
 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí čp. 3 

739 11  FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 

          

          *MUFOX008ON4H* 
 

 

 
obec Metylovice 

Metylovice 495 

739 49  Metylovice 
 
 

kterou zastupuje  

Ing. Miloslav Klich 

Kunčičky u Bašky 334 

739 01  Baška 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část:        

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 

ust. § 13 odst. 1 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), na základě projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění záměru pod názvem 

"Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice Žukov", kterou dne 

17.05.2017 podala obec Metylovice, IČO 005 35 991, Metylovice 495, 739 49  Metylovice, kterou zastupuje                  

Ing. Miloslav Klich, nar. 24.01.1963, Kunčičky u Bašky 334, 739 01  Baška (dále jen „žadatel“), rozhodl takto: 

 

Vydává podle ust. § 79 a 92 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,  

 

 územní rozhodnutí o umístění  
 

stavby vodovodu a vodovodní přípojky na pozemcích  parc. č. 2058/1, 2058/2, 2058/3, 1044/25, 1044/21, 

1044/24, 1044/11, 2046/3, 1047/2, 1133, 2095/2, 2050/1, 2052, 1054/2, 1044/19, 1044/4 v katastrálním území 

Metylovice v katastrálním území Metylovice, obec Metylovice uváděnou pod názvem „Rozšíření vodovodu v 

Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice Žukov" (dále také jen „stavba“).  

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něhož 

se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

Obec Metylovice, IČO 005 35 991, Metylovice 495, 739 49  Metylovice   

 

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavby umisťují:  

katastrální území                                 pozemek parc. č.                               druh pozemku 

Metylovice 1044/4 trvalý travní porost 

Metylovice 1044/11 trvalý travní porost 

Metylovice 1044/19 trvalý travní porost 

Metylovice 1044/21 trvalý travní porost 

Metylovice 1044/24 trvalý travní porost 

Metylovice 1044/25 trvalý travní porost 

Metylovice 1047/2 zahrada 

Metylovice 1054/2 ostatní plocha 

VÁŠ DOPIS ZN.:       

 ZE DNE:       

 NAŠE ZN.: 

NAŠE ZN.: 
MUFO  23778/2017 

 Sp.Zn.: MUFO_S 3455/2017 

VYŘIZUJE: Ing. Taťána Peřichová 

 TEL.: 558 604 156  
FAX: 558 676 279 

 E-MAIL: tperichova@frydlantno.cz 

   
DATUM: 08.08.2017 

08.08.2017 
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Metylovice 1133 ostatní plocha 

Metylovice 2046/3 ostatní plocha 

Metylovice 2050/1 ostatní plocha 

Metylovice 2052 ostatní plocha 

Metylovice 2058/1 ostatní plocha 

Metylovice 2058/2 ostatní plocha 

Metylovice 2058/3 zahrada 

Metylovice 2095/2 vodní plocha 

 

Druh a účel stavby: 

Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury – vodovod, a přípojky na ni.  
 

Umístění na pozemku: 

Stavba bude umístěna na pozemcích 2058/1, 2058/2, 2058/3, 1044/25, 1044/21, 1044/24, 1044/11, 2046/3, 1047/2, 

1133, 2095/2, 2050/1, 2052, 1054/2, 1044/19, 1044/4 v katastrálním území Metylovice, v souladu s výkresem C.3 

Koordinační situace zpracovaným na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:2000, se zakreslením požadovaného 

umístění stavby, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

Určení prostorového řešení stavby, vzhledové řešení a kapacita stavby: 

Vodovod: Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury pro napojení stávajících a budoucích staveb na veřejný 

vodovod. Nově navržený vodovod HDPE RC DN 80 bude napojen na stávající vodovod PVC DN 100 na pozemku 

parc. č. 2058/2. Odtud bude veden na pozemek parc. č. 1044/25, kde bude osazena typová podzemní automatická 

tlaková stanice s předřazenou akumulací 6 m3 (dále jen „ATS“), ve které bude provozní tlak vody zvýšen z 0,207 

MPa na 0,55 MPa. Z ATS bude vyvedena větev vodovodu „E“, ze které bude vyvedena větev „F“ a větev „A“, která 

se bude dále členit na větve „B“, „C“ a „D“. Na koncích větví „B“, „C“, „E“ a 2 x na větvi „A“ budou osazeny 

podzemní dvojčinné hydranty DN 80 mm. Vodovod bude mít celkovou délku 1 390 m, z toho dimenze DN 80 mm 

1 153 m a dimenze DN 50 mm 237 m. 

Součástí záměru je odpojení stávajícího vodovodu PE DN 50 od vodovodu PE DN 100 a jeho přepojení na nově 

navržený vodovod. Na tento vodovod je napojena sdružená vodovodní přípojka PE DN 32 (pro čp. 509 a 510), která 

bude odpojena od vodovodu PE DN 50 a přepojena na nově navržený vodovod (větev „A“). Přípojka pro čp. 631, 

která je napojena z této sdružené přípojky bude zrušena (stavba   čp. 631  bude nově napojena z větve „B“). 

Stavba je členěna takto: 

Připojení ATS: vodovod DDPE 100 RC DN 80 mm v délce      22 m 

Větev „A“: vodovod HDPE 100 RC DN 80 mm v  délce     454 m 

Větev „B“: vodovod HDPE 100 RC DN 80 mm v délce     247 m 

Větev „C“: vodovod  HDPE100 RC DN 80 mm v délce     204 m 

Větev „D“: vodovod HDPE 100 RC DN 50 mm v délce     147 m 

Větev „E“: vodovod HDPE 100 RC DN 80 mm v délce     226 m 

Větev „F“: vodovod HDPE 100 RC DN 50 mm v délce       90 m 

 

Vodovodní přípojka: HDPE 100 RC DN 25 v délce 5,0 m pro napojení rodinného domu č.p. 631 Metylovice. 

Přípojka bude vyvedena z větve „B“ a bude umístěna na pozemcích parc. č.2050/1 a 1054/2. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Pozemky parc. č. st. 144, st. 140, st. 138, st. 90, st. 667, st. 277, 2060, 2214, 1114/2, 2063/1, 1167, 1164/1, 1166, 

1164/2, 1114/1, 1112, 1110, 2059/2, 2058/1, 2038/1, 2038/6, 2099/22, 1105/2, 2038/4, 771, 774, 2044/9, 762/2, 

2044/2, 2044/4, 749, 1079/1, 777/1, 777/2, 763, 756/1, 756/2, 736/2, 735/2, 2044/5, 1079/2, 782/13, 768, 761/1, 

654, 655, 723/7, 2044/1, 2044/8, 708/1, 702, 658/5, 658/6, 701 v katastrálním území Metylovice, na kterých je 

stavba umístěna, a dále pozemky a stavby na pozemcích st. 368, st. 727, st. 285, st. 625, st. 893, st. 782, st. 1088/1, 

st. 1088/2, st. 1125, st. 369/1, st. 369/2, st. 782, st. 874, st. 892, st. 1009, st. 972, st. 1045, st. 513, st. 729, st. 730, st. 

1102, st. 514, st. 1073, st. 751, st. 752, st. 1106, st. 1069, st. 1045, 3 st. 73, 1047/3, 1088/11, 1044/18, 1044/20, 

1046/2, 1046/4, 1047/6, 1047/7, 1047/2, 1047/4, 1047/1, 1047/9, 1046/3, 1046/1, 1046/7, 1046/6, 1134/1, 1134/2, 

1198/11, 1198/15, 1198/20, 1198/19, 1054/7, 1054/8, 1054/9, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1050/5, 1039/9, 

1039/10, 1039/18, 1039/4, 1038/1, 1038/3, 1038/7, 1038/6 v katastrálním území Metylovice, které mohou být 

dotčeny umístěním staveb, neboť se nachází v jejich bezprostřední blízkosti a na tyto pozemky zasahuje ochranné 

pásmo vodovodu, a z tohoto důvodu budou vlastníci staveb omezeni v užívání těchto zastavěných stavebních 

pozemků, a nebo dojde k přepojení vodovodních přípojek k těmto stavbám, na nový vodovod. 
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Stavební úřad stanoví podmínky pro umístění staveb a současně pro projektovou přípravu stavby vodovodu                    

a zároveň dle § 92 odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro realizaci stavby vodovodní přípojky, která již 

nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu:  

1. Stavba bude umístěna dle výkresu Celkové situace C2, který je součástí tohoto územního rozhodnutí               

a dle výkresů koordinační situace C3.1 – C3.7, které jsou součástí ověřené dokumentace pro žadatele. 

2. Stavba vodovodní přípojky bude provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem v územním 

řízení, kterou zpracoval Ing. Miloslav Klich a ověřil Ing. Jan Golembiovský v březnu 2017. Případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího rozhodnutí stavebního úřadu. 

3. Podmínky pro přípravu projektové dokumentace na stavbu vodovodu (dále jen „projekt“): 

a.  projekt bude splňovat níže uvedené podmínky uvedené ve vyjádření správce vodního toku Lesy 

České republiky, s.p. ze dne 13.04.2017 zn. LCR012675/2017, které je součástí dokumentace pro 

žadatele; 

b. projekt bude splňovat podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ve 

vyjádření ze dne 21.02.2017 č.j. 540681/17, které je součástí dokumentace pro žadatele; 

c. projekt bude splňovat podmínky společnosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 

organizace ze dne 18.04.2017 pod zn. 6/2017/08291/Sk, které je součástí dokumentace pro 

žadatele (např.); 

d. projekt bude splňovat podmínky pro umístění a přípravu společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava, a.s. uvedené ve stanovisku ze dne 20.04.2017 pod zn. 

9773/V008033/2017/FA, které je součástí dokumentace pro žadatele: 

4. Projekt bude předložen společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., společnosti Lesy 

České republiky, s.p., společnosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace; 

k vydání vyjádření, stanoviska, příp. závazného stanoviska; tato budou doložena k žádosti o stavební 

povolení. 

5. Při provádění stavby vodovodní přípojky je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce na 

stavbě v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 
Odůvodnění: 

Obec Metylovice, IČO 005 35 991, Metylovice 495, 739 49  Metylovice  dne 25.07.2016 podala a dne 04.08.2016 

doplnila žádost  o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu (dále jen „žádost“). 

Předmětem žádosti je: 

 stavba vodovodu, která je stavbou vodního díla, která v souladu s § 76 a § 96 stavebního zákona vyžaduje 

vydání  územního rozhodnutí a v souladu s § 108 stavebního zákona vyžaduje vydání stavebního povolení; 

 stavba vodovodní přípojky, která v souladu s § 76 stavebního zákona vyžaduje vydání  územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, a která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, 

neboť se jedná o stavbu uvedenou v  § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 stavebního. 

Stavební úřad, opatřením ze dne 22.06.2017, oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad současně nařídil konání ústního jednání spojené s ohledáním 

na místě na den 25.07.2017. O průběhu jednání byl sepsán protokol. 

Jelikož se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky) oznámení                            

o zahájení řízení a další úkony v řízení, v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona se doručují postupem podle                    

§ 144 odst. 6 správního řádu.  

V souladu s § 144 odst. 2 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků lze účastníky o zahájení řízení 

uvědomit veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou 

správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě (tj. v tomto případě žadatel). Dotčeným 

orgánům se doručuje jednotlivě. 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech 

v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 

nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad upozornil, že námitky účastníků řízení a závazná stanoviska 

dotčených orgánů musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad 

současně v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení poučil, že:  

aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%2523144'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252327'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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 dle § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží; 

 dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený                        

v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží; 

 dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 

občanů obce; osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona může 

uplatňovat námitky proti projednávanému záměru pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 

dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní 

postavení přísluší: 

- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli; 

- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,                 

tj. žadateli; 

- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr 

uskutečněn, parc. č. 2058/1, 2058/2, 2058/3, 1044/25, 1044/21, 1044/24, 1044/11, 2046/3, 1047/2, 1133, 

2095/2, 2050/1, 2052, 1054/2, 1044/19, 1044/4, vlastník vodovodu, na který bude připravovaný vodovod 

napojen Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., a dále oprávnění z věcného práva na těchto 

pozemcích, kterými jsou ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

Hypoteční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., a dále oprávnění z věcného práva na těchto 

pozemcích, kterými jsou vlastníci pozemků parc. č. st. 368, st. 727, 1047/3;  

- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníkům sousedních pozemků a staveb na těchto pozemcích  

parc. č. st. 368, st. 727, st. 285, st. 625, st. 893, st. 782, st. 1088/1, st. 1088/2, st. 1125, st. 369/1, st. 369/2, st. 

782, st. 874, st. 892, st. 1009, st. 972, st. 1045, st. 513, st. 729, st. 730, st. 1102, st. 514, st. 1073, st. 751, st. 

752, st. 1106, st. 1069, st. 1045, 3 st. 73, 1047/3, 1088/11, 1044/18, 1044/20, 1046/2, 1046/4, 1047/6, 1047/7, 

1047/2, 1047/4, 1047/1, 1047/9, 1046/3, 1046/1, 1046/7, 1046/6, 1134/1, 1134/2, 1198/11, 1198/15, 1198/20, 

1198/19, 1054/7, 1054/8, 1054/9, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1050/5, 1039/9, 1039/10, 1039/18, 1039/4, 

1038/1, 1038/3, 1038/7, 1038/6 v katastrálním území Metylovice, neboť umístění stavby je navrženo v 

blízkosti těchto pozemků a staveb a vlastnické právo těchto osob k těmto pozemkům, může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno, v důsledku vlastní realizace stavby vodovodní přípojky (zejména výkopovými 

pracemi), a dále v důsledku umístění stavby v těsné blízkosti těchto pozemků a staveb, neboť na tyto pozemky 

zasahuje ochranné pásmo vodovodu, a z tohoto důvodu budou vlastníci staveb omezeni v užívání těchto 

zastavěných stavebních pozemků, a nebo dojde k přepojení vodovodních přípojek k těmto stavbám, na nový 

vodovod. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být územním 

rozhodnutím přímo dotčena, vzhledem k tomu, že vlivy z umístění stavby na tyto pozemky, a stavby na nich, 

nezasahují; 

- podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis se za účastníka 

řízení nepřihlásily. 

Stavební úřad je povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí ve smyslu § 69 odst. 2 správního řádu uvést jména                       

a příjmení všechny účastníků územního řízení (v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení dle                 

§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v řízeních doručovaných veřejnou vyhláškou  identifikují označením 

pozemků) kterými jsou:  

obec Metylovice, Gerhard Hřivnacký, Mgr. Jana Hřivnacká, Hana Hudcová, Gabriela Pisková, JUDr. Milan 

Pavelec, Dagmar Demběcová, Radim Klečka, Tomáš Pokorný, Daniel Kupčák, Denisa Válková, Lumír Klečka, 

Pavel Merta, Moravskoslezský kraj, právo hospodařit s majetkem státu má Správa silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkové organizace, Lesy České republiky, s.p., Mgr. Lucie Fialová, Petra Michnová, ČEZ Distribuce, a. s., 

GasNet, s.r.o., Hypoteční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., a dále vlastníci pozemků  a staveb na těchto 

pozemcích parc. č.  st. 368, st. 727, st. 285, st. 625, st. 893, st. 782, st. 1088/1, st. 1088/2, st. 369/1, st. 369/2, st. 782, 

st. 874, st. 892, st. 1009, st. 972, st. 1045, st. 513, st. 729, st. 730, st. 1102, st. 514, st. 1073, st. 751, st. 752, st. 1106, 

st. 1069, st. 1045, 3 st. 73, 1047/3, 1088/11, 1044/18, 1044/20, 1046/2, 1046/4, 1047/6, 1047/7, 1047/2, 1047/4, 

1047/1, 1047/9, 1046/3, 1046/1, 1046/7, 1046/6, 1134/1, 1134/2, 1198/11, 1198/15, 1198/20, 1198/19, 1054/7, 

1054/8, 1054/9, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1050/5, 1039/9, 1039/10, 1039/18, 1039/4, 1038/1, 1038/3, 1038/7, 

1038/6 v katastrálním území Metylovice 

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly tyto doklady: 

 koordinované stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí MUFO_S 1888/2017 ze dne 02.05.2017, 

jehož součástí je: 

 závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

(souhlas bez podmínek) 

 vyjádření a stanoviska dle zákonů z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (zájmy nebudou dotčeny); č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů 

(zájmy budou dotčeny, souhlas dle § 14 zákona k umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků 
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určených k plnění funkcí lesa byl vydán – viz níže), zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů (souhlas bez podmínek); č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

(zájmy budou dotčeny); č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) ve znění 

pozdějších předpisů (zájmy chráněné dle tohoto zákona jsou dotčeny, není nutno požádat o udělení 

souhlasu k odnětí půdy ze ZPF); zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (souhlas, 

závazné stanovisko se nevydává); 

 stanovisko z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

které vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako příslušný 

silniční správní úřad, ze dne 07.04.2017 pod zn. MUFO_S 188/2017 (zájmy budou dotčeny, nutno požádat 

před realizací o povolení zvláštního užívání); 

 stanovisko z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které 

vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako příslušný 

dotčený orgán ze dne 02.05.2017 pod zn. MUFO 14114/2017 (zájmy chráněné dle tohoto zákona nejsou 

dotčeny); 

 závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí z hlediska z hlediska 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů sp. zn. MUFO_S 2352/2017 ze dne 

28.04.2017 (souhlas bez podmínek); 

 stanovisko obecního úřadu Metylovice z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, jako příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací                    

a účelových veřejně přístupných komunikací, ze dne 26.04.2017 pod zn. 289/17/330 (souhlas bez podmínek); 

 závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje, územního pracoviště Frýdek-Místek, ze dne 21.04.2017 pod zn.: S-KHSMS 

16115/2017/FM/HOK (souhlas s podmínkami pro užívání stavby, bez podmínek pro umístění stavby); 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-

Místek na úseku požární bezpečnosti ze dne 05.05.2017 pod zn. HSOS-4941-2/2017 (souhlas s podmínkou 

pro užívání, bez podmínek pro umístění stavby); 

 stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. k existenci sítí ze dne 20.03.2017 

pod zn. 9773/V004762/2017/KU a stanovisko ze dne 20.04.2017 pod zn. 9773/V008033/2017/FA (dojde ke 

střetu se zařízením této společnosti; podmínkám týkajícím se přípravy stavby bylo vyhověno stanovením 

podmínky č. 3d) výroku tohoto rozhodnutí; podmínce na předložení dokumentace bylo vyhověno stanovením 

podmínky č. 4 výroku tohoto rozhodnutí); 

 stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.03.2017 pod zn. 1092269976                                                

a sdělení k existenci zařízení  ze dne 20.02.2017 pod zn. 0100699899, smlouva o budoucí smlouvě o 

připojení  ze dne 02.05.2017 (dojde k dotčení ochranného pásma zařízení společnosti – podzemní vedení NN 

nadzemní vedení NN 0,4 kV a VN 22 kV a trafostanice; souhlas bez podmínek pro umístění stavby); 

 sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 20.02.2017 pod zn.: 0200559803 k existenci zařízení 

společnosti  (v území se nenachází zařízení této společnosti); 

 stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 20.02.2017 pod zn. 500145920  (v území se nenachází 

zařízení této společnosti); 

 vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. k existenci sítí ze dne 21.02.2017 pod                

č.j.: 540681/17 a ze dne 28.03.2017 pod zn. 17047 (dojde ke střetu se zařízením této společnosti; podmínkám 

týkajícím se přípravy stavby bylo vyhověno stanovením podmínky č. 3b) výroku tohoto rozhodnutí); 

 stanovisko společnosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace 18.04.2017 pod zn. 

6/2017/08291/Sk (dojde k dotčení stavby společnosti; podmínce na předložení dokumentace bylo vyhověno 

stanovením podmínky č. 4 výroku tohoto rozhodnutí; podmínkám týkajícím se přípravy stavby bylo vyhověno 

stanovením podmínky č. 3c) výroku tohoto rozhodnutí);  

 vyjádření správce vodního toku Lesů České republiky, s.p. 21.02.2017 č.j. 540681/17 (souhlas; podmínce na 

předložení dokumentace bylo vyhověno stanovením podmínky č. 4 výroku tohoto rozhodnutí; podmínkám 

týkajícím se přípravy stavby bylo vyhověno stanovením podmínky č. 3a) výroku tohoto rozhodnutí); 

 vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. ze dne 14.04.2017 pod zn.: 3218/17/OVP/N a ze dne 14.04.2017 pod 

zn.: 1467/17/BRA/N (nedojde ke střetu se zařízením této společnosti a společnosti BRAWA, a.s.); 

 souhlasy vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 2058/3 dle § 86 odst. 3 stavebního zákona a smlouvy o právu 

provést stavbu dle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona uzavřené s vlastníky dalších dotčených pozemků; 

 plná moc k zastupování pro Ing. Miloslava Klicha; 

 dokumentace pro územní řízení, kterou zpracoval Ing. Miloslav Klich, v březnu 2017, ověřil Ing. Jan 
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Golembiovský, autorizovaný inženýr vedený ČKAIT pod č. 1100130 (dále jen „dokumentace“), v rozsahu 

dle příl. č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

Vlastnická práva k pozemkům a stavbám byla ověřena stavebním úřadem v katastru nemovitostí pro katastrální 

území Metylovice. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 

stavebního zákona a dospěl k závěru, že předmět územního řízení: 

- dle § 90 písm. a) je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426. Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, jako opatření obecné povahy, nabyly účinnosti dne 04.02.2011. 

- dle § 90 písm. a) je v souladu s územně plánovací dokumentací, , tj. s Územním plánem obce Metylovice,               

vč. jeho změny č. 1. Pozemky pro umístění předmětné stavby se nachází v ploše dopravní infrastruktury, ploše 

veřejných prostranství, v ploše bydlení v rodinných domech, v ploše individuální rekreace a v ploše vodní, kde 

je přípustná nezbytná technická infrastruktura, za kterou lze vodovod považovat. Dále se nachází v ploše 

sídelní zeleně vyhrazené, kde jsou přípustné liniové stavby technického vybavení.  

- dle § 90 písm. b) je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území. Dle 

schválených územně plánovacích dokumentací, jak je výše uvedeno, je uvedená stavba navržena v území, kde 

je její umístění přípustné. Jedná se o stavbu vodovodu a vodovodní přípojky, které jsou podzemními stavbami, 

a proto jejich provedení nemá vliv na architektonické a urbanistické hodnoty. 

- dle § 90 písm. c) je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění 

stavby vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména ustanovení. § 23 této vyhlášky. 

- dle § 90 písm. d) stavebního zákona je v souladu s požadavky na veřejnou infrastrukturu – jednán se o stavbu 

technické infrastruktury a přípojky na ni. 

- je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 

účastníků řízení ve smyslu § 90 písm. e) stavebního zákona, jak vyplývá z podkladů, které byly k žádosti 

o vydání územního rozhodnutí doloženy.  

V opatření ze dne 22.06.2017 dal stavební úřad účastníkům řízení možnost, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, 

vyjádřit se před vydáním rozhodnutí dne 26.07. a 31.07.2017 k podkladům rozhodnutí. Této možnosti účastníci 

řízení nevyužili. 

Vyhodnocení námitek účastníků řízení: 

Účastníci řízení v průběhu řízení námitky neuplatnili. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.  

Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena 

či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí, a proto 

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  

Poučení účastníků: 

Dle § 83 odst. 1 správního řádu proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

k Moravskoslezskému kraji - Krajskému úřadu, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury podáním 

u zdejšího správního orgánu (odbor regionálního rozvoje a stavební úřad Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí). 

Dle § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 

vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 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. 

Další poučení účastníků: 

Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí.  

Dle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, 

nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.  

V souladu s § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: 
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a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné 

obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nabyl-li v době jeho 

platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; 

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací 

rozhodnutí nebo jiný úkon již nevydává; 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného 

v době platnosti právo stavební záměr realizovat; 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho 

platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Dle § 93 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno 

sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.  

Územní rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení prací na stavbě vodovodu do doby vydání pravomocného 

stavebního povolení. Žádost o stavební povolení stavebník podá na předepsaném formuláři u příslušného 

speciálního stavebního úřadu, kterým je Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, Náměstí 

čp. 3, Frýdlant nad Ostravicí..  

Územní rozhodnutí opravňuje žadatele k zahájení stavebních prací na stavbě vodovodní přípojky, neboť se 

jedná o stavbu přípojky dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 stavebního, která nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení stavebnímu úřadu. 

Před zahájením stavby a v průběhu její realizace musí být respektováno ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveniště. 

Při provádění prací je nutno dodržet ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Stavebník je povinen, ve smyslu § 152 odst. 1 stavebního zákona, dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí 

mít na zřeteli ochranu životního prostředí, majetku, šetrnost k sousedství, musí zajistit ochranu sítí technické 

infrastruktury a dodržovat obecné požadavky na výstavbu. O zahájení prací je povinen v dostatečném předstihu 

informovat osoby pracemi dotčené.  

Podle § 160 odst. 2 stavebního zákona je zhotovitel staveb povinen provádět stavby v souladu s rozhodnutím nebo 

jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě 

jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

S odpady vzniklými v průběhu stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnickým nebo 

fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 

sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení § 14 uvedeného zákona. Podrobnosti v nakládání 

s odpady upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré vzniklé škody v důsledku provádění stavebních prací na dotčených nemovitostech či majetku budou 

uhrazeny podle obecně platných právních předpisů.  

V souladu s ustanovením § 19 zákona o pozemních komunikacích budou použité pozemní komunikace pro 

staveništní dopravu udržovány v čistém a sjízdném stavu. V případě, že dojde k jejich poškození či znečištění 

v důsledku realizace stavby, je stavebník povinen závady bez průtahů odstranit a pozemní komunikaci uvést do 

původního stavu. 

 

Příloha rozhodnutí:  

 ověřený celkový situační výkres v měřítku 1: 2000  

 ověřená dokumentace (žadateli, po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

 

 

 
„otisk úředního razítka“ 

 

 
Ing. Taťána Peřichová  

oprávněná úřední osoba  

odbor regionálního rozvoje a stavební úřad 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši                     

3 000,- Kč byl zaplacen. 

 

 

Obdrží: 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky)  
Ing. Miloslav Klich, Kunčičky u Bašky č.p. 334, 739 01  Baška 

 zastoupení pro: Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49  Metylovice 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

Tomáš Pokorný, K Jezeru č.p. 190/10, Výškovice, 700 30  Ostrava 30 

Dagmar Demběcová, Na Příčnici č.p. 872/9, 739 32  Vratimov 1 

Radim Klečka, Na Příčnici č.p. 872/9, 739 32  Vratimov 1 

Daniel Kupčák, Hodoňovice č.p. 17, 739 01  Baška 

Denisa Válková, U hráze č.p. 1108, Frýdlant, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

Milan Pavelec, Metylovice č.p. 528, 739 49  Metylovice 

Gabriela Pisková, Metylovice č.p. 115, 739 49  Metylovice 

Hana Hudcová, Metylovice č.e. 81, 739 49  Metylovice 

Gerhard Hřivnacký, Hornická č.p. 1202/19, 748 01  Hlučín 

Mgr. Jana Hřivnacká, Hornická č.p. 1202/19, 748 01  Hlučín 

Lumír Klečka, Nová Ves č.p. 172, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

Pavel Merta, Metylovice č.p. 38, 739 49  Metylovice 

Mgr. Lucie Fialová, V Zátiší č.p. 655/5, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 

Petra Michnová, Metylovice č.p. 311, 739 49  Metylovice 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr 

 sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 

 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

 sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 

 sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

 vlastníci pozemků a staveb na těchto pozemcích parc. č.  st. 368, st. 727, st. 285, st. 625, st. 893, st. 782, st. 1088/1, 

st. 1088/2, st. 369/1, st. 369/2, st. 782, st. 874, st. 892, st. 1009, st. 972, st. 1045, st. 513, st. 729, st. 730, st. 1102, st. 

514, st. 1073, st. 751, st. 752, st. 1106, st. 1069, st. 1045, 3 st. 73, 1047/3, 1088/11, 1044/18, 1044/20, 1046/2, 

1046/4, 1047/6, 1047/7, 1047/2, 1047/4, 1047/1, 1047/9, 1046/3, 1046/1, 1046/7, 1046/6, 1134/1, 1134/2, 1198/11, 

1198/15, 1198/20, 1198/19, 1054/7, 1054/8, 1054/9, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1050/5, 1039/9, 1039/10, 

1039/18, 1039/4, 1038/1, 1038/3, 1038/7, 1038/6 v katastrálním území Metylovice 

 

ostatní 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor vnitřních věcí, Náměstí č.p. 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí                         

(k vyvěšení) 

obecní úřad Metylovice, IDDS: ib8bncg (k vyvěšení) 

 

dotčené orgány (doručenky) 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí, Náměstí č.p. 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, silniční správní úřad, Náměstí               

č.p. 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive 

 sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, IDDS: 

w8pai4f 

 sídlo: Palackého č.p. 121, 738 01  Frýdek-Místek 

obecní úřad Metylovice, silniční správní úřad, IDDS: ib8bncg 

 sídlo: Metylovice č.p. 495, 739 49  Metylovice 

 

 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

 

 

 

Evidenční číslo písemnosti:  

 

 

 

Datum vyvěšení .....................................             Datum  sejmutí    .........................................  

 

 

Podpis oprávněné osoby,                                     Podpis oprávněné osoby,  

potvrzující vyvěšení   ……………………          potvrzující sejmutí    ……………………….. 

 

Razítko:                                                                Razítko:  

 

 

 

 

 

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení a zveřejnění                          

v elektronické podobě.  
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