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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako speciální stavební 
úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)  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 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona 
žádost o stavební povolení, kterou dne 11.06.2018 podala: 

Obec Metylovice, IČO 005 35 991, Metylovice 495, 739 49  Metylovice 
 
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění  

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu pod názvem: 

"Metylovice - chodník", jejíž součástí je stavba místní komunikace IV. třídy (uváděná pod názvem 
„chodník pro pěší“) -  úsek 1 a 2 

na pozemcích parc. č. st. 90, st. 138, st. 140, st. 144, 735/2, 736/2, 749, 756/1, 756/2, 761/1, 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 (dále jen „záměr“ nebo  "stavba"). 

Popis stavby: 

Jedná se o stavbu místní komunikace IV. třídy (dále jen „chodník“), který bude umístěn podél silnice č. 
III/48416 Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice - Palkovice a podél silnice č. III/48410 Kozlovice – Lhotka - 
Metylovice.  
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Stavba je členěna na tři úseky, předmětem stavebního povolení je úsek č. 1 (podél silnice č. III/48416 
Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice - Palkovice mezi autobusovou zastávkou u kostela a autobusovou 
zastávkou Vrchovina) a úsek č. 2 (podél silnice č. III/48410 Kozlovice – Lhotka - Metylovice mezi 
autobusovou zastávkou Vrchovina a rodinným domem č.p. 265). V místech křížení chodníku 
s komunikacemi bude chodník přerušen, součástí chodníku budou sjezdy na sousední nemovitosti. 
Součástí je místo pro přecházení přes silnici č. III/48410 Kozlovice – Lhotka – Metylovice. 

Stavba je členěna na úseky 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 

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. 
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“. Upraveno bude 
připojení místní komunikace III. třídy č. 48416, kterou dojde k zúžení šířky místní komunikace na 
pozemku parc. č. 2038/1 v místě připojení tak, aby místo pro přecházení bylo šířky 7,0 m. 

Součástí je provedení místa pro přecházení přes silnici č. III/48410 Kozlovice – Lhotka – Metylovice                     
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 



Č.j. MUFO  36603/2018 str. 3 

 

 

Úsek č. 2: 

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

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem "Metylovice – chodník“, vč. 
dodatku č.1, kterou v lednu 2017 až říjnu 2018 vypracovala společnost HAUSING s.r.o. a ověřil Ing. 
Svatopluk Görner, autorizovaný inženýr vedený ČKAIT pod č. 1100063, , případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Před zahájením stavebních prací budou stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických 
informací, vodovody a přípojky na technickou infrastrukturu (mimo jiné vodovodní přípojky pro 
stavby č.p. 229, 156, 154, 177, 275, 11, 297, 211, 231, 7, 6 a pro stavbu bez č.p./č.e. na pozemku 
parc. č. 1081) v prostoru staveniště polohově a výškově zaměřeny. Stavebníci prokazatelně seznámí 
zhotovitele stavby s jejich umístěním. V případě, že stavebními pracemi dojde k dotčení ochranných 
pásem těchto zařízení, vyžádá si stavebník před zahájením prací souhlas vlastníka zařízení 
s prováděním stavby v ochranném pásmu. 

3. Stavebník zajistí splnění podmínek pro provádění stavby uvedených ve stanoviscích správců a 
vlastníků technické a dopravní infrastruktury, které jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace pro stavebníka: 

- společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 01.12.2017 pod zn. 
9773/V028787/2017/FA; 

- společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 03.04.2018 pod zn. 1097710981                                                 
a sdělení k existenci zařízení  ze dne 24.03.2018 pod zn. 0100897058; 

- společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 16.05.2017 pod zn. 5001498355; 
- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 26.11.2016 pod č.j.: 765004/16 a 

ze dne 03.11.2015 zn. 1243/15dm; 
- společnosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace ze dne 16.10.2015 

pod zn. 2/2015/26987, ze dne 24.04.2018 pod zn. 2/2018/09914/Sk. 

4. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanoviscích a závazných stanoviscích dotčených 
orgánů, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavebníka: 

- závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí zn. 
MUFO_S 2337/2016 ze dne 12.04.2016 dle § 17 odst. 1 písm. a)  zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů; 

- závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí zn. 
MUFO_S 5750/2018 ze dne 07.11.2018 dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; 

- závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí zn. 
MUFO_S 695/2016 ze dne 29.03.2016 dle § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů – podmínky č. 1 a 2. 

5. Při provádění stavby bude provedeno přepojení svodů dešťových vod ze sousedních staveb, které 
jsou zaústěny do stávajícího příkopu, do nově navržené dešťové kanalizace (netýká se vyústění ze 
septiků, čistíren odpadních vod, příp. žump). 

6. Při provádění stavebních prací musí být zajištěn příjezd a přístup k sousedním nemovitostem. 

7. Stavbou nesmí dojít ke změně hydrologických poměrů v místě stavby, např.  zaplavování okolních 
pozemků. 

8. V korytech vodních toků a jejich okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, 
technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod. 

9. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
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10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů, budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení příslušných 
závazných českých technických norem. 

11. Ve smyslu § 156 stavebního zákona mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požadavky na bezpečnost,  ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby, včetně bezbariérového užívání stavby.  

12. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem.  

13. Podle § 152 odst. 3 stavebního zákona je stavebníci povinen: 
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět; 
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby; 
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace a všechny 

doklady týkající se prováděné staveb nebo jejich změn, popřípadě jejich kopie; 
- ohlásit stavebnímu úřadu fáze provádění prací pro provedení kontrolních prohlídek: 

- závěrečnou kontrolní prohlídku; 
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 

zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

14. Ve smyslu § 122 stavebního zákona může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního 
souhlasu. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího 
dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby, doklady o provedených zkouškách  a měřeních dle zvláštních předpisů. 

15. Užívání stavby komunikace je možné: 
- po osazení dopravního značení (o vydání jeho stanovení je třeba požádat zdejší silniční správní 

úřad, kterým je Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, 
min. 60 dnů před jeho realizací); 

- po dokončení odvodnění komunikace. 

16. Stavba bude dokončena v termínu do 31.12.2019. 

 

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

Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49  Metylovice 
Stanislav Gřibčík, nar. 21.07.1947, Hlavní třída 1063/1, 708 00  Ostrava-Poruba 
Marie Gřibčíková, nar. 01.10.1949, Hlavní třída 1063/1, 708 00  Ostrava-Poruba 
Petr Černoch, nar. 11.12.1978, Metylovice 182, 739 49  Metylovice 
Petra Černochová, nar. 25.06.1978, Metylovice 182, 739 49  Metylovice 
Milada Míčková, nar. 02.12.1951, Metylovice 15, 739 49  Metylovice 
Jiří Šigut, nar. 24.05.1956, Metylovice 156, 739 49  Metylovice 
Světlana Šigutová, nar. 08.11.1959, Metylovice 156, 739 49  Metylovice 
Karel Uhlář, nar. 06.03.1961, Metylovice 217, 739 49  Metylovice 
Lenka Tesarčíková, nar. 29.07.1972, Metylovice 197, 739 49  Metylovice 
Tomáš Španík, nar. 12.09.1967, Metylovice 112, 739 49  Metylovice 
Jiří Kresta, nar. 15.10.1957, Kostelní 3146/5, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 
Milan Škultéty, nar. 01.02.1976, Československé armády 1946, 738 01  Frýdek-Místek-Místek 
Marcela Kotzurová, nar. 11.06.1969, Metylovice 7, 739 49  Metylovice 
Dalibor Šigut, nar. 24.10.1971, Metylovice 7, 739 49  Metylovice 
Eva Šigutová, nar. 14.04.1973, Metylovice 7, 739 49  Metylovice 
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Blanka Gottwaldová, nar. 16.09.1971, Metylovice 420, 739 49  Metylovice 
Josef Havlík, nar. 18.08.1970, Metylovice 9, 739 49  Metylovice 
Alena Havlíková, nar. 24.06.1963, Metylovice 9, 739 49  Metylovice 
Roman Znamec, nar. 14.10.1976, Metylovice 107, 739 49  Metylovice 
Jana Znamcová, nar. 02.10.1978, Metylovice 107, 739 49  Metylovice 
Jiří Štefek, nar. 21.03.1966, Metylovice 496, 739 49  Metylovice 
Irena Štefková, nar. 27.01.1969, Metylovice 496, 739 49  Metylovice 
Lumír Duroň, nar. 21.08.1946, Metylovice 229, 739 49  Metylovice 
Alena Duroňová, nar. 18.07.1945, Metylovice 229, 739 49  Metylovice 
Luděk Bílek, nar. 17.11.1957, Metylovice 177, 739 49  Metylovice 
Jaromír Halata, nar. 28.07.1938, Metylovice 14, 739 49  Metylovice 
Marie Halatová, nar. 28.09.1938, Metylovice 14, 739 49  Metylovice 
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha-Žižkov 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem-Klíše 
 

Odůvodnění: 

Dne 11.06.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. MUFO_S 4394/2016 zn. MUFO 
28704/2016 dne 06.10.2016, které nabylo právní moci dne 08.11.2016. 

Stavba místní komunikace (chodník) vyžaduje vydání stavebního povolení v souladu s § 108 odst. 1 
stavebního zákona.  

Příslušným k vydání stavebního povolení je speciální stavební úřad, neboť se jedná o stavbu dopravní 
infrastruktury (chodník) v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Příslušným speciálním 
stavebním úřadem je Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, regionálního rozvoje  a stavební úřad. 

Stavební úřad, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona, opatřením ze dne 18.09.2018 oznámil 
zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad v souladu 
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání na 
den 20.11.2018.  V oznámení o zahájení stavebního řízení stavební úřad upozornil, že závazná stanoviska 
dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při tomto jednání, jinak 
k nim nebude přihlédnuto, v souladu s § 114 stavebního zákona. K ústnímu jednání se žádní účastníci 
řízení nedostavili. 

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 § 112 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. účastníci 
řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona). Dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě. 

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f)  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. 

Stavební úřad současně v oznámení zahájení řízení poučil účastníky stavebního řízení o rozsahu a 
způsobu podávání námitek a o způsobu nakládání s námitkami účastníků řízení dle § 114 odst. 1 až 3 
stavebního zákona. 

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly tyto doklady: 

 koordinované stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí MUFO_S 4960/2015 ze dne 

aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252327'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252385'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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29.10.2015, jehož součástí je: 

 vyjádření a stanoviska dle zákonů z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zájmy budou dotčeny; nutno požádat o závazné 
stanovisko  dle § 4 odst. 2 tohoto zákona -  viz níže); č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů (zájmy nebudou dotčeny), 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, nutno požádat o souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) tohoto 
zákona -  viz níže); č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) ve 
znění pozdějších předpisů – zájmy chráněné dle tohoto zákona jsou dotčeny, nutno požádat o 
udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF (viz níže); 

 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 12.10.2015 pod zn. MUFO_S 4960/2015 - 
zájmy chráněné dle tohoto zákona nejsou dotčeny; 

 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 12.10.2015 pod zn. MUFO_S 
5034/2015 – bez námitek; 

 rozhodnutí o úpravě připojení z hlediska § 10 odst. 1 a 4 písm. a) 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, dne 
20.11.2018 pod zn. MUFO_S 5701/2018 – s podmínkami; 

 rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti parc. č. 759/1 dle § 10 odst. 1 a 4 písm. a) 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, dne 28.07.2017 pod zn. MUFO_S 4009/2017 – s podmínkami; 

 závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí zn. 
MUFO_S 2337/2016 ze dne 12.04.2016 dle § 17 odst. 1 písm. a)  zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů – podmínkám bylo vyhověno stanovením podmínek č. 5 
výroku tohoto rozhodnutí; 

 závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí zn. 
MUFO_S 5750/2018 ze dne 07.11.2018 dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“) ve znění pozdějších předpisů – podmínkám bylo vyhověno 
stanovením podmínky č. 4 výroku tohoto rozhodnutí; 

 závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí zn. 
MUFO_S 695/2016 ze dne 29.03.2016 dle § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů – podmínkám bylo vyhověno stanovením podmínky č. 4 
výroku tohoto rozhodnutí;  

 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, ze dne 03.07.2017 pod zn. 479/17/330 – bez podmínek; 

 stanovisko Policie ČR, územní odbor Frýdek-Místek, jako příslušného dotčeného orgánu dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 
18.05.2017 pod č.j. KRPT – 93073-2/ČJ-2017-070206 – podmínkám bylo vyhověno v dokumentaci, 
a stanovisko k úpravě připojení ze dne 17.10.2018 pod č.j. KRPT – 237333-2/ČJ-2018-070206 - 
souhlas; 

 závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje, územního pracoviště Frýdek-Místek, ze dne 20.11.2015 pod zn.: S-
KHSMS 44374/2015/FM/HOK– souhlas, bez podmínek; 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru 
Frýdek-Místek ze dne 16.12.2015 pod zn. HSOS-12563-2/2015 – souhlas, bez podmínek; 
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 závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, odbor územních zájmů ze dne 09.04.2018 pod zn. 
82329/2018-1150-OÚZ-Br – souhlas, bez podmínek; 

 stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 03.04.2018 pod zn. 1097710981                                                 
a sdělení k existenci zařízení  ze dne 24.03.2018 pod zn. 0100897058 – dojde k dotčení ochranného 
pásma zařízení společnosti, podmínkám týkajícím se realizace stavby bylo vyhověno stanovením 
podmínky č. 2 a 3 výroku tohoto rozhodnutí; 

 sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 24.03.2018 pod zn.: 0200729738 k existenci 
zařízení společnosti  – v území se nenachází zařízení této společnosti; 

 stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 16.05.2017 pod zn. 5001498355 – dojde k 
dotčení ochranného pásma zařízení společnosti; podmínkám týkajícím se realizace stavby bylo 
vyhověno stanovením podmínky č. 2 a 3 výroku tohoto rozhodnutí; 

 stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 01.12.2017 pod 
zn. 9773/V028787/2017/FA – dojde ke střetu s ochranným pásmem zařízení této společnosti; 
podmínkám týkajícím se přípravy bylo vyhověno v dokumentaci, podmínkám týkajícím se realizace 
stavby bylo vyhověno stanovením podmínky č. 2 a 3 výroku tohoto rozhodnutí; 

 stanovisko společnosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace ze dne 
16.10.2015 pod zn. 2/2015/26987, ze dne 24.04.2018 pod zn. 2/2018/09914/Sk a souhlas 
s úpravou napojení ze dne 10.10.2018 – podmínkám týkajícím se přípravy bylo vyhověno 
v dokumentaci, podmínkám týkajícím se realizace stavby stanovením podmínky č. 3 výroku tohoto 
rozhodnutí;  

 vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 26.11.2016 pod č.j.: 
765004/16 a ze dne 03.11.2015 zn. 1243/15dm – dojde ke střetu se zařízením této společnosti; 
podmínkám týkajícím se přípravy bylo vyhověno v dokumentaci, podmínkám týkajícím se realizace 
stavby bylo vyhověno stanovením podmínky č. 2 a 3 výroku tohoto rozhodnutí; 

 vyjádření společnosti ČEPS, a.s. ze dne 24.03.2018 pod zn.: 0000019338 k existenci zařízení 
společnosti  – v území se nenachází zařízení této společnosti; 

 vyjádření společnosti InfoTel, spol. s r.o. ze dne 16.04.2018 k existenci zařízení společnosti UPC 
Česká republika, a.s. – v území se nenachází zařízení této společnosti; 

 vyjádření Povodí Odry, s.p. ze dne 10.12.2015 zn. 14951/923/2/828/2015 a ze dne 31.05.2018 
pod zn. POD/08306/2018/9232/828 - podmínkám týkajícím se přípravy bylo vyhověno 
v dokumentaci, podmínkám týkajícím se realizace stavby bylo vyhověno stanovením podmínky č. 7 
výroku tohoto rozhodnutí;  

 stanovisko společnosti NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 26.04.2017 pod zn.: 133170006 
– požadavkům bylo vyhověno v dokumentaci; 

 souhlasy vlastníků pozemků dotčených prováděním stavby; 

 souhlas vlastníků oplocení u rodinného domu č.p. 161 Metylovice; 

 plán kontrolních prohlídek stavby; 

 dokumentace pro stavební řízení zpracovaná společností HAUSING s.r.o., IČO 258 23 027, 739 98 
Mosty u Jablunkova č.p. 275, kterou ověřil Ing. Svatopluk Görner, autorizovaný inženýr vedený 
ČKAIT pod č. 1100063, v lednu 2017 (dále jen „dokumentace“), vč. dodatku č. 1, v rozsahu dle 
přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu  a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, která splňuje technické požadavky na stavby. 

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

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení přísluší: 
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníkovi, který je zároveň vlastníkem pozemků parc. č. 

749, 762/2, 771, 1105/2, 2038/4, 2038/6, 2044/2, 2044/4, 2044/9, 2063/1, 2099/22, 2214/2, na 
kterých bude stavba prováděna; 
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- podle § 109 písm. c) stavebního zákona vlastníkům pozemků parc. č. st. 90, st. 138, st. 140, st. 144, 
735/2, 736/2, 756/1, 756/2, 761/1, 763, 768, 774, 777/1, 777/2, 782/13, 1079/1, 1079/2, 1110, 
1112, 1114/1, 1164/1, 1164/2, 1166, 1167, 2038/1, 2044/2, 2044/5, 2058/1, 2059/2, 2060/1, 
2063/1, na kterých bude stavba prováděna, neboť jejich vlastnická práva k těmto stavbám může být 
přímo dotčeno v důsledku vlastní realizace stavby (prováděním stavebních prací, staveništní 
dopravou); 

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona vlastníkům staveb na pozemcích dotčených stavbou (ČEZ 
Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a.s., GasNet s.r.o., Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.), neboť jejich vlastnická práva k těmto stavbám může být přímo 
dotčeno v důsledku vlastní realizace stavby (práce budou prováděny v ochranných pásmech zařízení 
ve vlastnictví nebo provozování společností); a dále oprávnění z věcného břemene k pozemkům 
dotčeným stavbou, pokud toto právo může být prováděním přímo dotčeno (ČEZ Distribuce, a.s., 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a.s., GasNet s.r.o.); vlastnická nebo jiná věcná práva 
k dalším pozemkům nebo stavbám nemohou být prováděním stavby přímo dotčena; 

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníkům sousedních pozemků a staveb na těchto 
pozemcích: st. 67 (č.p. 154), st. 89 (čp. 7), st. 90 (čp. 6), st. 91/2 (čp. 5), st. 93 (čp. 107), st. 95 (čp. 
130), st. 96 (čp. 112), st. 98 (čp. 119), st. 133 (čp. 11), st. 134 (čp. 12), st. 135 (čp. 13), st. 136 (čp. 
109), st. 137/1 (čp. 14), st. 142/1 (čp. 161), st. 144 (čp. 156), st. 245 (čp. 217), st. 273 (čp. 229), st. 
274 (čp. 231), st. 293/1 (čp. 356), st. 354 (čp. 297), st. 376 (čp. 275), st. 592 (čp. 191), st. 673 (čp. 
411), st. 689 (čp. 211), st. 775 (čp. 496), st. 859 (čp. 514), 1114/2, 2214/1, 1114/7, 1115/1, 1119, 
1109, 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, neboť jejich vlastnické právo může být přímo dotčeno v důsledku 
vlastní realizace stavby (hluk, prach, práce jsou prováděny v těsné blízkosti staveb); 

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být prováděním stavby 
přímo dotčena, vzhledem k tomu, že vlivy z provádění stavby (vlivy ze samotného provádění 
a následného užívání) na tyto nezasahují. 

Stavební úřad je povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí ve smyslu § 69 odst. 2 správního řádu 
uvést jména a příjmení všech účastníků stavebního řízení, kterými jsou: 

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (viz výše), a dále vlastníci pozemků                     
a staveb na těchto pozemcích: st. 67 (č.p. 154), st. 89 (čp. 7), st. 90 (čp. 6), st. 91/2 (čp. 5), st. 93 
(čp. 107), st. 95 (čp. 130), st. 96 (čp. 112), st. 98 (čp. 119), st. 133 (čp. 11), st. 134 (čp. 12), st. 135 
(čp. 13), st. 136 (čp. 109), st. 137/1 (čp. 14), st. 142/1 (čp. 161), st. 144 (čp. 156), st. 245 (čp. 
217), st. 273 (čp. 229), st. 274 (čp. 231), st. 293/1 (čp. 356), st. 354 (čp. 297), st. 376 (čp. 275), st. 
592 (čp. 191), st. 673 (čp. 411), st. 689 (čp. 211), st. 775 (čp. 496), st. 859 (čp. 514), 1114/2, 
2214/1, 1114/7, 1115/1, 1119, 1109, 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. 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona a dospěl k závěru, že: 
- po posouzení dle § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: projektová dokumentace je zpracována 

v souladu s územním rozhodnutím pod spis.zn. MUFO_S 4394/2016 zn. MUFO 28704/2016 dne 
06.10.2016, které nabylo právní moci dne 08.11.2016; byl vydán souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního 
zákona, který vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební 
úřad, jako příslušný obecný stavební úřad dne 08.11.2018 pod zn. MUFO_S 5601/2018; 

- po posouzení dle § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: projektová dokumentace pro stavební 
povolení pod názvem „Metylovice - chodník“, vč. dodatku č.1, která je zpracována v rozsahu přílohy 
č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
kterou vypracovala společnost HAUSING s.r.o. a ověřil  Ing. Svatopluk Görner, autorizovaný inženýr 
pro dopravní stavby, vedený ČKAIT pod č. 1100069, v lednu 2017 až říjnu 2018 je úplná, přehledná                             
s tím, že rozsah jednotlivých částí dokumentaci odpovídá druhu a významu stavby, jejímu stavebně 
technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí, a v odpovídající míře jsou řešeny 
obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy:  
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- stavba vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména podle § 6, 8, 9  a 15 citované vyhlášky: 

o dle § 6 srážkové vody ze stavby jsou svedeny do povrchových vod;  

o dle § 9 nedojde k ohrožení provozuschopnosti na přilehlých komunikacích a bezpečnosti 
a plynulosti provozu na těchto komunikacích; nedojde k ohrožení provozuschopnosti sítí 
technického vybavení – sítě budou uloženy do chrániček, práce v ochranných pásmech 
budou prováděny za souhlasu a dle stanovených podmínek jejich vlastníků nebo 
provozovatelů; 

o dle § 15 po dobu výstavby bude bezpečnost dopravního provozu zajištěna formou 
částečných uzavírek; 

- stavba vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném znění, zejména s přílohou č. 1 a 2 vyhlášky 
v souladu  s § 4 citované vyhlášky: 

o příloha č. 1: 

 bod č. 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.2. a 1.2.4. - přirozená vodící linie je tvořena na straně 
komunikace obrubníkem, na straně zeleně obrubníkem nebo pomocí umělé 
vodící linie; místo pro přecházení je navrženo s bezbariérovým snížením, je 
opatřeno  varovnými a signálními pásy; 

o příloha č. 2: 

 bod č. 1.0.2. – chodník má šířku 1,6 m (2,2 m v místě autobusové zastávky) 

 bod č. 1.1.1. – výškové rozdíly ploch nepřesáhnou 20 mm; 

 bod č. 1.1.2. – podélný sklon převážně nepřesáhne 8,33%; 

 bod č. 1.1.3. – na úseku s podélným sklonem větším než 5% a délce delší než      
200 m bylo vybudováno odpočívadlo; 

o příloha č. 3: 

 bod č. 3.1. nástupiště autobusů má výšku 200 mm a je opatřeno bezbariérovým 
zastávkovým obrubníkem; 

 stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na komunikaci dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
podle § 17-22 citované vyhlášky: 

o dle § 18 je směrové a výškové vedení trasy komunikace přizpůsobeno dopravnímu 
významu a kategorii komunikace, jakož i bezpečnosti a plynulosti provozu na ní 
(komunikace má šířku 1,6 m). 

- po posouzení dle § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona: je zajištěn příjezd na stavbu; včasné 
vybudování technického vybavení potřebného k užívání stavby není vyžadováno; 

- po posouzení dle § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona: předložené podklady vyhovují 
požadavkům uplatněným dotčenými orgány (jak je uvedeno výše); 

- po posouzení dle § 111 odst. 2 stavebního zákona: na základě projednání stavebního záměru 
stavební úřad dospěl k závěru, že za dodržení podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí, kterými  
zabezpečil splnění oprávněných požadavků účastníků řízení a uplatněných podmínek dotčených 
orgánů (viz výše), nebude mít užívání stavby negativní vliv na své okolí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- V opatření ze 09.02.2018 dal stavební úřad účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 
správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí, ve dnech 21.11.2018 až 26.11.2018, 
k podkladům rozhodnutí. Této možnosti využil účastník řízení Petr Černoch, který se dostavil dne 
26.11.2018 ke stavebnímu úřadu. Po seznámení se záměrem žádné připomínky neuplatnil. 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona posoudil, zda je záměr 
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žadatele v souladu s vydaným územním rozhodnutím, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, dále s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a 
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních 
právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení, rozhodl, 
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru 
dopravy a chytrého regionu. Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu (odbor 
regionálního rozvoje a stavební úřad Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí),  do 15 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí. 

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.  

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: 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci. 

Stavební povolení má platnost 2 roky. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 
platnost, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.  

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové 
dokumentace stavby a  štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  

Stavební podnikatel je povinen vést na stavbu stavební deník, ve smyslu § 157 stavebního zákona a na 
požádání jej předložit kontrolním orgánům.  

Před zahájením staveb a v průběhu jejich 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 
staveb, 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.  

Dřeviny nacházející se v okolí stavby budou chráněny před poškozováním v souladu s normou  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  

Stavební úřad stavebníka upozorňuje na další povinnosti stavebníka vyplývající ze zák. 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 
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vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti 
vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 
(určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení 
pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi). 

V souladu s § 152 odst. stavebního zákona ve znění zákona č. 225/2017, u stavby financované 
z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit 
technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního 
právního předpisu.  

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. 

Ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen užívat stavbu pouze na základě 
kolaudačního souhlasu, který na žádost stavebníka vydá speciální stavební úřad. Podle § 18i vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou 
stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této 
vyhlášce.  

Ve smyslu § 121 odst. 1 stavebního zákona stavebník předloží spolu s žádostí dokumentaci skutečného 
provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému 
stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci.  
 
Přílohy: 
– ověřená dokumentace (pro stavebníka po nabytí právní moci rozhodnutí) 
– štítek „Stavba povolena“ (pro stavebníka po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

 

 

„otisk úředního razítka“ 
 

 

  

Ing. Taťána Peřichová v.r. 
odbor regionálního rozvoje a stavební úřad 
oprávněná úřední osoba 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 

účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona (doručenky)  
Obec Metylovice, IDDS: ib8bncg 
 sídlo: Metylovice č.p. 495, 739 49  Metylovice 
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účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. c) a d)  stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
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 
Milan Škultéty, Československé armády č.p. 1946, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
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 
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 
 

 

účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f)  stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
vlastníci pozemků a staveb na těchto pozemcích: st. 67 (č.p. 154), st. 89 (čp. 7), st. 90 (čp. 6), st. 91/2 (čp. 
5), st. 93 (čp. 107), st. 95 (čp. 130), st. 96 (čp. 112), st. 98 (čp. 119), st. 133 (čp. 11), st. 134 (čp. 12), st. 
135 (čp. 13), st. 136 (čp. 109), st. 137/1 (čp. 14), st. 142/1 (čp. 161), st. 144 (čp. 156), st. 245 (čp. 217), st. 
273 (čp. 229), st. 274 (čp. 231), st. 293/1 (čp. 356), st. 354 (čp. 297), st. 376 (čp. 275), st. 592 (čp. 191), 
st. 673 (čp. 411), st. 689 (čp. 211), st. 775 (čp. 496), st. 859 (čp. 514), 1114/2, 2214/1, 1114/7, 1115/1, 
1119, 1109, 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 
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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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