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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Obec Metylovice, IČO 005 35 991, Metylovice 495, 739 49  Metylovice (dále jen „stavebník“) dne 
11.06.2018 podala  žádost o stavební povolení na záměr uváděný pod názvem "Metylovice - chodník", 
jehož součástí je provedení souboru staveb a změn staveb, a to: stavba místní komunikace IV. třídy 
(uváděná pod názvem „chodník pro pěší“), stavby místní komunikace IV. třídy (uváděná pod názvem 
chodník) na pozemcích parc. č. st. 90, st. 138, st. 140, st. 144, 735/2, 736/2, 749, 756/1, 756/2, 762/2, 
763, 768, 771, 774, 777/1, 777/2, 782/13, 1079/1, 1079/2, 1105/2, 1110, 1112, 1114/1, 1164/1, 1164/2, 
1166, 1167, 2038/1, 2038/4, 2038/6, 2044/2, 2044/4, 2044/5, 2044/9, 2058/1, 2059/2, 2060/1, 2063/1, 
2099/22, 2214/2 v katastrálním území Metylovice (dále také jen „záměr“ nebo „stavba“). Stavba je 
členěna na tři úseky, předmětem stavebního povolení je úsek č. 1 (mezi autobusovou zastávkou                      
u kostela a autobusovou zastávkou Vrchovina) a úsek č. 2 (mezi autobusovou zastávkou Vrchovina                           
a rodinným domem č.p. 265). Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 

Popis stavby: 

Stavba je členěna na úseky č. 1 a č. 2 a jednotlivé stavební objekty takto: 
SO 100: chodník:  úsek č. 1 v délce:    422 m 
    úsek č. 2 v délce:     783 m 
SO 300: odvodnění chodníku:  úsek č. 1 v délce     158 m 

úsek č. 2 v délce     401 m 

Stavba místní komunikace IV. třídy (dále jen „chodník“): bude umístěn podél silnice č. III/48416 
Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice - Palkovice a podél silnice č. III/48410 Kozlovice – Lhotka - 
Metylovice. Chodník bude napojen na stávající chodník u autobusové zastávky „Vrchovina“, který bude 
v místě napojení upraven.  V místech křížení chodníku s komunikacemi bude chodník přerušen, součástí 
chodníku budou sjezdy na sousední nemovitosti. 

Chodník (SO 100): Chodníkové těleso bude vedeno podél komunikace v zeleném pásu, případně nad 
stávajícími příkopy, které se zatrubní. Chodník bude proveden v celkové délce 1 205 m. Šířka chodníku 
vč. chodníkového a silničního obrubníku bude 1,60 m. Stávající šířka vozovky silnice bude zachována. 
Chodník bude proveden jako bezbariérový a opatřen bezpečnostními reliéfními prvky, s povrchem 
z betonové zámkové dlažby. Mezi domy č.p. 11 a č.p. 297 (staničení 0,093 km) bude vybudováno 
odpočívadlo s rozměry 2,5 x 1,4 m, které bude ohraničeno betonovými palisádami. Od vozovky bude 
chodník oddělen zvýšeným silničním obrubníkem typu ABO 100/15/25 a jednořádkem žulové kostky. 
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 ZE DNE:       
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VYŘIZUJE: Ing. Taťána Peřichová 
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V místech sjezdů nebude chodník přerušen, ale snížen pomocí sešikmených ramp, osazeny zde budou 
nájezdové obrubníky a konstrukce chodníku bude vyhovovat pojezdu vozidel do 3,5 t, případně pojezdu 
nákladních aut. Součástí chodníku bude nástupiště autobusové zastávky „U Dvořáčků“. 

Součástí je změna stavby silnice č. III/48410 Kozlovice – Lhotka – Metylovice spočívající v provedení 
místa pro přecházení přes silnici u domu č.p. 231 v šíři 3,0 m délky 2 x 4,25 m, se středovým ochranným 
ostrůvkem délky 12,8 m, šířky 0,5 – 2,75 m.  

Z důvodu vyrovnání terénu pro umístění chodníku mezi domy č.p. 297 a č.p. 9 budou provedeny násypy 
na stávající svah silničního tělesa mezi staničením 0,110 km a 0,140 km v délce 23,0 m a 0,140 a 0,220 
km v délce 67 m. Sklon násypu bude 1:2,5 a 1:1,5. Na vnější straně chodníku za chodníkovým 
obrubníkem bude osazeno silniční zábradlí výšky 1,1 m, v délce 23,0 m a 75,0 m. Zábradlí bude ocelové 
pozinkované, kotvené do betonových patek.  Současně bude provedeno prodloužení kanalizačního 
propustku 80/100 cm (staničení 0,186 km) o 1,0 m o rámovou propust 1400x1200x1000 mm, která bude 
uložena na betonové desce. Na propustek budou napojeny dvě opěrné zídky, na římse propustku a 
opěrných zídkách bude osazeno zábradlí v délce 3,0 m výšky 1 100 mm. Dno a svahy koryta vodního 
toku na délku 0,6 m před propustkem budou vydlážděny lomovým kamenem. V patě násypu, po obou 
stranách propustku, bude proveden odtokový žlab z betonových příkopových dílců v celkové délce 71 m. 

Odvodnění chodníku (SO 300): Srážkové vody z chodníku budou vyspádováním svedeny do 
odvodňovacího proužku ze žulového řádku, který bude proveden podél krajnice silnice, a následně do 
obrubníkových uličních vpustí, které budou zaústěny do dešťové kanalizace, která je zčásti stávající, 
zčásti bude nově provedena zatrubněním příkopů z korugovaného potrubí X-SREAM PP DN 300-500. 
Součástí odvodnění jsou kanalizační šachty betonové DN 1000 a plastové DN 600, liniové vpustě LV1 – 
LV6, které budou osazeny v místních komunikacích před jejich napojením na silnice,  obrubníkové uliční 
vpustě DN 450 typ Nisa. Uliční a liniové vpustě budou na dešťovou kanalizaci napojeny potrubím DN 
200. 

Dešťová kanalizace bude vyústěna do bezejmenných vodních toků (ID 10212873, ID 10212087). V místě 
zaústění budou břehy a dno koryta zpevněno dlažbou z lomového kamene s vyspárováním.  

Úsek č. 1: 
Stoka 1/1 DN 400 PP   ..19,5 m 
Stoka 1/2 DN 300 PP     14,8 m 
Stoka 1/3 DN 300 PP     64,5 m 
Stoka 1/4 DN 300 PP     60,0 m 

Úsek č. 2: 

Stoka 2/1 DN 400 PP     74,5 m 
Stoka 2/2 DN 400/300 PP  185,0 m 
Stoka 2/3 DN 500 PP   141,5 m 

 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako speciální stavební 
úřad příslušný podle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „silniční zákon“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,                     
o územním plánování  a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“) 
zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den 

20. listopadu 2018 (úterý) ve 13:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.p. 9, kancelář. č. 35, první 
patro. 

Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky uplatnit nejpozději při 
ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto.  
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Ve dnech  21.11.2018 až 26.11.2018 mají účastníci řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vyjádřit se před vydáním 
rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout výše uvedené dny 
v kanceláři č. 37 Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, 
Náměstí čp. 9, Frýdlant nad Ostravicí, v úřední dny (pondělí a středa) v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 
do17:00 hodin, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě.   

Poučení: 

Účastník stavebního řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky, 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují 
rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. 

Dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona, k námitkám účastníků stavebního řízení, které byly 
nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při 
vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. 

Dle ustanovení § 114 odst. 3 stavebního zákona, námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky 
stavebního řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných 
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka 
nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební 
úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva 
nebo rozsahu vlastnických práv. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu 
ustanovení § 33 správního řádu. 

Dle § 30 odst. 1 správního řádu jménem právnické osoby činí úkon ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení 
před soudem podle zvláštního zákona. Dle § 30 odst. 2 správního řádu může v téže věci za právnickou 
osobu současně činit úkony jen jedna osoba. Dle § 30 odst. 5 správního řádu každý, kdo činí úkony, musí 
prokázat své oprávnění. 

Ve smyslu § 30 odst. 4 správního řádu za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle 
zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo 
člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. 

Ve smyslu § 36 odst. 4 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit  
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je 
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele.  
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
Ing. Taťána Peřichová v.r. 
oprávněná úřední osoba 
odbor regionálního rozvoje a stavební úřad 
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Obdrží: 

účastník stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona (doručenky)  
Obec Metylovice, IDDS: ib8bncg 
 sídlo: Metylovice č.p. 495, 739 49  Metylovice 
 
účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. c) a d)  stavebního zákona (doručenky) 
Stanislav Gřibčík, Hlavní třída č.p. 1063/1, Poruba, 708 00  Ostrava 8 
Marie Gřibčíková, Hlavní třída č.p. 1063/1, Poruba, 708 00  Ostrava 8 
Petr Černoch, Metylovice č.p. 182, 739 49  Metylovice 
Petra Černochová, Metylovice č.p. 182, 739 49  Metylovice 
Milada Míčková, Metylovice č.p. 15, 739 49  Metylovice 
Jiří Šigut, Metylovice č.p. 156, 739 49  Metylovice 
Světlana Šigutová, Metylovice č.p. 156, 739 49  Metylovice 
Karel Uhlář, Metylovice č.p. 217, 739 49  Metylovice 
Lenka Tesarčíková, Metylovice č.p. 197, 739 49  Metylovice 
Tomáš Španík, Metylovice č.p. 112, 739 49  Metylovice 
Jiří Kresta, Kostelní č.p. 3146/5, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Marcela Kotzurová, Metylovice č.p. 7, 739 49  Metylovice 
Dalibor Šigut, Metylovice č.p. 7, 739 49  Metylovice 
Eva Šigutová, Metylovice č.p. 7, 739 49  Metylovice 
Blanka Gottwaldová, Metylovice č.p. 420, 739 49  Metylovice 
Josef Havlík, Metylovice č.p. 9, 739 49  Metylovice 
Alena Havlíková, Metylovice č.p. 9, 739 49  Metylovice 
Roman Znamec, Metylovice č.p. 107, 739 49  Metylovice 
Jana Znamcová, Metylovice č.p. 107, 739 49  Metylovice 
Jiří Štefek, Metylovice č.p. 496, 739 49  Metylovice 
Irena Štefková, Metylovice č.p. 496, 739 49  Metylovice 
Lumír Duroň, Metylovice č.p. 229, 739 49  Metylovice 
Alena Duroňová, Metylovice č.p. 229, 739 49  Metylovice 
Luděk Bílek, Metylovice č.p. 177, 739 49  Metylovice 
Jaromír Halata, Metylovice č.p. 14, 739 49  Metylovice 
Marie Halatová, Metylovice č.p. 14, 739 49  Metylovice 
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 

 sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
 sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr 
 sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 2 
 zastoupení pro: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem-Klíše 
 
ostatní (k vyvěšení) 
vlastníci pozemků a staveb na těchto pozemcích: 

st. 273 (čp. 229), st. 142/1 (čp. 161), st. 775 (čp. 496), st. 136 (čp. 109), st. 135 (čp. 13), st. 134 
(čp. 12), st. 133 (čp. 11), st. 137/1 (čp. 14), st. 293/1 (čp. 356), st. 354 (čp. 297), st. 91/2 (čp. 5), 
st. 93 (čp. 107), st. 673 (čp. 411), st. 95 (čp. 130), st. 96 (čp. 112), st. 98 (čp. 119), st. 245 (čp. 
217), st. 592 (čp. 191), st. 859 (čp. 514), st. 134, 1114/2, 2214/1, 1114/7, 1115/1, 1119, 1109, 
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1107, 1106, 1105/1, 1103/2, 1081, 1084/1, 1084/11, 773, 769, 767, 764/2, 761/1, 761/2, 759/1, 
758, 757, 756/1, 735/3 

 
dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive 
 sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-
Místek, IDDS: w8pai4f 
 sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-
Místek, IDDS: n5hai7v 
 sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
Obecní úřad Metylovice, silniční správní úřad, IDDS: ib8bncg 
 sídlo: Metylovice č.p. 495, 739 49  Metylovice  
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 
 
ostatní (k vyvěšení) 
obecní úřad Metylovice, IDDS: ib8bncg 
 trvalý pobyt: Metylovice č.p. 495, 739 49  Metylovice 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor vnitřních věcí, Náměstí č.p. 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 
 
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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