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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, v němž se upouští od ústního 
jednání a místního šetření  

 
Dne 17. 6. 2020 podala Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice, IČO: 00535991 v zastoupení 
společností ASA, spol. s r. o., Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 16628519 (dále jen „stavebník“), 
zdejšímu Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru RRaSÚ, žádost o vydání společného povolení pro 
stavbu „Chodník Vrchovina – Žukov, k.ú. Metylovice“ na pozemcích parc. č. 1096/1, 1096/2, 1069/4, 
1098/1, 1098/2, 1098/4, 1099/1, 1099/2, 1099/5, 1099/6, 1099/8, 1099/10, 1100/1, 1100/2, 1101/3, 
1103/3, 1133/3, 2058/1, 2058/2, 2058/4 a 2058/6 v k.ú. Metylovice [693545] (dále jen „stavba“). Městský 
úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako speciální stavební úřad ve 
smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„Stavební zákon“), v platném znění a v návaznosti na § 40 odst. 5 písm. b) zákona 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (dále jen „silniční zákon“) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení společného 
územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož mu jsou dobře 
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a 
stanovení podmínek k jejímu provádění, stavební úřad upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od 
ústního jednání a od ohledání na místě. 
Předmětem stavby je novostavba chodníku podél silnice III/48410 v obci Metylovice od křižovatky se 
silnicí III/48416, kde bude navazovat na stávající chodník. Chodník bude umístěn na pravé straně silnice 
III/48410po křižovatku s místní komunikací MK 47c ve směru Lhotka, dále bude chodník veden po levé 
straně silnice až po autobusovou zastávku „Metylovice, Žukov“. Celková délka nového chodníku bude 
1012,25 m, šířka 2,0 m (1,5-2,25m) s příčným sklonem 1 % směrem do vozovky, podélný sklon bude 
kopírovat podélný sklon přilehlé silnice. Chodník bude upnut mezi betonové obrubníky, na straně silnice 
BO 15/15 a BO 15/25 (12 cm nad vozovkou) a na straně zeleně BO 10/25 a BO 8/25 (6 cm nad chodník – 
přirozená vodící linie). V místě stávajících sjezdů bude provedeno snížení chodníku a upraven příčný sklon 
dle konkrétního sjezdu, sjezdy klopené k silnici budou osazeny odvodňovacím žlabem přes celou šířku 
sjezdu. V prvním úseku chodníku bude vybudováno odpočinkové místo pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Dále bude proveden nový živičný kryt na místní komunikaci MK 45c v místě napojení na silnici 
III/48410, kde bude místo pro přecházení č. 1 přes MK 45c. Dále bude proveden autobusový záliv 
zastávky „Metylovice, kaplička Sv. Anna 1“, šířka zálivu bude 3,00 m s betonovým krytem (82,50 m2), 
šířka nástupiště bude 2,20 m s naváděcími obrubníky výšky 20 cm nad vozovkou, délka nástupní hrany 
bude 12,00 m. Pravostranná část chodníku bude ukončena místem pro přecházení č.2 přes silnici 
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III/48410 kde bude navazovat na levostrannou část řešeného chodníku, který bude začínat u křižovatky 
s místní komunikací MK 47c. Mezi křižovatkou a místem pro přecházení bude provedena autobusová 
zastávka „Metylovice, kaplička Sv. Anna 2“, autobusy budou zastavovat přímo na vozovce, šířka 
nástupiště bude 2,20 m s naváděcími obrubníky výšky 20 cm nad vozovkou, nástupní hrana bude 
provedena v délce 12,00 m. Součástí zastávky bude přístřešek pro cestující s plochou 1,50 x 3,00 m. 
Chodník bude ukončen před Kamencovým potokem dvojicí autobusových zastávek „Metylovice, Žukov 1“ 
(směr do Lhotky), umístěné na pravé straně silnice, přístupné přes místo pro přecházení č. 3 s délkou 
chodníku včetně 12,0 m nástupní hrany 37,93 m a „Metylovice, Žukov 2“ (směr od Lhotky do Metylovic), 
která bude na konci chodníku na levé straně silnice s délkou nástupní hrany 12,0 m a se stávajícím 
přístřeškem pro cestující. Autobusy budou v obou případech zastavovat přímo na vozovce, šířka 
nástupiště bude 2,20 m s naváděcími obrubníky výšky 20 cm nad vozovkou.  Konstrukce chodníku bude 
provedena s povrchem z šedé betonové dlažby tl. 60 mm v celkové skladbě konstrukce min. 300 mm, 
celková plocha 1662,7 m2 (z toho reliéfní červená dlažba 47,1 m2 a hladká červená dlažba 14,4 m2). 
V místech sjezdů (chodník s možností pojezdu) bude povrch proveden z šedé betonové dlažby tl. 80 mm 
v celkové skladbě konstrukce min. 420 mm, celková plocha 245,8 m2. Konstrukce rozšíření vozovky a 
oprava části místní komunikace bude provedena s krytem z asfaltového betonu ACO 11 + v tl. 50 mm na 
ložné vrstvě z asfaltového betonu ACL 16 + tl. 70 mm a podkladních vrstvách v celkové tl. skladby min. 
500 mm. Autobusový záliv bude proveden s cementobetonovým krytem CB II tl. 240 mm na podkladním 
betonu C30/37 XF3 (PB I) tl. 180 mm a vrstvě štěrkodrti, celková tl. konstrukce min. 600 mm. Odvádění 
povrchových vod z chodníků budou odváděny dešťovou kanalizací z korugovaných trub DN250 PP - DN 
400 PP do místních vodotečí v celkové délce 834 m. Budou použity revizní platové šachty DN 600 a 
betonové šachty DN 1000. Uliční vpusti jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílů DN 450, 
obrubníkových, se stružkovou mříží, liniové vpusti budou monolitické z polymerbetonu s šířkou štěrbiny 
8 mm. Přeložka vodovodu v délce 16,0 m bude provedena mimo ochranné pásmo dešťové kanalizace, 
přeložka bude provedena z koextrudovaného potrubí PE 100 RC, SDR11, D 90 mm a vytyčovací vodič CY 
min. 4 mm2.Součástí stavby je nové vodorovné a svislé dopravní značení, stávající IZ 4a – „Obec“ a IZ 4b – 
„Konec obce“ budou přesunuty o cca 430 m ve směru na Lhotku před most ev. č. 48410-4, dále bude 
podél chodníku obnoveno VDZ V 4 – „Vodící čára“, autobusové zastávky budou označeny novým IJ 4a – 
„Označník zastávky“ (3 ks) a prostor zastávky V 11a – „Zastávka autobusu a trolejbusu“ s nápisem BUS 
(4 ks) a V 4 – 0,5/0,5/0,25 m na délku vyřazovacího a zařazovacího úseku a V 4 – 0,25m podél nástupní 
hrany. Dále budou označena místa pro přecházení č. 2 a 3 přes krajskou silnici značením V 7b – „Místo 
pro přecházení“. Stavba řeší doplnění veřejného osvětlení nového chodníku Vrchovina – Žukov, které 
bude napojeno na stávající osvětlení v obci Metylovice kabelem AYKY 4-Jx16 mm2, propojení nových 
stožárů bude provedeno kabely CYKY 4-Jx16 mm2 a CYKY 5-Jx6 mm2 uložených v ochranné trubce v celé 
trase, která bude ve výkopu. Jsou navrženy LED svítidla o výkonu 39 W (7ks) na 2 stožáry výšky 8 m 
s výložníkem, 3 stožáry 8 m bez výložníku, dále 2 svítidla na sloupech ČEZ Distribuce a.s. s výložníky 
s výbojkovým svítidlem 70 W (3ks). Osvětlení míst pro přecházení budou zajišťovat LED svítidla o výkonu 
55 W (4ks) na sloupech výšky 6 m a výložnících, napojení bude provedeno kabelem CYKY 4-Jx16 mm2 u 
přechodu č. 2 a kabelem CYKY 5-Jx6 mm2 u přechodu č. 1.  
 
Ve smyslu ustanovení § 94 m odst.  1 stavebního zákona účastníci řízení a jejich zástupci mohou své 
námitky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. 
 
Ve smyslu § 94n odst. 1-3 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat 
podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k 
upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky 
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným 
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 
se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k 
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pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů 
obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v 
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
Dle § 33 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“) si účastník řízení může zvolit zmocněnce. 
Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. 
V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 5 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, popř. bydliště mimo 
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení seznámit s podklady pro 
vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim nejpozději do 3 dnů následujících po uplynutí stanovené 15 – ti denní 
lhůty určené k uplatnění námitek a důkazů k zahajovanému řízení. To se netýká žadatele, pokud se jeho 
žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.  Do 
podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u zdejšího odboru zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa 8:00-
16:30 hod. Ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo 
je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu 
současně činit úkony jen jedna osoba ve smyslu ustanovení § 30 odst. 2 správního řádu. Stavební úřad 
upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení 
mohou uplatnit námitky a důkazy pouze ve stanovené lhůtě, právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle 
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli uplatnit k předmětu 
řízení nové námitky či důkazy.  
 
Účastníkům řízení dle § 94k odst. a), b), c), d) stavebního zákona, stavebníkovi, majitelům pozemků, na 
kterých má být stavba prováděna, a vlastníkům stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, bude toto oznámení doručeno do vlastních rukou, resp. 
do datové schránky, účastníkům řízení dle § 94k odst. e) stavebního zákona, vlastníkům sousedních 
pozemků bude toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu (řízení s velkým 
počtem účastníků). Účastníci řízení dle § 94k písm. e) 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 stavebního záměru.  
 
 
 
Ing. Přemysl Tomáš  
referent odboru regionálního rozvoje     „otisk razítka“  
a stavebního úřadu  
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V souladu s ustanovením § 144 správního řádu - řízení s velkým počtem účastníků v návaznosti na 
ustanovení § 115 stavebního zákona se toto oznámení doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Toto 
oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15-ti dnů a 
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na 
Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí a Obecním úřadu Metylovice.  
 
 
Ev. číslo písemnosti:  
 
VYVĚŠENO         SŇATO  
Dne……………………        dne ………………………….  
 

Razítko úřadu  
 

………………………        ……………………………..  
Jméno, příjmení, podpis       Jméno, příjmení, podpis 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení: 
Dle § 94k stavebního zákona 
Odst. a) stavebník – doručí se do vlastních rukou, resp. do datové schránky 

- Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice, IČO: 00535991 v zastoupení: 
- ASA, spol. s r. o., Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 16628519  

Odst. b) obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn 
- Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice, IČO: 00535991 (stavebník) 

Odst. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem – doručí se do 
datové schránky 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035 
- ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 
- ČR - Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021 
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 
- SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665 

Odst. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – doručí se do vlastních rukou, resp. 
do datové schránky 

- Bílek Lukáš, č.p. 495, 73949 Metylovice 
- Čaník Jan, č.p. 633, 73949 Metylovice 
- EURA holding a.s., Koněvova 1271/101, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO: 24834301 
- Fialová Lucie Mgr., V Zátiší 655/5, Mariánské Hory, 70900 Ostrava 
- Halata Vít, Čs. armády 160, Nový Bohumín, 73581 Bohumín 
- Halatová Ivana, č.p. 429, 73949 Metylovice 
- Jurečka Zbyněk, č.p. 418, 73949 Metylovice 
- Kičmerová Zuzana, Tolstého 109, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
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- Koval Vlastimil, č.p. 383, 73949 Metylovice 
- Kula Tomáš, č.p. 573, 73949 Metylovice 
- Kus Jiří, Zdeňka Štěpánka 1779/13, Poruba, 70800 Ostrava  
- Kusová Helena, Zdeňka Štěpánka 1779/13, Poruba, 70800 Ostrava  
- Mališ Rudolf, č.p. 394, 73949 Metylovice 
- Martinková Dagmar, č.p. 489, 73949 Metylovice 
- Nierychel Petr, č.p. 476, 73949 Metylovice 
- Nierychlová Jitka, č.p. 476, 73949 Metylovice 
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO: 00095711 
- Timko Jan, č. p. 624, 73949 Metylovice  
- Timková Lucie, č. p. 624, 73949 Metylovice 
- Vršková Ludmila, Březinova 1592, Místek, 73801 Frýdek-Místek 
- Zahatlan Pavol, č.p. 629, 73949 Metylovice 
- Zahatlanová Stanislava, č.p. 629, 73949 Metylovice 

Odst. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – doručí se veřejnou 
vyhláškou  

- Sousední pozemky v k.ú. Metylovice [693545]:  
parc.č. 1044/11, 1046/1, 1046/2, 1046/3, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1046/7, 1047/1, 1047/2, 1047/4, 1047/6, 
1047/7, 1047/9, 1090/1, 1090/2, 1090/4, 1090/6, 1092/1, 1092/2, 1092/4, 1092/5, 1092/6, 1092/7, 1092/8, 
1092/16, 1093/1, 1093/2, 1093/4, 1093/5, 1096/5, 1099/3, 1099/4, 1099/7, 1099/9, 1099/11, 1099/12, 
1099/13, 1099/16, 1099/17, 1100/3, 1103/2, 1105/2, 1127/37, 1133/1, 1133/2, 1152, 1240/11, 2058/3, 
2141/38; 

- Sousední stavby:  
č.p. 38, 115, 211, 231, 258, 262, 281, 311, 316, 317, 318, 321, 338, 383, 390, 394, 397, 418, 429, 461, 476, 
480, 481, 489, 499, 509, 510, 528, 587, 602, 609, 624, 629, 633, Metylovice 739 49 
ev. č. 59, ev. č. 132 Metylovice 739 49 

 
Dotčené orgány: 

- Obecní úřad Metylovice, č.p. 495, 739 49 Metylovice 
- Městský Úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
- Městský Úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
- HZS Ms kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek (HSOS-316-2/2020) 
- KHS Ms kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (KHSMS 65042/2019/FM/HOK) 
- Policie ČR, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek (KRPT-288717-2/ČJ-2019-070206) 
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