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MPM-QUALITY v.o.s. 
Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek 
V zastoupení: 
Ing. Martin Limanovský 
1. máje 655/12, 743 01 Bílovec 
      

   
ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Dne 6. 5. 2022 podala a dne 22. 8. 2022 doplnila společnost MPM-QUALITY v.o.s., se sídlem Příborská 1473, 
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47987430 v zastoupení Ing. Martinem Limanovským, 1. máje 655/12, 743 01 
Bílovec, IČO: 04073762 (dále jen „stavebník“), žádost o vydání společného povolení pro stavbu „TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA – METYLOVICE“ na pozemcích parc. č. 525/9, 525/15, 525/34, 525/35, 525/36, 525/39, 
525/40, 525/41, 525/42, 525/43, 525/45, 525/56, 525/58, 525/71, 525/72, 525/73, 525/74, 525/75, 
525/76, 525/77, 525/78, 525/78, 525/79, 525/80, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 
525/87, 525/88, 525/89, 525/91, 525/92, 525/93, 525/94, 525/95, 525/96, 525/97, 525/98, 525/99, 
525/100, 525/101, 525/102, 525/103, 525/104, 525/114, 525/115, 525/116, 525/117, 525/118, 525/119, 
525/121, 525/123, 525/124, 525/125, 525/126, 525/127, 525/128, 525/137, 525/139, 525/153, 525/154, 
525/155, 537, 580, 597/6, 2099/17 a 2099/23 vše v katastrálním území 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. 4 písm. a) zákona 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „Silniční zákon“) ve znění pozdějších předpisů, ve společném 
územním a stavebním řízení (dále také „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o 
vydání společného povolení a na základě tohoto posouzení: 
 
VYDÁVÁ podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
 

společné povolení pro stavbu 
 
„TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – METYLOVICE“ na pozemcích parc. č. 525/9, 525/15, 525/34, 525/35, 
525/36, 525/39, 525/40, 525/41, 525/42, 525/43, 525/45, 525/56, 525/58, 525/71, 525/72, 525/73, 
525/74, 525/75, 525/76, 525/77, 525/78, 525/78, 525/79, 525/80, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 
525/85, 525/86, 525/87, 525/88, 525/89, 525/91, 525/92, 525/93, 525/94, 525/95, 525/96, 525/97, 
525/98, 525/99, 525/100, 525/101, 525/102, 525/103, 525/104, 525/114, 525/115, 525/116, 525/117, 
525/118, 525/119, 525/121, 525/123, 525/124, 525/125, 525/126, 525/127, 525/128, 525/137, 525/139, 
525/153, 525/154, 525/155, 537, 580, 597/6, 2099/17 a 2099/23 vše v katastrálním území Metylovice 
[693545]. 
 
Předmětem povolení je novostavba veřejných účelových komunikací v parametru místní komunikace v 
zastavitelné ploše Z39 lokality „Metylovičky“ v k.ú. Metylovice, stavební objekty SO 101 – Pozemní 
komunikace a SO 401 – Veřejné osvětlení. Celkem je navrženo 9 větví komunikace (osa 1 až 9). Osa 1: 
Jedná se o novostavbu dvoupruhové obousměrné průjezdné veřejně přístupné komunikace, která je 
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navržená v šířce 5,0 m a v délce 145,66 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy 2,5 m. Komunikace začíná 
v místě napojení na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci, na pozemku parc. č. 525/15 k.ú. 
Metylovice a propojuje další stávající komunikaci na pozemku parc. č. 525/58 k.ú. Metylovice. V místě 
napojení na stávající komunikaci budou poloměry nároží 8,0 m. Maximální podélný sklon je 6,5 %. V 
místě napojení na stávající komunikaci dochází k přerušení příkopy, proto bude v daném místě 
vybudován betonový propustek se šikmými, kamenem zpevněným, čely. Propustek bude betonový DN 
400 dl cca 15,0 m. Plánovaná šíře veřejného prostranství komunikace je 8,0 m. Osa 2: Jedná se o 
novostavbu dvoupruhové obousměrné neprůjezdné veřejně přístupné komunikace, která je navržená v 
šířce 5,0 m a v délce 51,36 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy 2,5 m. Komunikace začíná v místě 
napojení na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku parc. č. 525/58 k.ú. 
Metylovice. V místě napojení na stávající komunikaci budou poloměry nároží 8,0 m. Maximální podélný 
sklon je 0,5 %. V místě napojení na stávající komunikaci dochází k přerušení příkopy, proto bude v daném 
místě vybudován betonový propustek se šikmými, kamenem zpevněnými, čely. Propustek bude betonový 
DN 400 dl cca 15,0 m. Plánovaná šíře veřejného prostranství komunikace je 9,0 m. Osa 3: Jedná se o 
novostavbu jednopruhové obousměrné neprůjezdné veřejně přístupné komunikace, která je navržená v 
šířce 3,0 m a v délce 46,46 m. Komunikace začíná v místě napojení na stávající veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci, na pozemku parc. č. 525/58 k.ú. Metylovice. V místě napojení na stávající 
komunikaci budou poloměry nároží 8,0 m. Maximální podélný sklon je 0,5 %. V místě napojení na 
stávající komunikaci dochází k přerušení příkopy, proto bude v daném místě vybudován betonový 
propustek se šikmými, kamenem zpevněnými, čely. Propustek bude betonový DN 400 dl cca 15,0 m. 
Komunikace je ukončena obratištěm pro osobní automobily. Délka obratiště je 14,6 m a šířka 10,0 m. 
Poloměr nároží v obratišti je 6,0 m. Tvar obratiště je dán stávajícím pozemkovým uspořádáním. 
Plánovaná šíře veřejného prostranství komunikace je 11,0 m. V blízkosti osy 3 se nachází stávající stožár 
VVN. Komunikace je navržena ve vzdálenosti 5,0 m od stožáru. Osa 4: Jedná se o novostavbu 
dvoupruhové obousměrné neprůjezdné veřejně přístupné komunikace, která je navržená v šířce 5,0 m a v 
délce 52,22 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy 2,5 m. Komunikace začíná v místě napojení na 
stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci, na pozemku parc. č. 525/58 k.ú. Metylovice. V místě 
napojení na stávající komunikaci budou poloměry nároží 8,0 m. Maximální podélný sklon je 0,5 %. V 
místě napojení na stávající komunikaci dochází k přerušení příkopy, proto bude v daném místě 
vybudován betonový propustek se šikmými, kamenem zpevněnými, čely. Propustek bude betonový DN 
400 dl cca 15,0 m. Komunikace je ukončena obratištěm pro osobní automobily. Délka obratiště je 15,9 m 
a šířka 9,0 m. Poloměry nároží v obratišti jsou 4,5 m a 6,0 m. Tvar obratiště je dán stávajícím 
pozemkovým uspořádáním. Plánovaná šíře veřejného prostranství komunikace je 9,0 m. Osa 5: Jedná se 
o novostavbu dvoupruhové obousměrné neprůjezdné veřejně přístupné komunikace, která je navržená v 
šířce 5,0 m a v délce 57,21 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy 2,5 m. Komunikace začíná v místě 
napojení na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci, na pozemku parc. č. 525/58 k.ú. 
Metylovice. V místě napojení na stávající místní komunikaci budou poloměry nároží 8,0 m. Maximální 
podélný sklon je 0,5 %. V místě napojení na stávající komunikaci dochází k přerušení příkopy, proto bude 
v daném místě vybudován betonový propustek se šikmými, kamenem zpevněnými, čely. Propustek bude 
betonový DN 400 dl cca 15,0 m. Komunikace je ukončena obratištěm pro osobní automobily. Délka 
obratiště je 13,0 m a šířka 9,0 m. Poloměry nároží v obratišti jsou 4,5 m. Plánovaná šíře veřejného 
prostranství komunikace je 9,0 m. Osa 6: Jedná se o novostavbu dvoupruhové obousměrné neprůjezdné 
veřejně přístupné komunikace, která je navržená v šířce 5,0 m a v délce 107,1 m. Šířka jednoho jízdního 
pruhu je tedy 2,5 m. Komunikace je ukončena obratištěm pro osobní automobily. Délka obratiště je 13,0 
m a šířka 9,0 m. Poloměry nároží v obratišti jsou 4,5 m. Komunikace začíná v místě napojení na stávající 
veřejně přístupnou účelovou komunikaci, na pozemku parc. č. 525/58 k.ú. Metylovice. V místě napojení 
na stávající komunikaci budou poloměry nároží 8,0 m. Maximální podélný sklon je 1,0 %. V místě 
napojení na stávající komunikaci dochází k přerušení příkopy, proto bude v daném místě vybudován 
betonový propustek se šikmými, kamenem zpevněnými, čely. Propustek bude betonový DN 400 dl cca 
15,0 m. Plánovaná šíře veřejného prostranství komunikace je 8,0 m. Osa 7: Jedná se o novostavbu 
dvoupruhové obousměrné průjezdné veřejně přístupné komunikace, která je navržená v šířce 5,0 m a v 
délce 133,1 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy 2,5 m. Komunikace začíná v místě napojení na 
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stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci, na pozemku parc. č. 525/15 k. ú. Metylovice. Trasa 
komunikace je vedená přibližně ve stejné trase jako stávající polní cesta. Maximální podélný sklon je 
10,85 %. Komunikace je ukončena napojením na stávající polní cestu na pozemku parc. č. 525/139 k. ú. 
Metylovice. Na tuto komunikaci je v km 0,07412 napojená komunikace (osa 8) a v km 0,12533 (osa 9). 
Osa 8: Jedná se o novostavbu dvoupruhové obousměrné průjezdné veřejně přístupné komunikace, která 
je navržená v šířce 5,0 m a v délce 75,99 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy 2,5 m. Komunikace 
začíná v místě napojení na navrženou komunikaci (osa 7). V místě napojení na tuto komunikaci budou 
poloměry nároží 8,0 m a 7,0 m. Maximální podélný sklon je 14,0 % na délce 38,0 m. Tento sklon je dán 
stávajícím terénem v daném místě. Komunikace je ukončena napojením na stávající komunikaci na 
pozemku parc. č. 525/58. k. ú. Metylovice. Plánovaná šíře veřejného prostranství komunikace je 9,0 m. 
Osa 9: Jedná se o novostavbu jednopruhové obousměrné neprůjezdné veřejně přístupné komunikace, 
která je navržená v šířce 3,5 m a v délce 30,0 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy 3,5 m. Komunikace 
začíná v místě napojení na navrženou komunikaci (osa 8). V místě napojení na tuto komunikaci bude 
poloměr nároží 5,0 m. Maximální podélný sklon je 4,0 %. Komunikace je ukončena obratištěm pro osobní 
automobily. Délka obratiště je 13,0 m a šířka 9,0 m. Poloměry nároží v obratišti jsou 4,5 m. Plánovaná šíře 
veřejného prostranství komunikace je 6,5 m. Veřejné osvětlení – bude napojeno přípojkou NN na 
stávající stožáry veřejného osvětlení v lokalitě. V bočních komunikacích bude nainstalováno celkem 27 
svítidel na stožárech výšky 5 m, podél stávající komunikace bude nainstalováno 15 svítidel na stožárech 
výšky 6 m, které budou sloužit i k osvětlení plánované cyklostezky.  
 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 101 – Pozemní komunikace 
SO 301 – Vodovod (není součástí tohoto povolení) 
SO 302 – Kanalizace splašková (není součástí tohoto povolení) 
SO 303 – Kanalizace dešťová (není součástí tohoto povolení) 
SO 304 – Retenční nádrž (není součástí tohoto povolení) 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
 
Společně se stavbou hlavní je povolena stavba vedlejší „SO 401 – Veřejné osvětlení“, pro kterou bylo 
vydáno závazné stanovisko stavebním úřadem Frýdlant nad Ostravicí dne 22. 8. 2022 zn. MUFO 
27191/2022. 
 
 Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje: 

Katastrální území Parc. č. Druh pozemku Způsob využití Výměra 

Metylovice [693545] 525/15 ostatní plocha ostatní komunikace 5 995 m2 
Metylovice [693545] 525/34 trvalý travní porost --- 1 908 m2 
Metylovice [693545] 525/58 ostatní plocha ostatní komunikace 7 763 m2 
Metylovice [693545] 525/71 trvalý travní porost --- 1 813 m2 
Metylovice [693545] 525/100 trvalý travní porost --- 885 m2 
Metylovice [693545] 525/101 trvalý travní porost --- 855 m2 
Metylovice [693545] 525/103 trvalý travní porost --- 242 m2 
Metylovice [693545] 525/116 ostatní plocha ostatní komunikace 38 m2 
Metylovice [693545] 525/117 trvalý travní porost --- 623 m2 
Metylovice [693545] 525/118 ostatní plocha ostatní komunikace 1 029 m2 
Metylovice [693545] 525/121 trvalý travní porost --- 26 m2 
Metylovice [693545] 525/125 trvalý travní porost --- 484 m2 
Metylovice [693545] 525/126 trvalý travní porost --- 764 m2 
Metylovice [693545] 525/127 trvalý travní porost --- 596 m2 
Metylovice [693545] 525/128 trvalý travní porost --- 728 m2 
Metylovice [693545] 525/128 trvalý travní porost --- 728 m2 
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Katastrální území Parc. č. Druh pozemku Způsob využití Výměra 

Metylovice [693545] 525/139 trvalý travní porost --- 910 m2 
Metylovice [693545] 580 vodní plocha koryto vodního toku 134 m2 
Metylovice [693545] 597/6 ostatní plocha jiná plocha 170 m2 
Metylovice [693545] 2099/23 vodní plocha koryto vodního toku 1 292 m2 
Metylovice [693545] 525/35 trvalý travní porost --- 1 827 m2 
Metylovice [693545] 525/91 trvalý travní porost --- 1 466 m2 
Metylovice [693545] 525/92 trvalý travní porost --- 1 470 m2 
Metylovice [693545] 525/93 trvalý travní porost --- 1 529 m2 
Metylovice [693545] 525/94 trvalý travní porost --- 1 487 m2 
Metylovice [693545] 525/95 trvalý travní porost --- 2 237 m2 
Metylovice [693545] 525/96 trvalý travní porost --- 1 519 m2 
Metylovice [693545] 525/97 trvalý travní porost --- 1 530 m2 
Metylovice [693545] 525/98 trvalý travní porost --- 1 437 m2 
Metylovice [693545] 525/45 trvalý travní porost --- 1 210 m2 
Metylovice [693545] 525/9 trvalý travní porost --- 2 791 m2 
Metylovice [693545] 2099/17 vodní plocha koryto vodního toku 453 m2 
Metylovice [693545] 525/56 trvalý travní porost --- 4 458 m2 
Metylovice [693545] 525/99 trvalý travní porost --- 95 m2 
Metylovice [693545] 525/102 trvalý travní porost --- 5 m2 
Metylovice [693545] 525/104 trvalý travní porost --- 90 m2 
Metylovice [693545] 525/123 trvalý travní porost --- 220 m2 
Metylovice [693545] 525/39 trvalý travní porost --- 6 715 m2 
Metylovice [693545] 537 trvalý travní porost --- 4 047 m2 
Metylovice [693545] 525/78 trvalý travní porost --- 1 022 m2 
Metylovice [693545] 525/36 trvalý travní porost --- 1 004 m2 
Metylovice [693545] 525/40 trvalý travní porost --- 1 159 m2 
Metylovice [693545] 525/41 trvalý travní porost --- 1 100 m2 
Metylovice [693545] 525/42 trvalý travní porost --- 1 164 m2 
Metylovice [693545] 525/43 trvalý travní porost --- 1 196 m2 
Metylovice [693545] 525/115 trvalý travní porost --- 1 915 m2 
Metylovice [693545] 525/124 trvalý travní porost --- 1 115 m2 
Metylovice [693545] 525/154 trvalý travní porost --- 1 005 m2 
Metylovice [693545] 525/75 trvalý travní porost --- 884 m2 
Metylovice [693545] 525/76 trvalý travní porost --- 961 m2 
Metylovice [693545] 525/77 trvalý travní porost --- 1 308 m2 
Metylovice [693545] 525/78 trvalý travní porost --- 1 089 m2 
Metylovice [693545] 525/79 trvalý travní porost --- 1 407 m2 
Metylovice [693545] 525/80 trvalý travní porost --- 1 123 m2 
Metylovice [693545] 525/114 trvalý travní porost --- 1 117 m2 
Metylovice [693545] 525/119 trvalý travní porost --- 1 088 m2 
Metylovice [693545] 525/137 trvalý travní porost --- 1 086 m2 
Metylovice [693545] 525/155 trvalý travní porost --- 884 m2 
Metylovice [693545] 525/81 trvalý travní porost --- 1 024 m2 
Metylovice [693545] 525/82 trvalý travní porost --- 1 141 m2 
Metylovice [693545] 525/83 trvalý travní porost --- 1336 m2 
Metylovice [693545] 525/84 trvalý travní porost --- 1320 m2 
Metylovice [693545] 525/85 trvalý travní porost --- 1346 m2 
Metylovice [693545] 525/86 trvalý travní porost --- 1381 m2 
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Katastrální území Parc. č. Druh pozemku Způsob využití Výměra 

Metylovice [693545] 525/86 trvalý travní porost --- 1381 m2 
Metylovice [693545] 525/87 trvalý travní porost --- 1312 m2 
Metylovice [693545] 525/88 trvalý travní porost --- 1372 m2 
Metylovice [693545] 525/89 trvalý travní porost --- 1523 m2 
Metylovice [693545] 525/72 trvalý travní porost --- 846 m2 
Metylovice [693545] 525/73 trvalý travní porost --- 891 m2 
Metylovice [693545] 525/74 trvalý travní porost --- 1 806 m2 
Metylovice [693545] 525/153 trvalý travní porost --- 1 002 m2 

 
Pro umístění a provedení stavby stavební úřad dle ust. § 94p stavebního zákona stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace ověřené ve společném řízení, zpracované 
společností Limanovský s.r.o., 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec, IČO: 08321973, (zodpovědný 
projektant: Ing. Ondřej Adamík, ČKAIT 1202137 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby) a podle 
podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se 
stavebním úřadem. 

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběru stavebníka. Stavební podnikatel, který bude 
provádět stavbu, je povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle ust. § 
160 stavebního zákona.  Provádět stavbu může jako zhotovitel, jen stavební podnikatel, který při její 
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, 
aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, 
které jsou držiteli takového oprávnění. 

3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který si stavebník vyzvedne na stavebním úřadě, jakmile toto rozhodnutí nabude právní 
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a musí zůstat na stavbě až do vydání 
kolaudačního souhlasu. 

4. Stavebník min. 7 dní před zahájením prací písemně oznámí stavebnímu úřadu vybraného 
dodavatele stavby.   

5. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu vytýčení prostorové 
polohy stavby odborně způsobilými osobami. 

6. Zároveň bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a budou respektována ochranná pásma 
podzemních i nadzemních vedení a podmínky jejich správců. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu 
zdraví osob na staveništi. 

8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, do kterého se 
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Povinnosti a odpovědnost osob při 
přípravě a provádění staveb jsou stanoveny ust. § 152 až § 155 stavebního zákona.          

9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 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. 

10. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, budou veškeré odpady, které vzniknou při 
stavbě, zneškodněny na příslušné skládce odpadů, nebo využity v souladu se zákonem. 

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. 
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12. Na komunikacích, které budou užívány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečisťování. Tyto 
komunikace musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny. Po skončení 
užívání budou používané komunikace, v případě poškození v důsledku stavby, uvedeny do 
původního stavu.   

13. Veškeré provizorní objekty (skládky materiálu, příjezdy, manipulační plochy) budou po ukončení 
stavebních prací odstraněny. 

14. Budou dodrženy následující podmínky silničního správního úřadu (KÚ MsK, Odbor dopravy): 
a. Případné terénní úpravy pozemku budou provedeny tak, aby nedocházelo ke svádění vod 

na silniční pozemky stávající silnice č. I/56. 
b. Prováděním předmětné stavby nesmí být dotčena stávající silnice č. I/56, ani její součásti, 

ani její příslušenství, ani silniční provoz na ní. 
15. Budou dodrženy následující podmínky silničního správního úřadu (MěÚ FnO): 

a. O místní úpravu provozu bude požádáno u zdejšího silničního správního úřadu 
v dostatečném předstihu před kolaudací stavby. 

16. Budou dodrženy následující podmínky vodoprávního úřadu: 
a. Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku a 

správce povodí Povodí Odry, státní podnik k výše uvedené projektové dokumentaci zn.: 
POD/20907/2021/9232/821.07 ze dne 6. 12. 2021. 

i. Při výstavbě navržených výustních objektů požaduje Povodí Odry s. p. použít kámen 
do rovnaniny o hmotnosti 50-200 kg. Rovnanina bude s urovnáním líce a 
vyklínováním, pod potrubím DN200 bude rovnanina prolita betonem. S hloubkou 
uložení do dna 0,6 m Povodí Odry s. p souhlasí. 

ii. U druhého výše navrženého výustního objektu v ř.km 0,48 upozorňuje Povodí Odry 
s. p., že vyústění je navrženo v nánosech v korytě. V místě vyústění požaduje Povodí 
Odry s. p. provést prohrábku dna v délce min 10 m na zjištění příčných 
stabilizačních objektů. Objekt musí být umístěn nade dnem do prohrábce 
(prohlídka musí být odsouhlasena správcem toku). V korytě se nenachází dle PD 
příčný zděný objekt v ř.km 0,461 a další dřevěné stabilizační prahy zakryté nánosy. 

iii. Z důvodu přístupů k toku musí být zachován podél levého břehu 3,0 m pruh bez 
zástavby a oplocení. 

iv. V situaci je zaznačen dočasný přejezd pro zemědělskou techniku cca v ř.km 0,22 
vodního toku IDVT 10212873 - k této stavbě bylo vydáno stanovisko dne 20. 8. 2021 
zn.: POD/13115/2021/923/2/821.01. 

v. Podél levého břehu vodního toku je umístěno šest samostatných parcel pro 
výstavbu RD. Při výstavbě na těchto pozemcích požaduje Povodí Odry s. p., aby byl 
zachován přístup ke korytu toku, tj., aby byl ponechán podél vodního toku pruh 3,0 
m bez zástavby a oplocení. Do vzdálenosti 3 m od HBH také požaduje, aby výšková 
úroveň terénu byla ponechána v původní úrovni před realizací výstavby. 

vi. Dále Povodí Odry s. p. požaduje, aby rodinné domy byly umístěny v minimální 
vzdálenosti 6 m od horní břehové hrany (HBH) vodního toku (VT). 

vii. Povodí Odry s. p. požaduje, aby byl nejpozději ke kolaudaci dešťové kanalizace 
včetně výustních objektů a retenční nádrže předložen provozní řád s popisem 
množství odváděných vod z jednotlivých RD, z retenční nádrže, s postupem 
manipulace na retenční nádrži včetně informací o vlastníkovi a provozovateli těchto 
vodních děl. 

viii. S navrženým řešením likvidace odpadních vod v lokalitě, tj. vybudováním splaškové 
kanalizace a dočasnou akumulací odpadních vod u jednotlivých RD do doby jejího 
zprovoznění a napojení na veřejnou kanalizaci obce Metylovice a ČOV Frýdlant nad 
Ostravicí Povodí Odry s. p. souhlasí. Dotčené území je součástí opatření k zabránění 
a regulaci znečištění z bodových zdrojů ID HOD30701073 „Metylovice – výstavba 
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kanalizace“, které je součástí Plánu dílčího povodí Horní Odry a v současné době 
(dle informací vedení obce Metylovice) probíhá jeho realizace. 

17. Budou dodrženy následující podmínky orgánu ochrany přírody: 
a. V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných a kapalných 

poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.  
b. Při realizaci stavby nebude ve VKP vodním toku skladována výkopová zemina, stavební ani 

jiný materiál.  
c. Při realizaci záměru bude respektován stávající tvar koryta, břehy a jeho okolí.  
d. Opevnění koryta vodního toku bude mít minimální rozměry.  
e. Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů oznámeny místní 

organizaci Českého rybářského svazu, která v případě zjištění zajistí případný záchranný 
odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. 

f. Stávající břehová zeleň bude v maximální míře zachována a chráněna před poškozením.              
Při provádění stavebních prací je nutno postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. V případě kácení dřevin rostoucí mimo les stavebník požádá o povolení 
příslušný orgán ochrany přírody dle ust. 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., s doložením 
náležitostí dle vyhlášky 189/2013 Sb., včetně doložení souhlasu s kácením správce 
dotčeného vodního toku. Nezbytné kácení dřevin bude realizováno mimo vegetační období, 
tj. v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku. 

 
18. Budou dodrženy následující podmínky orgánu ochrany ZPF: 

a. Hranice trvalého záboru zemědělské půdy ze ZPF, tj. plochy řešené tímto souhlasem, budou 
v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám na okolním 
zemědělském půdním fondu. 

b. Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy (pod stavbami) bude před zahájením stavebních 
prací provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – orniční vrstvy do hloubky cca 40 cm.  
Sejmutá orniční vrstva půdy bude po dobu výstavby dočasně deponována v blízkosti stavby 
a po dokončení stavby bude využita pro zúrodnění svrchní vrstvy půdy zbývající 
nezastavené části dotčených pozemků, nikoliv pro modelaci terénu. Orniční vrstva bude 
rozprostřena pouze jako vrchní vrstva na vrstvy nižší kvality. Po celou dobu uložení musí být 
ornice zabezpečena proti zcizení a znehodnocení. 

c. V souladu s ust. § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu, vede o činnostech souvisejících se skrývkou oprávněný ze 
souhlasu s odnětím zemědělské půdy za zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona 
protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné 
využití skrývky, dále ochrany a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy 
a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. Jakékoliv jiné využití skryté ornice je 
možné pouze po předchozím projednání a schválení příslušným orgánem ochrany ZPF, tj. 
zdejším odborem životního prostředí. 

19. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních správců 
(vlastníků) technické infrastruktury: 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO: 04084063, ze dne 15. 9. 2020 zn. 
736594/20 
Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s. Při dotčení 
zařízení SEK budou dodrženy podmínky, které jsou obsaženy v citovaném vydaném vyjádření, které 
je součástí dokladové části projektové dokumentace pro společné povolení. 
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ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 26. 11. 2021 zn. 1121918172 a ze dne 
18. 10. 2021 zn. 001119023690 
V zájmovém území stavby se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu 
podzemní vedení VVN, VN a NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. Při dotčení zařízení ČEZ Distribuce a.s. 
budou dodrženy podmínky, které jsou obsaženy v citovaných vyjádření, které jsou součástí 
dokladové části projektové dokumentace pro společné povolení. 
GasNet Služby, s.r.o. (dříve GridServices, s.r.o.), Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze 
dne 23. 9. 2020 zn. 5002209983 
V zájmovém území stavby se nachází provozovaná plynárenská zařízení VTL plynovod DN 200 v 
majetku GasNet, s.r.o. Při dotčení plynovodu a ochranného pásma budou dodrženy podmínky, 
které jsou obsaženy v citovaném vydaném vyjádření, které je součástí dokladové části projektové 
dokumentace pro společné povolení. 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 45 Ostrava, ze dne 
17. 5. 2022 zn. 9773/V008277/2022/KO 
V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řad v provozování SMVAK. Při dotčení vodovodu a 
ochranného pásma budou dodrženy podmínky, které jsou obsaženy v citovaném vydaném 
vyjádření, které je součástí dokladové části projektové dokumentace pro společné povolení. 

20. Stavba bude dokončena do 11/2023. 
21. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

 předání staveniště 
 vytyčení stavby a sítí 
 provedení podkladních vrstev 
 dokončení stavby 

22. Stavebník zajistí dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a předloží ji spolu s 
žádostí o kolaudační souhlas. 

23. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.  Stavebník zajistí, aby byly před započetím 
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Stavebník dále 
pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy 

 
Účastnící řízení podle § 27 odst. 1 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád: 
MPM-QUALITY v.o.s., se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47987430 
Obec Metylovice, č.p. 495, 73949 Metylovice, IČO: 00535991 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO: 04084063 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 
SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČO: 45193665 
METVEST s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 06660240 
METVEST Invest s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 25399039 
METVEST Reality s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 09262288 
METVEST Development s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 09774203 
METVEST Invest Reality s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 09262458 
SOMMERASSET s.r.o., Nová Ves č.ev. 52, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 05383617 
YCLN1 s.r.o., Masarykova 409/26, Brno-město, 60200 Brno, IČO: 11697792 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 49240901 
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5, IČO: 13584324 
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Magnusek Petr, č.p. 106, 73911 Janovice, nar.: 29. 5. 1952 
Magnusková Irena, č.p. 106, 73911 Janovice, nar.: 14. 4. 1953 
Uher Dominik, č.p. 158, 73941 Palkovice, nar.: 31. 12. 1992 
Hanko Petr, Hodoňovice 134, 73901 Baška, nar.: 11. 7. 1966 
Holzer Daniel, Josefa Brabce 2871/39, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, 18. 8. 1995 
Mohyla Martin, č.p. 88, 74282 Jistebník, nar.: 3. 2. 1988  
Mohylová Denisa, č.p. 385, 73949 Metylovice, nar.: 21. 12. 1993 
Sarkady Alexander, U letohrádku 881, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, nar.: 3. 3. 1973 
 

Upozornění 
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí 2 roky 
ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době 
jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení 
stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla 
zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost 
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného 
povolení.   
  

Odůvodnění 
 
Dne 6. 5. 2022 podala a dne 22. 8. 2022 doplnila společnost MPM-QUALITY v.o.s., se sídlem Příborská 1473, 
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47987430 v zastoupení Ing. Martinem Limanovským, 1. máje 655/12, 743 01 
Bílovec, IČO: 04073762, zdejšímu Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru RRaSÚ, žádost o vydání 
společného povolení pro stavbu „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – METYLOVICE“ na pozemcích parc. č. 
525/9, 525/15, 525/34, 525/35, 525/36, 525/39, 525/40, 525/41, 525/42, 525/43, 525/45, 525/56, 525/58, 
525/71, 525/72, 525/73, 525/74, 525/75, 525/76, 525/77, 525/78, 525/78, 525/79, 525/80, 525/81, 
525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/87, 525/88, 525/89, 525/91, 525/92, 525/93, 525/94, 
525/95, 525/96, 525/97, 525/98, 525/99, 525/100, 525/101, 525/102, 525/103, 525/104, 525/114, 
525/115, 525/116, 525/117, 525/118, 525/119, 525/121, 525/123, 525/124, 525/125, 525/126, 525/127, 
525/128, 525/137, 525/139, 525/153, 525/154, 525/155, 537, 580, 597/6, 2099/17 a 2099/23 vše v 
katastrálním území Metylovice [693545]. Stavební úřad opatřením ze dne 23. 8. 2022 pod č.j. 
MUFO 27386/2022 oznámil dotčeným orgánům a účastníkům řízení zahájení společného řízení. Současně v 
souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady 
rozhodnutí a stanovil lhůtu 3 dnů následujících po uplynutí stanovené 15 – ti denní lhůty určené k uplatnění 
námitek a důkazů k zahajovanému řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek 
účastníků řízení, připomínek veřejnosti a příp. důkazů. V průběhu řízení nebyly podány žádné námitky ze 
strany účastníků řízení ani uplatněny případné důkazy.        
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o 
stavebního zákona a zjistil že: 
- Projektová dokumentace je přehledná, byla zpracována společností Limanovský s.r.o., 1. máje 655/12, 743 
01 Bílovec, IČO: 08321973, (zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Adamík, ČKAIT 1202137 – autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby) a v míře odpovídající jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu.  
- Jako příjezd ke stavbě bude používána krajská silnice III. třídy III/48416 a síť místních a účelových 
komunikací obce Metylovice. 
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány – podmínky dotčených orgánů 
uplatněné v jejich stanoviscích a týkající se způsobu provádění a užívání stavby byly zakomponovány do 
podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.    
Podmínky vyplývající z vyjádření účastníků řízení a týkající se způsobu provádění či užívání stavby jsou 
zakomponovány do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. 
Podaná žádost o stavební povolení byla doložena těmito vyjádřeními, stanovisky a souhlasy: 
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- Sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 
24729035, ze dne 8. 1. 2022 zn. 0101661479 

- Sdělení o existenci sítí CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO: 04084063, ze 
dne 12. 11. 2021 zn. 853691/21 

- Sdělení o existenci sítí GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 
27935311, ze dne 8. 1. 2022 zn. 5002530173 

- Sdělení o existenci sítí SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČO: 45193665, ze dne 12. 
11. 2021 zn. 9773/V035795/2021/AUTOMAT a ze dne 8. 9. 2020 zn. 9773/V024299/2020/TA 

- Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO: 26470411, ze dne 
12. 11. 2021 zn. 0700468134 

- Sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO: 29148278, ze 
dne 12. 11. 2021 zn. 0201329585 

- Sdělení Obecní úřad Metylovice, č.p. 495, 739 49 Metylovice, ze dne 7. 12. 2021 č.j. 882/21/330.1 a 
ze dne 8. 12. 2021 č.j. 720/21/330.1 

- Vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO: 04084063, ze dne 15. 9. 
2020 zn. 736594/20 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, ze 
dne 26. 11. 2021 zn. 1121918172, ze dne 18. 10. 2021 zn. 001119023690 a ze dne 4. 11. 2021 zn. 
001120383178 

- Vyjádření GasNet Služby, s.r.o. (dříve GridServices, s.r.o.), Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 
Brno, IČO: 27935311, ze dne 23. 9. 2020 zn. 5002209983 

- Vyjádření SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČO: 45193665, ze dne 17. 5. 2022 zn. 
9773/V008277/2022/KO 

- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, ze dne 19. 10. 
2020 zn. 54220/S2005/20/MK 

- Vyjádření Obec Metylovice, č.p. 495, 739 49 Metylovice, IČO: 00535991, ze dne 15. 8. 2022 č.j. 
392/22/330.1 

- Souhlas Obecní úřad Metylovice, č.p. 495, 739 49 Metylovice, ze dne 8. 12. 2021 č.j. 721/21/330.1 
- Stanovisko Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021, ze dne 6. 12. 2021 

zn. POD/20907/2021/9232/821.10  
- Stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, ze dne 7. 10. 

2020 č.j. KRPT-174594-2/ČJ-2020-070206 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: SOMMERASSET s.r.o., Nová Ves č.ev. 52, 73911 Frýdlant 

nad Ostravicí 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: Holzer Daniel, Josefa Brabce 2871/39, Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: Uher Dominik, č.p. 158, 73941 Palkovice 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: Hanko Petr, Hodoňovice 134, 73901 Baška 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: YCLN1 s.r.o., Masarykova 409/26, Brno-město, 60200 Brno 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: METVEST Development s.r.o., Příborská 1473, Místek, 

73801 Frýdek-Místek 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: METVEST Invest Reality s.r.o., Příborská 1473, Místek, 

73801 Frýdek-Místek 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: METVEST Invest s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 

Frýdek-Místek 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: METVEST s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-

Místek 
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- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: METVEST Reality s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 
Frýdek-Místek 

- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: Magnusek Petr, č.p. 106, 73911 Janovice a Magnusková 
Irena, č.p. 106, 73911 Janovice 

- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: Obec Metylovice, č.p. 495, 73949 Metylovice 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: Mohyla Martin, č.p. 88, 74282 Jistebník 
- Souhlas se stavbou v situačním výkrese: Mohylová Denisa, č.p. 385, 73949 Metylovice 
- Koordinované stanovisko MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP, ze dne 7. 1. 2022 zn. MUFO 

3855/2021/KS 
- Závazné stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 

Ostrava, ze dne 25. 1. 2021 č.j. MSK 8848/2021 
- Závazné stanovisko MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ, orgán územního plánování, ze dne 2. 

11. 2021 zn. MUFO 35768/2021 
- Závazné stanovisko MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ, silniční správní úřad, ze dne 22. 10. 

2021 zn. MUFO 34697/2021 
- Závazné stanovisko HZS Ms kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-

Místek, ze dne 24. 9. 2020 č.j. HSOS-7855-2/2020 
- Závazné stanovisko KHS MsK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČO: 71009167, ze 

dne 2. 10. 2020 č.j. KHSMS 50757/2020/FM/HOK 
- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, OOÚZ Morava, 

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ: 60162694, ze dne 8. 9. 2020 zn. 104037/2020-1150-OÚZ-BR 
- Závazné stanovisko MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ, ze dne 22. 8. 2022 zn. MUFO 

27191/2022 
 
Závazná stanoviska a námitky dle §94n (odst. 1-3): 
Souhlasné stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Frýdek-Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-
Místek, ze dne 7. 10. 2020 č.j. KRPT-174594-2/ČJ-2020-070206. Závazné stanovisko Městský úřad Frýdlant 
nad Ostravicí, odbor životního prostředí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí ze dne 7. 1. 2022 zn. 
MUFO 3855/2021/KS, (orgán státní správy lesů, vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody, orgán ochrany 
ZPF). Závazné stanovisko Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ - silniční správní úřad, ze dne 
22. 10. 2021 zn. MUFO 34697/2021. Závazné stanovisko Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ 
– orgán územního plánování, ze dne 2. 8. 2018 zn. MUFO 23888/2018 - orgán územního plánování, ze dne 
2. 11. 2021 zn. MUFO 35768/2021. Závazné stanovisko Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ 
– obecný stavební úřad, ze dne 22. 8. 2022 zn. MUFO 27191/2022.  
 
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
právní postavení podle § 94k odst. a) stavebního zákona přísluší stavebníkovi – MPM-QUALITY v.o.s., se 
sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47987430. Dále pak podle § 94k odst. b) obec na jejímž 
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – Obec Metylovice, č.p. 495, 73949 Metylovice, IČO: 
00535991. Účastníkem řízení podle § 94k odst. c) stavebního zákona je dále 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 – Obec Metylovice, č.p. 495, 73949 Metylovice, IČO: 00535991 (vlastník 
účelových komunikací v místě stavby); CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 (vlastník a 
provozovatel sítě SEK v místě stavby); ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 
(vlastník sítě NN a VN v místě stavby); GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
(vlastník a provozovatel plynovodu v místě stavby); Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. 
října 1235/169, 70900 Ostrava(vlastník a provozovatel vodovodu v místě stavby). Dále pak dle §94k odst. d) 
stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – Obec Metylovice, č.p. 495, 
73949 Metylovice (vlastník stavebních pozemků parc. č. 525/15, 525/34, 525/58, 525/71, 525/100, 
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525/101, 525/103, 525/116, 525/117 525/118, 525/121, 525/125, 525/126, 525/127, 525/128, 525/139, 
580, 597/6, 2099/23 v k.ú. Metylovice, oprávněný předkupní právo ke stavebnímu pozemku parc. č. 525/56 
v k.ú. Metylovice); ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 40502 Děčín (oprávněný 
z věcného břemene ke stavebním pozemkům parc. č. 525/15, 525/34, 525/58, 525/100, 525/101, 525/103, 
525/117 525/118, 525/121, 2099/23, 525/36, 525/40, 252/115, 525/124 v k.ú. Metylovice); GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem (oprávněný z věcného břemene ke stavebním pozemkům parc. 
č. 525/15, 2099/23 v k.ú. Metylovice); CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
(oprávněný z věcného břemene ke stavebním pozemkům parc. č. 525/15 v k.ú. Metylovice); METVEST s.r.o., 
Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek (oprávněný z věcného břemene 525/15, 525/34, 525/58, 
525/71, 525/100, 525/101, 525/103, 525/116, 525/118, 525/125, 525/126, 525/127, 525/128, 580, 597/6, 
2099/23 v k.ú. Metylovice); Magnusek Petr, č.p. 106, 73911 Janovice (spoluvlastník stavebního pozemku 
parc. č. 525/35 v k.ú. Metylovice a oprávněný z věcného břemene ke stavebnímu pozemku parc. č. 525/56 
v k.ú. Metylovice); Magnusková Irena, č.p. 106, 73911 Janovice (spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 
525/35 v k.ú. Metylovice a oprávněná z věcného břemene ke stavebnímu pozemku parc. č. 525/56 v k.ú. 
Metylovice); METVEST Invest s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek (vlastník stavebních 
pozemků parc. č. 525/91, 525/92, 525/93, 525/94, 525/95, 525/96, 525/97, 525/98 v k.ú. Metylovice); Uher 
Dominik, č.p. 158, 73941 Palkovice (vlastník stavebního pozemku parc. č. 525/45 v k.ú. Metylovice); Hanko 
Petr, Hodoňovice 134, 73901 Baška (vlastník stavebních pozemků parc. č. 525/91, 2099/17 v k.ú. 
Metylovice); METVEST s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek (vlastník stavebních pozemků 
parc. č. 525/56, 525/99, 525/102, 525/104, 525/123 v k.ú. Metylovice); Sarkady Alexander, U letohrádku 
881, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí (oprávněný z věcného břemene ke stavebním pozemkům parc. 
č. 525/123 v k.ú. Metylovice); SOMMERASSET s.r.o., Nová Ves č.ev. 52, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 
(vlastník stavebních pozemků parc. č. 525/39, 537 v k.ú. Metylovice a oprávněný z věcného břemene ke 
stavebním pozemkům parc. č. 525/123 v k.ú. Metylovice); Holzer Daniel, Josefa Brabce 2871/39, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava (vlastník stavebního pozemku parc. č. 525/78 v k.ú. Metylovice); Raiffeisenbank 
a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 (zástavní právo smluvní ke stavebnímu pozemku parc. č. 
525/78 v k.ú. Metylovice); METVEST Reality s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek (vlastník 
stavebních pozemků parc. č. 525/36, 525/40, 525/41, 525/42, 525/43, 525/115, 525/124, 525/154 v k.ú. 
Metylovice); METVEST Development s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek (vlastník 
stavebních pozemků parc. č. 525/75, 525/76, 525/77, 525/78, 525/79, 525/80, 525/114, 525/119, 525/137, 
525/155 v k.ú. Metylovice); METVEST Invest Reality s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek 
(vlastník stavebních pozemků parc. č. 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86,525/87, 525/88, 
525/89 v k.ú. Metylovice); YCLN1 s.r.o., Masarykova 409/26, Brno-město, 60200 Brno (vlastník stavebních 
pozemků parc. č. 525/72, 525/73, 525/74 v k.ú. Metylovice); Mohyla Martin, č.p. 88, 74282 Jistebník 
(spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 525/153 v k.ú. Metylovice); Mohylová Denisa, č.p. 385, 73949 
Metylovice (spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 525/153 v k.ú. Metylovice); Hypoteční banka, a.s., 
Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5 (zástavní právo smluvní ke stavebnímu pozemku parc. č. 525/153 
v k.ú. Metylovice). Účastníkem řízení podle § 94k 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 – vlastníci nebo osoby s jiným věcným právem k sousedním pozemkům v k. ú. 
Metylovice [693545]: pozemky parc. č. 482/3, 525/1, 525/7, 525/8, 525/10, 525/11, 525/12, 525/16, 
525/26, 525/27, 525/28, 525/29, 525/30, 525/31, 525/32, 525/33, 525/38, 525/44, 525/46, 525/47, 
525/48, 525/49, 525/68, 525/69, 525/70, 525/90, 525/110, 525/111, 525/112, 525/120, 525/122, 525/130, 
525/138, 525/149, 539/2, 600/10, 600/11, 600/22, 600/25, 600/26, 2099/9, 2099/21, 2099/23, 2137/1, 
st.941, st.981, st.992, st.1023, st.1025, st.1178, st.1199, st.1200 a st.1201; vlastníci nebo osoby s jiným 
věcným právem k sousedním stavbám v obci Metylovice č.p. 538, 551, 552, 556, 563, 649, 658, 659 a 665, 
Metylovice 739 49. 
 
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 
tomu, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich 
práva prováděním stavby přímo dotčena bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou, resp. do 
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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). 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 
Poučení účastníků: 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu MS kraje v 
Ostravě, odbor dopravy a chytrého regionu, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Dle § 82 
správního řádu lze odvoláním napadnout jednotlivý výrok, výrokovou část nebo vedlejší ustanovení výroku. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolatel není povinen podávat odvolání s 
potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst.2. 
 
 
Ing. Přemysl Tomáš 
referent odboru regionálního rozvoje   „otisk razítka“ 
a stavebního úřadu  
 
 
V souladu s ustanovením § 144 správního řádu - řízení s velkým počtem účastníků v návaznosti na 
ustanovení § 94m - 94p stavebního zákona se toto rozhodnutí doručuje účastníkům řízení veřejnou 
vyhláškou.   
Toto rozhodnutí 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. 
Rozhodnutí 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    14 

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

- MPM-QUALITY v.o.s., se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47987430, v zastoupení:  
- Ing. Martin Limanovský, 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec, IČO: 04073762 

Odst. b) obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – doručí se do datové 
schránky 

- Obec Metylovice, č.p. 495, 73949 Metylovice, IČO: 00535991 
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 

- Obec Metylovice, č.p. 495, 73949 Metylovice, IČO: 00535991 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO: 04084063 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 
- SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 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 

- Obec Metylovice, č.p. 495, 73949 Metylovice 
- METVEST s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek 
- METVEST Invest s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek 
- METVEST Reality s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek 
- METVEST Development s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek 
- METVEST Invest Reality s.r.o., Příborská 1473, Místek, 73801 Frýdek-Místek 
- SOMMERASSET s.r.o., Nová Ves č.ev. 52, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 
- YCLN1 s.r.o., Masarykova 409/26, Brno-město, 60200 Brno 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 40502 Děčín 
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
- Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 
- Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5 
- Magnusek Petr, č.p. 106, 73911 Janovice 
- Magnusková Irena, č.p. 106, 73911 Janovice 
- Uher Dominik, č.p. 158, 73941 Palkovice 
- Hanko Petr, Hodoňovice 134, 73901 Baška 
- Holzer Daniel, Josefa Brabce 2871/39, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
- Mohyla Martin, č.p. 88, 74282 Jistebník 
- Mohylová Denisa, č.p. 385, 73949 Metylovice 
- Sarkady Alexander, U letohrádku 881, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 

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 veřejnou 
vyhláškou 

- osobám s vlastnickým nebo jiným věcným právem k pozemkům v k. ú. Metylovice [693545]: 
parc. č. 482/3, 525/1, 525/7, 525/8, 525/10, 525/11, 525/12, 525/16, 525/26, 525/27, 525/28, 525/29, 
525/30, 525/31, 525/32, 525/33, 525/38, 525/44, 525/46, 525/47, 525/48, 525/49, 525/68, 525/69, 525/70, 
525/90, 525/110, 525/111, 525/112, 525/120, 525/122, 525/130, 525/138, 525/149, 539/2, 600/10, 600/11, 
600/22, 600/25, 600/26, 2099/9, 2099/21, 2099/23, 2137/1, st.941, st.981, st.992, st.1023, st.1025, st.1178, 
st.1199, st.1200 a st.1201 

- osobám s vlastnickým nebo jiným věcným právem ke stavbám v k. ú. Metylovice, obec Metylovice: 
č.p. 538, 551, 552, 556, 563, 649, 658, 659 a 665, Metylovice 739 49 
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Dotčené orgány: 
- ČR - Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021  
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
- MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP 
- MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ 
- OÚ Metylovice, silniční správní úřad 
- OÚ Metylovice, orgán ochrany přírody a krajiny 
- KHS MsK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČO: 71009167 
- Policie ČR, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek (KRPT-174594-2/ČJ-2020-070206) 
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, OOÚZ Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno 

(104037/2020-1150-OÚZ-BR) 
 

Přílohy: 
- Koordinační situační výkres C.3 (volně zmenšen na A4) 
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