8
Komerční banka a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11 000 Praha 1, DS: PO 4ktes4w
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 14000 Praha 4 DS: PO wx6dkif
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Účastníkům řízení uvedeným v § 94k písm. e) stavebního zákona
datová schránka:
•
•
•
•
•

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO,
qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava 9, DS: PO, 4xff9pv
EB - ELEKTRO BARTOŠ, s.r.o., Místecká č.p. 657, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: 46s3cjy

veřejnou vyhláškou:
• parc.č. 3555, 3598/2, 3603/9, 3620, 3623, 3635/2, 3657/5, 3659/2, 3660, 3663/1, 3665/3,
3701/7, 3717/3, 4421/2, 3668/2, 3603/6 všechny v k. ú. Frenštát p. R.
Dotčené orgány nebo organizace:
doporučeně :
•
•
•
•

Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství, nám. Míru č.p. 1, Frenštát
p.R., 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán ochrany lesa, nám. Míru č.p. 1, Frenštát p.R., 744 01
Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán ochrany přírody, nám. Míru č.p. 1, Frenštát p.R., 744
01 Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán ochrany ZPF, nám. Míru č.p. 1, Frenštát p.R., 744 01
Frenštát pod Radhoštěm

Datová schránka:
•
•
•
•
•

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p. 2995, 700 30 Ostrava 30, DS:
OVM, spdaive
Policie České republiky, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO,
wwit8gq
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova č.p. 1931, Chodov, 148 00 Praha
414, DS: OVM, dkkdkdj
Moravskoslezský kraj, 28. října č.p. 2771, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM, 8x6bxsd

Č.j.: OVÚP/15256/2019/jbartos /spis 3223/2019
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