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VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTÍ
UZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Vyrokovó óist:
- 

OO-6or stavllffi Tiinee, ;akost
písm.fl zéú<ona ó. 183/2006 Sb., o územním planovóní a stavebním Íàdu (stavební zókon), ve

znèní pozdéjiích pÍedpisù (dale jen "stavební zókon"), v územním íizeru posoudil podle $ 84 az

9l sta-vebního riko* Zódost ovydÉní rozhodnutí ozménè stavby a ozméné vlivu stavby na

vyuàtí území(drile jen "roztrodnutí o zméné stavby"), kterou dne20.6.2008 podal

È.editelství silnic a dólnic Òn, Na Pankróci 546,140 00 Praha,
které zastupuje Lesprojekt Krnov, s.r.o., Ing. Petr Barandovski, Revoluéní76'794 02

Krnov

(dóle jen "Zadatel"), a na ziú<7adé tohoto posouzení:

I. Vydóvó podle g 81 a 92 stavebního zékona a $ 1l vyhlóSky ó. 50312006 Sb., o podrobnéjSí

é územnírro'"", 
;,?:"ff:; ;-j"::iT"rTÎ :';l*'

"Silnice lltl' oprava propustku 1ilru*322.634

(dóle jen "stavba") napozemkuparo. ó. 54112,21191I,211913,217911vkatastrélnímúzemí
Ropice.

Uróení zmén stavby a zmén jejího vlivu na vyuZití území"

- Jednó se o vybouraní stévajícího propustku a jeho nahrazení propustkem z ocelové rol}Iy

Hel-Cor pniSlltt935, tl. plechu-3,5 mm, ktery bude zakonóen kolmlimi óely z prostého

betonu. Dàle dojde k úpravé dna u vtoku i qitoku vydlaùdéntm z lomového kamene a
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k vybouróní a provedení nové konstrukce vozovky stàtní silnice v místè propustku a rovnèZ

k úpravé chodníku pro pé5í.

Stanoví podmínky pro zménu stavbY: ,;
Zména stavby bude v souladu s grafickou piílohou rozhodnutí, které obsahuje vykres

souóas1ého stavu území v méÈítku 1:200 s vyznaòením mrénéné stavby a jejích zmèn.

Budou dodrZeny podmínky zavazného stanoviska k zàsahu do vfznamného krajinného

prvku, vydaného odborern ZpaZ MèU Tiinec dne 13.5.2008:

V piípadé qfkopoqfch prací minimalizovat vznik piirozenych pastí pro volnè ir1ící

Zivoóichy fiérny, pÌíkopy atd.). Takové místa budou zaitÉténapied pódem Zivoòichú.

Béhem stavebních a jakychkoti dal5ích óinností souvisejících se stavbou, nesmí dojít

k po5kození dÍevin. Béhem stavebních óinností, pÍípravy uzemí, dovozu materiàlu a v5ech se

stavbou souvisejících óinností musí byt dodrZovéna norrna na ochranu stromù ÒSX S: qOOt

Technologie vegetaóních úprav v krajiné - Ochrana stromù, porostù a vegetaòních ploch pii

stavebních pracích.

V dalsím stupni projektové dokumentace bude rozpracor'éno ieSení dopravr po dobu

rekonstrukce a yyyolane úpravy svislého i vodorovneho dopravniho znaòeni budou

pÍedloZeny speciélnímu stavebnímu úiadu, tj, Ikajskj' uiad \foravskoslezskeho kraie. odbor

doprary a silnièního hospodaisn"í, k rljódiení.

J .

4. Budou splnèn.v podmínky zAvaznibs stanoriska odboru ZpaZ \fèL Tiinec k odnètí

zèmèdèlske pùdy ze ZPF zs dne 20-6-2008:
- Na ziktadè projektové dokumentace, a tohoto souhlasu bude pied zahéjenim staveb

provedeno vyfjóení zàborí zemédélské pùdy v terénu a musí byt zabezpeòeno, aby hranice

sta-véni5té pii stavební óinnosti nebyly SVévÒlné posurlovény dookoltr]ÙdnÍ-ÙrZby?ùdaje

dle bonitrie pùdních ekologickych jednotek 7.58.00 zaiazena do II. tÌídy ochrany

zemèdélského pùdního fondu. kleré mají r'ré.mci jednotlivych klimaticlich regionù

nadprumèrnou produkèní schopnost. Ve vztahu k ochrané ZPF jde o pùd1' \ysoce chrànéné,

jen podmínènè odnímatelné.
- piea zahé\entm stavebních prací bude z r1!òene piochy, provedena skrlr'ka omiòní

wsryy o mocnosti 0,15 m o celkove kubaruie 7,5 m',lcteràbude uloZena vblízkosti stavby

na pozemku parc. ò. 54112 po dobu stavby. PÍed ukonÒením stavby bude celkovó kubatura

pouZita k zemédèlskému vyuZití a to rozprostÌením na dotòeném pozemku. Ornice nesmí b1't

pouZita k rekultivaci nezemédèlské pùdy. Omici je nutno chrénit pÍed zcizením a dal5ím

znehodnocením. Bilance podorniòní vrsfvy se nestanoví'

-Vsouladusustanovením$9odst .6písm.d)zí l<onaoochranéZPF,budezaodnímanou
pùdu ( S0 m2) stanoven odvod zatrvalé odnétí zemédélské pùdy ze ZPF. VfSe odvodu bude

stanovena na zékIadé rnipoótu. Vypoóet odvodú je zaloien na podkladu pro oceiovéní

pozemkù, podle kterého jsou dotòené pozemky zaÍazeny do klimatického regionu 7, hlavní
p,iatti iednotky 58. Zzkladní hodnotovy ukazatel púdy (déle jen o'ukazatel") je :2,80-

Kó1m2, kterli je odvozen podle tabulky v Sazebníku odvodù za odnétí ze ZPF óàsti A,

piílolry k zókonu o ochrané ZPF.TJkazatel se zvy5uje faktorem podle pÍílohy zékona o

òchrané ZPF, óasti B: 5-ti nàsobnou hodnotou - chrónéné loZiskové území skupina faktorù

óósti D. Vzhledem k tomu, i,e pozemek se nachí'zí v zastavénem území obce navrhuje se

pouZití sniZujícího faktoru uvedeného v pÍíloze zfukona o ochranè ZPF, òasti C, o hodnotè

0,2.

5. Budou dodrZeny podmínky vyjódiení Òeskfch drah a.s., SDC Ostrava, odboru technického
rozvoje, ze dne 13.12.2008, ói. 1708812007:

- Nutno respektovat vyjédÍení ÓD, a.s. SDC Ostrava MO í,i. 16724107-MO (OTR) ze dne
t2.12.2007.
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- Vlastník stavby nebude v budoucnu pozadovat z dùvodu nepÍíznivych úóinkù Zelezniòního

provozu nu Òd, a.s. (piípadné na jiném provozovateli dróhy) opatiení proti témto vlivùm a

toto si v pÍípadè potieby vybuduje na vlastní nàklady'

- Zahélenprací bude oznàmeno na ÒD a.s., SDC Ostrava min. 15 dnù píedern.

- po ukonóení stavby pÍedó stavebník ÒD a.s., ,SDC Ostrava dokumentaci skuteóného

provedení stavby a zaméiení stavby v souiadnicovém a vyÈkovém systému JTSK a Bpv.

6. Stavba bude respektovat stétvapcí inZenyrské síté a jejich ochranné pósma. Budou dodrZeny

podmínky spràvcù téchto sítí, uvedené ve vyjódÌeních:

- SrnP Net Ostravaze dne 13.9'2001

- TelefonicaClZ CzechRepublic, a.s. ze dne2.8.2007

- SmVaK a.s. Ostrava ze dne20.2.2008

- - ÓgZ Distribuce a.s. ze dne 12.i 1.2008

7. pÌísluiru-i k vydóní stavebního povolení popi. ohléSení stavby je speciélní stavební úÍad. tj-

Krajsky úiad Moravskoslezského kraje, odbor doprarl'a silniòního hospodéistr'í.

Uèastníci iízernnanéise vaahuje rozhodnutí spràrniho orgànu. dle | 27 odst. 1 pism. at

spÉrního iàdu:

Reditelswí silnic a ùilnic Òn, Xa Panl<nici 546, 140 00 Praha

Odùvodnéní:

Dne20.6.2008 podal ùadatelZàdost o vydàní rozhodnutí o rnéné stavby.

leliko2 Lídostnespliovala podrnínky pro zjednodu5enéiízení dle $ 95 odst. 2 stavebního

zAkona, stavební úÍad provedl územní ií2eru.

Sta'ebni uÍad urèil úéastnílq iizeru dle $ 85 odst. I a 2 stavebního zakona, I'tomto pÌípadè

iÀdatelé,obec Vendryné, vlastníci pozemkú nebo staveb dotéeni stavbou, osoby, lreré rrrají jinà

vècnà pníva k dotècnjm pozemtrum, osobl', které mají vlastnické nebo jiné r'ècné prévo

sousedním pozemkúm a staveb na nich a mohou bjt roztrodnutím piímo dotóeni.

V souladu s $ 87 stavebního zíkona stavební uÍad oznàmll zahajeru územního iizeni mómym

úÒastníkùm iízení a dotéenym orgénùm. K projednóní Zédosti souóasné naiídil veÌejné ústní

jednàní spojené s ohledóním na místè na den 1.8.2008, o jehoZ v'-isledku byl sepsan protokol.
"Z6roveí'vy7'.1al 

LadateIe, aby bezodkladnè zajistit na vhodném, veÌejné piístupném místè u

stavby vyvé5ení informace o svém zétméru a o tom, Ze podal 1é.dost o vydéní územního

rozhodnutí. Úóastníci iízení byli seznómeni, ie se mohou vyjédÍit dle $ 36 odst. 3 z6k. Ó.

50012004 sb. o spróvním iàdu k podkladùm pÍed vydóním rozhodnutí.

Stavba se dle územ1ího plànu obce Ropice nachézí óésteóné vzóné U-D (urbanizovan| zóna

dopravy), kde je píípustnÀ vfstavba a oprava sil. télesa a piísluÈn;f ch zaiízení, a òàsteóné v zónè

U-b (urlanlzovlnít-zóna individuàiního bydlení - polyfunkóní), kde je rrU. piípustnó qistavba

vozidloqich komunikací a technického vybavení-

Pozemkypro stavbu leùív zastavèném uzem|

Umísténí vyÈe uvedené stavby je v souladu s územním planem'

Navrhovani stavba vyhovuje obecnjrm tecluricklim poZadavkùm na vystavbu stanovenym

vyhlóSkou ó. 50i/2006 Sb. o obecnych poZadavcích na vyuZití území a r,yhlóSkouó. 13711998

Sb. o obecnym technickfch poLadavcích na vystavbu, v platném znéní.

Stavební uÍad zajistll vzí$emny soulad piedloZenych zîvaznych stanovisek dotóenfch organú

vyZadovanych zvlóstními piedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky uvedené ve
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r,ryjódiení Zemédélské vodohospodéÍské sprévy a v koordinovaném stanovisku MeÚ Tfinec - dle

t1konu ó. i85/2001 Sb., o odpadech, vplatnem znèní, nebyly zahmuty do podmínek tohoto

rozhodnutí, jelikoZ se tykají vlastní reahzace stavby a tudíù, bu.dou zahrnuty ai' do stavebního

povolení. eóamint<y uvLdené v koordinovanem stanovisku MéU Tiinec - z irlediska zîkona ó.

Il4ll9g2 Sb., o oclu'anè pÍírody a krajiny, v platném znéní, nebyly zalunuty do podmínek tohoto

rozhodnutí, jelikoZ tyto poZadavky orgónu ochrany pÌírody a krajiny byly zaptacovóny do

proj ektové dokumentace.

Rozhodnutí je podlozeno témito podklady, vyjàdÌeními a stanovisky:

o V;ipisy zkatastrunemovitostí, snímek zpozemkové mapy

. Vlipis z obchodního rejstiíku

. Plné moci k zastupovéní

. Koordinované stanovisko MèU TÍine c ze dne 10.1.2008

. Zàyazne stanovisko odboru ZpaZ MéU Tiinec k zésahu do VKP ze dne 13.5.2008

. Zan,a é stanovisko odboru ZpaZ \4èU Tiinec k odnètí pùd1' ze ZPF ze dne 1 1.7.2008

o Vrjàdiení TelefonicaC2 Czech Republic a.s. ze dne 2.8.200i a27.11.2007

o VrjàdieruCEZ Distr ibuce a.s. ze dne l2. l1.2007

o \:1jódiení SmP \et s.r-o. ze dne 13.9.2008

o $ransf isko R\\E Distribuèní sluzbl' a-s. zE dne 22.1 -2008

o VyjrídÍení SmVaK Ostrava a-s.78 dne 18.6.2007 a20-2.2008

. 'y'yjódÍení Zemédélské vodohospodaÌske spróvy Ostrava ze 4ne41,2008

o Souhlas Policie ÓR, DI Frydek- Místek ze dne 16.4.2008

. Sranovisko Krajského uiadu lt{SK Ostrava. odboru doprar'1'a siiniòního hospodóisfví ze

dne 1.8.2008

. Souhlas kezírzeru stavby DréZního uÍadu Olomouc ze dne 14.12.2007

. Stanovisko Òeskúch drah, a.s., SDC Ostrava, odbor technického rozt'oje, ze dne

t3.12.2007

o Stanovisko Óeskych drah, a.s., SDC Ostrava, majetkovy odbor, ze dne 12.12.2007

o VyjàdÍení ÒD Telematika a.s. ze dne 5.12.2007

. Vyjódiení obce Ropice ze dne20'12.2007

r Stanovisko ÒEZnet, a.s. ze dne25'6'2007

. Souhlasy vlastníka pozemku dotóeného stavbou

Stavební úiad rozhodt, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutí, za pouùití ustanovení próvních

piedpisù ve vyroku uvedenfch.

Stavební uÌad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutí, za pouíití ustanovení pràvních

piedpisù ve vyroku uvedenych.

Uòastníci iízení - dai5í dotóené osoby, dle $ 27 odst. 2 spràvního iédu::

Obec Ropice, Stanislav Wojnar, MUDr. Halina Haidukové, Jaroslav Póleníòek, Marie

Póleníókovà, ZemédéIskó vodohospodóiskó spréva, Oblast povodí Odry - pracovi5tè

Ostrava, Severomoravské vodovody akanalizace Ostrava a.s., R'WE Distribuòní sluZby ,

- 4 -
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a.s., óEzDistribuce , a.s., odbor techncikého rozvoje Òeské dréhy, a.s.- Spróva dopravní

cesty, Telefónica 02 CzechRepublic, a's'

VypoÍódéní s nóvrhy a nómitkami úóastníkù:

- Úòastníci neuplatnili nóvrhy a nàmitky' i

Vyhodnocení pÍipomínek veÍejnosti :

- PÌipomínky veÌejností nebyly podóny'

VypoiàdànísvyjàdÍenímiúòastníkúkpodkladùmrozhodnutí:
- Úóastníci se k podkladùm rozhodnutí nevyjódiili'

Pouòení úéastníkú:

proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnù ode dne jeho oznàmení k odboru územního

plónovàní, stavebního Ìédu a pamàtkové péÒe Krajského úiadu Moravskoslezského kraje v

btttuue podàním u zdejÉího spràvního orgónu'

ab-v jeden stejnopis zustal sprévnímu

Nepoda-li úéastník potiebn! poèetOdvoliini se podóvó s potebnlfirn poótem stejnopisú tak'

*gf"u a aby kaiùt' úéastnft dostal jeden stejnopis'

$mpisù, vyhotoví je spÉvní orgón na nriklady úèasuuka'

oùrolóním lze napadnout virokovou úist rozhodnutí, jednotlirli

ustmvení. odvolóní jen p'foti odùvodnèoí rozhodnutí je nepfipustné'

Stavební úlad po próvní moci rozhodnutí pÍeda ovéÌenou dokumentaci Zadateli'

"U.erulqf, 
úradu, :Jftoz-"""f""no obvodu se umísténí stavby tykó, není-li sàm

rj'rok nebo jeho vedlejSi

piípadné
stavebním

ttiua*", popiípadé téZ speciàlnímu stavebnímu úÌàd'u'

Rozhodnutí mó Podle $ 93 odst'
o zrnèné stavbY Platí Po dobu
konzumaci.

Vyvé5eno dne: Sejmuto dne: ......"..

Razítko, podpis orgànu, kterf potvrzuje vyvésení a sejmutí oznàmení na uÍední desce a souéasné

zveÍej néní zpùsobem umoZúuj ící déikovf piístup'

- 5 -

Toto oznómení musí bft vyvéseno po dobu 15 dnù na uÌední desce Méstského uÍadu TÌinec'

kfer,.i písemnost Ooruóuje. Éo stejno' dobu bude písemnost zveÍejnéna zpùsobem umoZiujícím

dólkovy piístup. souÓasné bude tato písemnosi 
"yt::.I" 

na uÌední desce obecního uÍadu

nopi.., É4. U,rà. rovnéZ zveÍejnéna zpùsobem umoZiujícím dólkovf pÍístup'
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Poplatek:
spróvní poplatek podle zítkonaó.63412004 Sb., o spróvních poplatcích, poloZky i8 písm' a/' ve

viiéi 1000,- Kò bYl zaPlacen'

úóastníci inenídle $ 85 odst. 1, stavebního zikona(doruóení do vlastních rukou)

1. É-editelství silnic u aflni. ÒR, Na Pankràci 546, 140 00 Praha

2. Lesprojekt Krnov, s'r'o., Revoluóní 76,794 02 Kmov

l. Znif'Ui Morava a.s', Òs. Annódy 271a,794 0i Kmov

4. Obec Ropice, 739 61 RoPice 110

úèastníci iizenídte $ 85 odst. 2 stavebního zikona (doruóení veÍejnou ryhlé5kou)

5. MUDr. Halina Haidukovà, Ropice 159,739 56 Ropice

6. Jaroslav PiileníÓek, nàm. T. G. Masaryka3S7 ,739 61 Tiinec

7. Marie Paleníókov4 nàm.T. G. Masaryka 387, 739 6l Tiinec

t. Zcoèdèlskó vodohospodéÌské spníva Oblast povodí Od{v - pracovi3tè ostrava' Libu5ina 8,

W299 Ostrava
9. Scrqomoravské vodovody aLolire Ostava as-,28. iíjna 169' 709 45 Ostrava

10. RWE Distribèaí shdby, a-s- Pl5mftcoskó 499, 657 02 Bmo

ll.@,Disrihp, as., Tcplir$ n4,&5 02 DèÒín 4

12. Odbor tccmcnCilo Éo,o;" Òcsfe dtuhy, as.- SpÉva dopravní cesty, Muglinovsk^ 1038'702

00 Ostrava
i I . reÉion[ loT czecu,Republic, a'1, o6ànstf 55;i 3tr3-4_ ffi

14. StanislavWojnar,Ropice 381,739 61 Ropice

dotòené organY statní sPróvY
15. MàsBú dua fii""i, odbor \Paz,Jablunkovskà 160, 739 6I TÍinec

16. Dnizní úÍad sekce stavební, Nerudovó 1,772 58 Olomouc

17. Krajsbi úiad Moravskoslezského kraje odbor dopravy a silniéního hospodaÌství, 28' iíjna

1I7,70218 Ostrava

iitèsrskf úiad Tiinec

Jablunkovskr 160
739 ól Tiinrc I

str. 6

Místo F

I

i

Èt z r u i s j
\***/

:sffij,tuq.*.* r,:r eriì_;+r,s

- 6 -


