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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, jako speciální stavební 
úřad dopravní příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního 
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.03.2018 podala 

Obec Ropice, 739 56 Ropice 110 

(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 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice - Nebory 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1015/1 (trvalý trávní porost), 1017 (zahrada), 1019 
(orná půda), 1022/1 (trvalý trávní porost), 1024/1 (orná půda), 1024/2 (orná půda), 2018/6 
(ostatní plocha), 2057/1 (ostatní plocha), 2955 (orná půda), 2956 (orná půda), 2957 (orná 
půda), 2984 (trvalý trávní porost), 3009 (lesní pozemek) v katastrálním území Ropice. 

 

Stavba obsahuje: 
Jedná se o stavbu obousměrné společné stezky pro chodce a cyklisty ve směru z Ropice do 
Nebor podél silnice I/11.  

Doporučeně 
 
 
Obec Ropice 
739 56  Ropice 110 
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- SO 101 – Společná stezka pro chodce a cyklisty:  

bude provedena v šířce 2,0 m s asfaltovým povrchem, pouze část v místě napojení na cizí 
projekční stav (tj. stavba "Chodník Nebory po hranici katastru Ropice") bude provedena 
s dlážděným povrchem. Plocha stezky z živice bude činit 1120 m2, plocha dlážděné části 
bude 125 m2. Celková délka navrhované stavby bude cca 632 m. Pod nově vybudovanou 
stezkou pro chodce a cyklisty bude provedeno pomocí nově budovaného propustku 
zatrubnění strouhy, pro který bude použita polypropylenová trouba DN 300 SN 16. 
Zatrubnění bude zakončeno šikmými čely s odlážděním dlažbou z lomového kamene 

- SO 102 Chodník a plocha pro přístřešek na kola:  
v rámci tohoto stavebního objektu dojde k propojení stávající autobusové zastávky Ropice U 
Cihelny s nově navrženou stezkou (SO 101) chodníkem šířky 1,5 m s plochou pro odkládání 
kol o rozměrech 4,0 m x 5,2 m. Plocha chodníku a místa pro přístřešek bude cca 25 m2. 

 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., Prokešovo nám. 5, 
702 00 Ostrava, projektant Ing. Luisa Uhlářová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
ČKAIT 1103397; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního 
správního úřadu. 

2. Prováděním stavby je nutno dodržovat přepisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.  

3. Stavební práce provede pouze stavební firma odborně k takovým pracím podle zvláštních 
předpisů způsobilá a technicky dostatečně vybavená. 

4. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního 
zákona oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby  
a základní informace o dodavateli, včetně dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních 
předpisů.  

5. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu 
s ustanovením § 153 stavebního zákona vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich 
střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Vyskytnou-li se při 
provádění výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další 
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců 
příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo 
poškození. O existenci takového vedení musí být učiněn zápis do stavebního deníku včetně 
postupu dalších prací. 

6. Realizaci stavby budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí uvedené v těchto 
vyjádřeních a stanoviscích: 
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 23.03.2018, zn.: 125/18uh,  

v návaznosti na sdělení ze dne 26.06.2017, zn.: 121/17uh a všeobecné podmínky 
uvedené ve vyjádření ze dne 13.03.2018, č. j.: 560834/18 

- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.03.2018, zn.: 1097351124 v návaznosti na podmínky 
uvedené ve sdělení ze dne 11.09.2017. zn.: 0100803089 

- GridServices, s. r. o. ze dne 05.04.2018, zn. 5001685900 

7. Pro realizaci stavby je nutno v jejím předstihu připravit návrh dopravního značení, tj. návrh 
dočasného dopravního značení. V průběhu realizace stavby bude organizace provozu na 
silnici č. I/11 probíhat dle „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích“, které vydá zdejší silniční správní úřad na základě žádosti a po předchozím 
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vyjádření Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, odboru služby dopravní policie, 
30. Dubna 24, 728 99 Ostrava 

8. V plném znění budou dodržené podmínky pro provádění stavebních prací, které jsou 
uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 03.05.2018, zn.: 
54200/S801/17/MK, spis. zn.: FM 55/16 – I/ost 

9. Budou dodržené podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství Policie 
Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec 
ze dne 15.03.2018, č. j.: KRPT-57907-2/ČJ-2018-070208 

- vodorovné dopravní značení V 15 (C 9a) v místě sjezdu na pozemky (3x), bude 
provedeno tak, aby bylo viditelné ze směru řidiče vozidla přejíždějícího přes stezku (dle 
TP 179 navrhování komunikaci pro cyklisty) 

- dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním 
značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem 

10. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Třinec ze dne 
10.07.2018, zn.: 26856/2018/SŘaÚP/Baj, z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

Stromy, které nebudou káceny a  jsou součástí stavby (SO 801), budou chráněny v souladu 
s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích, tzn. bude u nich zajištěna ochrana kmene 
vypolštářkovaným bedněním a kolem každého stromu bude po celou dobu výstavby 
instalováno prozatímní oplocení ve vzdálenosti nejméně 2,5 m od kmene, jež zajistí ochranu 
kořenové zóny. 

11. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Třinec ze dne 
10.07.2018, zn.: 26856/2018/SŘaÚP/Baj, z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 

Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje 
zařízení pro nakládání s odpady. Doklady o předání odpadu do zařízení požadujeme 
předložit odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec do 30 dnů od 
ukončení stavby.   

12. Pro stavbu dle ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, 
materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku. Výrobky pro stavby a jejich vlastnosti 
musí být ověřovány podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení 
vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Stavebník (investor) zajistí ochranu všech dotčených zařízení technické infrastruktury  
tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození, ohrožení 
provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li 
stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu. Ve smyslu 
ustanovení § 161 stavebního zákona na výzvu stavebního úřadu jsou vlastníci technické 
infrastruktury povinni mu bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů 
podle stavebního zákona. 

14. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich 
znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny.  

15. Stavebník (zhotovitel stavby) je povinen vést ve smyslu ustanovení § 157 stavebního 
zákona stavební deník, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění 
stavby. 
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16. Speciální stavební úřad stanovuje, že kontrolní prohlídky budou prováděny na základě 
ověřené projektové dokumentace:  

b) závěrečná kontrolní prohlídka 

17. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Po dni nabytí právní 
moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace. 

18. Stavba bude realizována dle zpracovaného postupu prací uvedeného v projektové 
dokumentaci část „E – Zásady organizace výstavby“.   

19. Předpokládaný termín dokončení stavby do 31.12.2019. 

20. Podmínky uvedené v rozhodnutí o umístění stavby ze dne 27.11.2017 pod sp. zn.: 
MěÚT/43782/2017/SŘaÚP/Lan, č. j.: MěÚT/57374/2017, nadále platí. 

 

Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

Dokončenou stavbu lze užívat až na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního 
zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. opatří závazná stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a skutečné zaměření stavby, 
geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence 
v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku), zápisy o předání a 
převzetí prací, prohlášení o shodě včetně certifikátů na výrobky použité na stavbě, případně 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.  

  

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, na něž se 
vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Ropice, 739 56 Ropice 110 

 

Odůvodnění: 

Dne 28.03.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 27.11.2017 pod sp. zn.: 
MěÚT/43782/2017/SŘaÚP/Lan, č. j.: MěÚT/57374/2017, které nabylo právní moci dne 
29.12.2017. Souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, byl 
vydán dne 10.07.2018 pod sp. zn.: MěÚT/43782/2017/SŘaÚP/Lan, č. j.: MěÚT/42041/2018. 

Jelikož žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl stavebník dne 17.04.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno.  

Speciální stavební úřad dopravní po doložení chybějících podkladů oznámil dne 02.07.2018 
zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební 
úřad dopravní podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě 
a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Oznámení o zahájení stavebního řízení doručoval stavební úřad účastníkům řízení jednotlivě, 
osobám které nejsou známy (dědicové po zemřelém Ing. Janu Gibiecovi, datum nar. 11.4.1923) 
bylo toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníci řízení byli 
poučení, že mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, popřípadě 
navrhnout jeho doplnění ve lhůtě 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty k uplatnění závazných 
stanovisek a námitek účastníků řízení. Tohoto práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.     
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Okruh účastníků řízení stavební úřad určil dle ustanovení § 109 stavebního zákona, a to jsou: 

- § 109 písm. a) – stavebník – obec Ropice (zároveň vlastník dotčených pozemků parc. č. 
2018/6, parc. č. 2984, parc. č. 3009 a sousedního pozemku parc. č. 2057/22 v katastrálním 
území Ropice) 

- § 109 písm. c) – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděná, může-li být jeho 
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (právo hospodařit s majetkem státu dotčeným pozemkem parc. č. 2057/1 v katastrálním 
území Ropice a sousedním pozemkem parc. č. 1355/1 v katastrálním území Nebory); IGS 
Property CZ s. r. o. (vlastník dotčených pozemků parc. č. 1022/1, parc. č. 1024/1 a parc. č. 
1024/2 v katastrálním území Ropice); Eva Hracká (vlastník dotčených pozemků parc. č. 
1015/1, parc. č. 1017, parc. č. 1019 a parc. č. 2955 v katastrálním území Ropice); Milada 
Křižanová (vlastník dotčených pozemků parc. č. 1015/1, parc. č. 1017, parc. č. 1019 a parc. 
č. 2955 v katastrálním území Ropice); Iveta Macurová (vlastník dotčených pozemků parc. č. 
1015/1, parc. č. 1017, parc. č. 1019 a parc. č. 2955 v katastrálním území Ropice); Jan 
Gibiec (vlastník pozemku parc. č. 2956 v katastrálním území Ropice); Ing. Eva Ježková 
(vlastník dotčených pozemků parc. č. 2955 a parc. č. 2956 v katastrálním území Ropice); 
MUDr. Janina Michejdová (vlastník dotčených pozemků parc. č. 2955 a parc. č. 2956 
v katastrálním území Ropice); Lucie Rajcová (vlastník dotčených pozemků parc. č. 2955 a 
parc. č. 2956 v katastrálním území Ropice); Gražyna Raszková (vlastník dotčených 
pozemků parc. č. 2955 a parc. č. 2957 v katastrálním území Ropice) a dědicové po 
zemřelém Ing. Janu Gibiecovi. 

- § 109 písm. e) – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – Město Třinec (vlastník sousedního 
pozemku parc. č. 91/3 v katastrálním území Nebory), Lucie Turčínová (vlastník sousedního 
pozemku parc. č. 91/1 v katastrálním území Nebory), Jozef Čamborek (vlastník sousedního 
pozemku parc. č. 1026 v katastrálním území Ropice) 

a dále vlastníci nebo správci technické infrastruktury, které mohou být stavbou dotčeny - 
GridServices, s. r. o.; Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a ČEZ Distribuce, a. s. 

Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším pozemkům a stavbám na nich nebudou 
tímto rozhodnutím přímo dotčena. V případě, že osobám vyplývá účastenství z více 
určujících skutečností, stavební úřad je již znovu ve výčtu neopakoval. 

 

Speciální stavební úřad dopravní v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou 
žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona 
§ 111 odst. (1) písm. a) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním 
rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací: 

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vydaným územním rozhodnutím ze 
dne 27.11.2017, sp. zn.: MěÚT/43782/2017/SŘaÚP/Lan, č. j.: MěÚT/57374/2017, které nabylo 
právní moci dne 29.12.2017. Podmínky vyplývající z tohoto rozhodnutí byly zapracované do 
projektové dokumentace pro stavební povolení. 

§ 111 odst. (1) písm. b) Projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována 
oprávněnou osobou a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu: 

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., 
Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava, projektant Ing. Luisa Uhlářová, autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby, ČKAIT 1103397. Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a 
zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb osobou s autorizací pro dopravní stavby a jsou splněné ustanovení dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obeckých technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů k provedení zákona o pozemních komunikacích a ustanovení příslušných českých 
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technických norem uvedených v této vyhlášce, zejména ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku.  

§ 111 odst. (1) písm. c) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, 
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním 
právním předpisem. 

Příjezd ke stavbě je zajištěn z komunikace na pozemku parc. č. 2018/6 a ze stávajících 
napojení silnice I/11 v katastrálním území Ropice.  

§ 111 odst. (1) písm. d) Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými 
orgány: 

Stavební úřad vzal v úvahu obsah následujících rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek, 
sdělení a dalších podkladů dotčených orgánů z hledisek zvláštních právních předpisů. Závazná 
stanoviska stavební úřad posoudil a případné podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí: 

- Koordinované stanovisko Městského úřadu Třinec ze dne 10.07.2018, zn.: 
26856/2018/SŘaÚP/Baj, z hlediska těchto zákonů: 

I. Závazné stanovisko 

• odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně podle § 79 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – souhlasné závazné stanovisko, za podmínky, která je 
zahrnutá do výroku rozhodnutí  

II. Vyjádření 

• odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77 
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů vydal závazné stanovisko dle § 63 odst. 1 a § 12 odst. 2 dne 08.08.2017, 
sp. zn.: MěÚT/29665/2017/ŽPaZ/Sik. Toto stanovisko zůstává v platnosti. Podmínka 
uvedená ve vyjádření je zahrnutá do výroku rozhodnutí. 

III. Sdělení 
• Veřejné zájmy vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, v působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností nejsou předmětným záměrem dotčeny.  

• Z hlediska dodržení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), 
vydává v souladu s ust. § 154 správního řádu toto sdělení: 
Souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě bylo vydáno v rámci 
koordinovaného stanoviska ze dne 08.08.2017 pod zn. 29665/2017/SŘaÚP/Sik. Toto 
stanovisko zůstává v platnosti. 

• Veřejné zájmy vyplývající ze  zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v působnosti obecního úřadu a 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou předmětným záměrem 
dotčeny.   

• Veřejné zájmy vyplývající ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v působnosti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností stavbou budou dotčeny. V této věci bylo dne 22.05.2018 
vydáno Městským úřadem Třinec, odborem ŽPaZ, rozhodnutí sp. zn. 
MěÚT/14867/2018/ŽPaZ/Hu/221.1.5/A5 o trvalém odnětí pozemku určeného 
k plnění funkcí lesa pro předmětný záměr.  

• Veřejné zájmy vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, v působnosti městského úřadu nejsou předmětným 
záměrem dotčeny. 

• Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů - Městský úřad Třinec, odbor dopravy neuplatňuje závazné stanovisko.  
 

- Rozhodnutí Městského úřadu Třinec, odboru ŽPaZ – povolení podle ust. § 13 odst. 1 a 
v souladu s ust. § 16 odst. 1 lesního zákona, trvalé odnětí části pozemku určeného 
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k plnění funkci lesa ze dne 22.05.2018, sp. zn.: MěÚT/14867/2018/ŽPaZ/Hu/221.1.5/A5, 
č. j.: MěÚT/14867/2018/02 

- Rozhodnutí Obecního úřadu Ropice ze dne 08.06.2018, zn.: OR/00756/18/Wa – povolení 
kácení podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a uložení náhradní výsadby podle § 9 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

- Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu 
ze dne 13.04.2018, č. j: MSK 40090/2018, sp. zn.: DSH/7604/2018/Sko – souhlasné 
stanovisko. 

- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru 
Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec ze dne 15.03.2018, č. j.: KRPT-57907-
2/ČJ-2018-070208 – souhlas s projektovou dokumentací a souhlas s návrhem umístění 
dopravního značení za podmínek, které jsou zahrnuty do výroku rozhodnutí. 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 
05.04.2018, č. j.: HSOS-3244-2/2018 

- Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 06.04.2018, sp. 
zn.: S-KHSMS 12433/2018/FM/HOK, č. j.: KHSMS 12433/2018/FM/HOK 

 

Speciální stavební úřad dopravní v provedeném stavebním řízení projednal požadavky  
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení  
a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu  
a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. 

Speciální stavební úřad dopravní v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 
stavby. 

Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby. V rámci řízení nebyly uplatněny 
požadavky na zavedení zkušebního provozu stavby.  

 
Rozhodnutí je podloženo těmito doklady: 

- Projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, 
spol. s r. o., Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava, projektant Ing. Luisa Uhlářová, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103397 

- Výpisy z katastru nemovitostí  

- Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 27.11.2017, sp. zn.: MěÚT/43782/2017/SŘaÚP/Lan, 
č. j.: MěÚT/57374/2017 

- Souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 10.07.2018 pod sp. zn.: 
MěÚT/43782/2017/SŘaÚP/Lan, č. j.: MěÚT/42041/2018 

- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků se stavebním záměrem, vyznačené na situačním 
výkrese 

- Vyjádření obce Ropice ze dne 15.03.2018, zn.: OR/00328/2018/Ga 

- Koordinované stanovisko Městského úřadu Třinec ze dne 10.07.2018, zn.: 
26856/2018/SŘaÚP/Baj 

- Rozhodnutí Městského úřadu Třinec, odboru ŽPaZ ze dne 22.05.2018, sp. zn.: 
MěÚT/14867/2018/ŽPaZ/Hu/221.1.5/A5, č. j.: MěÚT/14867/2018/02 

- Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu 
ze dne 13.04.2018, č. j: MSK 40090/2018, sp. zn.: DSH/7604/2018/Sko 

- Rozhodnutí Obecního úřadu Ropice ze dne 08.06.2018, zn.: OR/00756/18/Wa 
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- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru 
Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec ze dne 15.03.2018, č. j.: KRPT-57907-2/ČJ-
2018-070208 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 
05.04.2018, č. j.: HSOS-3244-2/2018 

- Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 06.04.2018, sp. zn.: 
S-KHSMS 12433/2018/FM/HOK, č. j.: KHSMS 12433/2018/FM/HOK 

- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 03.05.2018, zn.: 54200/S801/17/MK, sp. zn.: 
FM 55/16 – I/ost. 

- Vyjádření Lesy České Republiky, s. p. ze dne 24.04.2018, č. j.: LČR109/00543/2018 

- Vyjádření odborného lesního hospodáře ze dne 12.03.2018 

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. ze dne 13.03.2018, č. j.: 560834/18 

- Sdělení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 23.03.2018, zn.: 
125/18uh a ze dne 26.06.2017, zn.: 121/17uh 

- Stanovisko SmVaK Ostrava a. s. ze dne 05.06.2018, zn.: 9773/V015419/2018/AUTOMAT 

- Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 
11.09.2017, zn.: 0100803089 

- Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.03.2018, zn.: 1097351124 

- Stanovisko pro povolení stavby, které vydala společnost GridServices, s. r. o. dne 
05.04.2018, zn. 5001685900 

 

Speciální stavební úřad dopravní zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad dopravní rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava; Eva Hracká; Iveta Macurová; Milada 
Křižanová; Gražyna Raszková; Ing. Eva Ježková; MUDr. Janina Michejdová; Lucie Rajcová; 
Ing. Jan Gibiec; IGS Property CZ s. r. o.; Jan Gibiec; Jozef Čamborek; Lucie Turčínová; 
Město Třinec; Česká telekomunikační infrastruktura a. s.; GridServices, s. r. o.; ČEZ 
Distribuce, a. s. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního 
řádu a územního plánování Městského úřadu Třinec. O odvolání rozhoduje Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor územního plánování a stavebního řádu podáním 
u zdejšího správního orgánu. 

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. Odvoláním lze napadnout 
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výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 

 
 
 
 
Ing. Věra Pindurová 
vedoucí odboru SŘ a ÚP 
 

Za správnost vyhotovení – Ing. Marek Labaj 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec, 
který písemnost doručuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
Současně bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Ropice, kde bude 
rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zde toto vyvěšení nemá účinky 
doručení, na které je v řízení vázáno počítání lhůt.  
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a 
současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. Obec Ropice, IDDS: q7hbih2 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz 
3. Eva Hracká, Ropice č. p. 40, 739 61 Třinec 1 
4. Iveta Macurová, Nebory č. p. 445, 739 61 Třinec 1 
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5. Milada Křižanová, Guty č. p. 262, Třinec, 739 55 Smilovice u Třince 
6. Gražyna Raszková, Bystřice č. p. 1145, 739 95 Bystřice nad Olší 
7. Ing. Eva Ježková, náměstí ČSA č. p. 183/6, 737 01 Český Těšín 1 
8. MUDr. Janina Michejdová, nábřeží Míru č. p. 1466/67, 737 01 Český Těšín 1 
9. Lucie Rajcová, Slezská č. p. 1411/38, 737 01 Český Těšín 1 
10. Ing. Jan Gibiec, zemřel 
11. IGS Property CZ s.r.o., IDDS: an55pmv 
12. Jan Gibiec, Czerniawska č. p. 3a/13, 50576  Wrocław, Polsko 
13. Jozef Čamborek, Ropice č. p. 119, 739 61 Třinec 1 
14. Lucie Turčínová, Nebory č. p. 517, 739 61 Třinec 1 
15. Město Třinec, Jablunkovská č. p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1 
16. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t 
17. GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 
18. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu:  
Osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelém Ing. Janu Gibiecovi, datum nar. 11.4.1923) 
 
dotčené orgány 
19. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č. p. 160, Staré  
      Město, 739 61 Třinec 1 
20. Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2 
21. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, IDDS: 8x6bxsd 
22. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Třinec, IDDS:  
      n5hai7v 
23. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS:  
      spdaive 
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