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Veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí
Výroková část:
Dne 31.01.2018 podala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 451 93 665,
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, v zastoupení na základě plné moci
společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ 646 08 042, sídlem Slavníkovců 571/21,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby „40071 Ženklava – rekonstrukce vodovodního řadu – 1. etapa“ v k. ú. Ženklava na pozemcích
parcelní číslo St. 14, 141/1, 141/2, 147/4, 165/1, 172/1, 172/2, 174/4, 175/8, 178/1, St. 221, 1567/16, 2120/1,
2120/101, 2120/28, 2120/29, 2120/34, 2120/37, 2120/40, 2120/66, 2120/97, 2121/1, 2127/6, 2127/10, 2184,
2186.
Stavební úřad Městského úřadu Štramberk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle
ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a
podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby
„40071 Ženklava – rekonstrukce vodovodního řadu – 1. etapa“
v k. ú. Ženklava na pozemcích parcelní číslo
St. 14, 141/1, 141/2, 147/4, 165/1, 172/1, 172/2, 174/4, 175/8, 178/1, St. 221, 1567/16, 2120/1, 2120/101,
2120/28, 2120/29, 2120/34, 2120/37, 2120/40, 2120/66, 2120/97, 2121/1, 2127/6, 2127/10, 2184, 2186.
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Označení účastníků podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 451 93 665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9,
v zastoupení na základě plné moci společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ 646 08 042,
Slavníkovců 571/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší I. etapu rekonstrukce vodovodního řadu pro bezproblémové a zdravotně
nezávadné zásobování obyvatel obce Ženklava pitnou a požární vodou. Stávající vodovodní řad
OC, AC DN 80 je uložen podél silnice č. II/480 v zeleném pásu, místy v krajnici vozovky, polovinou ve
vozovce, v okraji odvodňovacího příkopu a v soukromých pozemcích, většinou pod oplocením. Nad
stávajícím vodovodem je místy nepřípustně umístěn plynovod a v těsném souběhu kanalizace.
Rekonstrukce řadu HDPE 100 D 110 je navržena v I. etapě v délce 770,00 m včetně přepojení 24 ks a
výměny 3 ks vodovodních přípojek HDPE 100 RC D 32-63 mm a příslušenství. Na vodovodním řadu jsou
navrženy 4 podzemní požární hydranty DN 80 pro odběr požární vody a provozní využití. V trase vodovodu
bude přiložen vyhledávací vodič-izolovaný měděný drát CY ø4 mm a bílá výstražná folie š. 330 mm.
Nový řad bude napojen na stávající zásobovací řad PE DN 100 u pozemku parcelní č.192/3 k. ú. Ženklava,
bude pokračovat podél základní školy, Obecního hostince a ukončena bude napojením za obchodem
Jednota na průběžný řad PE DN 80. Nová trasa je navržena ve veřejném koridoru státní silnice II/480 směr
Veřovice, Nový Jičín – Štramberk, částečně ve stávajícím chodníku, částečně v místě budoucího chodníku a
místy v zeleném pásu podél chodníku. Snahou je maximálně zajistit koordinaci staveb vodovodu a
komunikace pro pěší.
Stávající rekonstruované potrubí DN80 bude zrušeno a ponechá se vzhledem k jeho umístění v soukromých
zahradách a převážně ve státní silnici, odpojené konce budou zaslepeny betonovými zátkami. Všechny
povrchové znaky původního vodovodu budou odstraněny (např. poklopy uzávěrů, hydrantů), rušené
armatury, zejména odsazené ventily, budou demontovány.
Při umístění a realizaci vodovodu dojde k dotčení ochranného pásma plynovodů, vodovodů, kanalizace a
silových a sdělovacích rozvodů. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení podzemních
vedení, případně jejich ruční okrytí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Po ukončení stavebních
prací budou plochy uvedeny do původního stavu.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Trasa vodovodního řadu HDPE 100 D 110 o délce cca 770,00 m včetně přepojení 24 ks a výměny 3 ks
vodovodních přípojek HDPE 100 RC D 32-63 mm, 4 podzemních požárních hydrantů DN 80 a příslušenství
bude umístěna na pozemcích parcelní č. St. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), 141/1 (zahrada), 141/2
(zahrada), 147/4 (zahrada), 165/1 (zahrada), 172/1 (zahrada), 172/2 (zahrada), 174/4 (zahrada), 175/8,
178/1 (zahrada), St. 221 (zastavěná plocha a nádvoří), 1567/16 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/1
(ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/101 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/28 (ostatní plochaostatní komunikace), 2120/29 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/34 (ostatní plocha-ostatní
komunikace), 2120/37 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/40 (ostatní plocha-ostatní komunikace),
2120/66 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/97 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2121/1 (ostatní
plocha-ostatní komunikace), 2127/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2127/10 (ostatní plocha-ostatní
komunikace), 2184 (ostatní plocha-jiná plocha), 2186 (ostatní plocha-jiná plocha) k. ú. Ženklava. Konkrétní
umístění stavby je patrné z koordinačního situačního výkresu, který vypracovala Ing. Louisa Knedlíková a
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - Ing. Dušan Lipina, ČKAIT
1102227, společnost Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ 646 08 042, Slavníkovců 571/21, 709 00
Ostrava – Mariánské hory.
2. Odstupy od hranic pozemků a sousedních staveb v k. ú. Ženklava:
Místo napojení na stávající úsek vodovodního řadu na pozemku parcelní č. 2120/28 bude umístěno ve
vzdálenosti cca 2,00 m od společné hranice střední části pozemku parcelní č. 192/3. Dále bude trasa
vedena po pozemcích parcelní č. 2120/29 a 2120/101 ve vzdálenosti 2,0 m – 2,7 m v souběhu se
společnou hranicí s pozemkem parcelní č. 177/4. Trasa bude pokračovat po pozemku 2120/1 ve vzdálenosti
2,7 m – 4,00 m od společné hranice s pozemky parcelní č. 181/1 a St. 9, dále 3,6 m od hranice s pozemkem
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parcelní č. 178/1, dále ve vzdálenosti 2,5 m od hranice s pozemkem parcelní č. 174/4, dále 1,8 m od
společné hranice s pozemkem parcelní č. 175/8 a dále 0,6 m od společné hranice s pozemky parcelní
č. St. 194, 172/1, 172/2. Dále bude vodovodní řad pokračovat zlomem na pozemku parcelní č. 1567/16 a
následně opět po pozemku parcelní č. 2120/1 ve vzdálenosti 0,5 m od společné hranice s pozemkem
parcelní č. St. 221. Další bod zlomu bude umístěn na pozemku parcelní č. St. 14 a odtud je trasa vedena
opět po pozemku parcelní č. 2120/1 ve vzdálenosti 0,4 m od společné hranice s pozemkem parcelní
č. 165/2, dále ve vzdálenosti 1,0 m od společné hranice s pozemkem parcelní č. 165/1 a St. 18, přes
pozemek parcelní č. 2120/34 a opět po pozemku parcelní č. 2120/1 ve vzdálenosti 1,0 m od společné
hranice s pozemky parcelní č. 146 a St. 178. Dále bude trasa vedena po pozemku parcelní č. 2120/66 ve
vzdálenosti 0,75 od společné hranice s pozemkem parcelní č.144/2. Dále bude opět vodovod pokračovat po
parcele č. 2120/1 a krajem pozemků parcelní č. 141/2, 147/4, 141/1, 2120/37 a posléze opět po pozemku
parcelní č. 2120/1 ve vzdálenosti 1,5 m – 0,9 m od pozemku parcelní č. 135. Dále bude trasa vedena po
pozemcích parcelní č. 2121/1 a 2120/97 ve vzdálenosti 0,6 m od společné hranice s pozemky parcelní
č. 2127/8, 129/1, 129/3, 125. Dále bude vodovod umístěn opět na pozemku parcelní č. 2120/1 ve
vzdálenosti 0,6 m – 1,5 m od společné hranice s pozemky parcelní č.2127/7, St.25/1. Pře kulturním domem
bude trasa vedena krajem pozemků parcelní č. 2186, 2184, 2120/40. Pře objektem Jednoty je trasa vedena
po pozemku 2127/6 rovnoběžně ve vzdálenosti 0,5 m se společnou hranicí s pozemkem parcelní č. 153/1 a
dále zlomem až do místa napojení na tomto pozemku. Přepojení přípojek bude umístěno ve stávajících
trasách a to: P4, P5, P8, P10, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P25 a P26 na pozemku parcelní č. 2120/1, P6
na pozemcích parcelní č. 2120/1 a 178/1, P7 na pozemcích parcelní č. 2120/1 a 174/4, P9 na pozemcích
parcelní č. 2120/1 a 175/8, P11 na pozemcích parcelní č. 2120/1 a 172/2, P12 na pozemcích parcelní
č. 2120/1 a 1567/16, P13 na pozemcích parcelní č. 2120/1 a St. 221, P15 na pozemcích parcelní č. 2120/1 a
St. 14, P16 na pozemcích parcelní č. 2120/1 a 165/1, P22 na pozemcích parcelní č. 2120/1 a 2121/1, P23
na pozemcích parcelní č. 2120/1 a 2120/97, P24 na pozemku parcelní č. 2120/97, P27 na pozemcích
parcelní č. 2120/40, 2127/6 a 2184, P28 na pozemcích parcelní č. 2120/40, 2127/6.
3. Pro uskutečnění umísťované stavby a zařízení staveniště se vymezují části pozemků parcelní č. St. 14
(zastavěná plocha a nádvoří), 141/1 (zahrada), 141/2 (zahrada), 147/4 (zahrada), 165/1 (zahrada), 172/1
(zahrada), 172/2 (zahrada), 174/4 (zahrada), 175/8 (zahrada), 178/1 (zahrada), St. 221 (zastavěná plocha a
nádvoří), 1567/16 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace),
2120/101 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/28 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/29
(ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/34 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/37 (ostatní plochaostatní komunikace), 2120/40 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2120/66 (ostatní plocha-ostatní
komunikace), 2120/97 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2121/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace),
2127/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2127/10 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2184 (ostatní
plocha-jiná plocha), 2186 (ostatní plocha-jiná plocha) k. ú. Ženklava. Stavba je přístupná po stávající silnici
II/480 pozemek parcelní č. 2120/1 k. ú. Ženklava. Při provádění stavebních prací budou v maximální míře
respektovány okolní stavby a stav pozemků. Travnaté plochy budou upraveny do původního stavu včetně
doplnění ornice a osetí nového travního porostu. Zpevněné plochy budou udržovány v čistotě.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení
vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
6. Při umísťování stavby budou dodrženy požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území –
nutno vycházet z vyjádření a stanovisek vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a jejich ochranných
a bezpečnostních pásem mimo jiné:
- Povodí Odry, s. p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, zn. 15496/923/2/845/2016 ze dne 07.11.2016:
 V korytě vodních tolů a jejich bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební materiál, technika, či
jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
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- Lesy ČR, s. p., správa toků-oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek,
č. j. LCR042986/2016 ze dne 23.11.2016:
 křížení vodovodu s vodním tokem bude provedeno kolmo na vodní tok
 provedení křížení se zatrubněným vodním tokem bude odsouhlaseno s majitelem komunikace a Obcí
Ženklava
 nebudou káceny dřeviny břehového porostu. Pokud bude nutné tyto dřeviny odstranit, tak jen se
souhlasem správce toku a to po venkovním šetření
 stavbou nedojde k dotčení pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit
s majetkem státu pro lesy České republiky, s.p.
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova
525, 741 11 Nový Jičín, zn. II/210/7854/03/2018 ze dne 03.04.2018:
 Na rekonstrukci vodovodního řadu v silničním tělese II/480 bude bezprostředně navazovat stavba
(rekonstrukce) chodníku v režii Obce Ženklava a to v celém úseku silničního tělesa, dotčeného uložením
nového vodovodního řadu.
 V silničním tělese pozemku nebudou umístěna žádná obslužná zařízení vodovodu. Stávající poklopy na
původním vodovodním řadu budou z vozovky přemístěny na nově položený vodovodní řad. Rozsah
následné opravy vozovky bude dohodnut rámci uzavření Smlouvy o užití silničního tělesa pro zvláštní
užívání před zahájením stavby.
 Stávající vodovodní řad v komunikaci II/480 bude uslepen a zaplněn výplňovou (beton. směsí a pod.).
Způsob zaplnění vodovodního řadu bude odsouhlasen se SSMSK stř. Nový Jičín před zahájením stavby.
 V případě, že některé části vodovodního řadu zasáhnou do silničního pozemku parcelní č. 2120/1 (mimo
rozsah trvalého záboru pozemku chodníkovým tělesem odděleného GP viz Smlouva o budoucí darovací
smlouvě č. NJ/433/i/2016/Ja uzavřené s Obcí Ženklava), uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku
smlouvu o zřízení věcného břemene do 6 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby
rekonstrukce vodovodního řadu.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Stanovisko zn. 5001416859 ze dne
06.12.2016:
 Dojde k dotčení STL plynovodů dn 63 PE a STL plynovodních přípojek dn 32 PE- ochranné pásmo je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany půdorysu plyn.
zařízení.
 Obrysy vodovodních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu plynárenského zařízení a přípojek.
V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu,
výšková úprava terénu a pojížděno těžkou technikou.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Vyjádření
č. j. 648390/16 a všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a. s. ze dne 28.06.2016:
 Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. –
ochranné pásmo SEK je stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK.
 Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou
PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnost provádět.
- SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské hory, 709 00 Ostrava, zn. 9773/V012299/2018/PO
ze dne 09.05.2018:
 Dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodními řady DN 100 a DN 80
Polyvinylchlorid, DN 80 a DN 60 Azbestocement, DN 100 a DN 80 Polyetylén, DN 100 a DN 80 Litina
tvárná, DN 80 a DN 25 ocel, DN 100 Polyetylén lineární s ochranným pláštěm, včetně jejich přípojek. Před
zahájením prací je povinnosti stavebníka požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, Stanovisko zn. 1096112140 ze dne
03.01.2018:
 Podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0100845790, 0100845786, 0100845782 (dojde
k dotčení podzemní sítě NN a nadzemní sítě NN). Stavba bude respektovat stávající zařízení distribuční
soustavy.
 Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
 Nadzemní vedení NN (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména
PNE 33 3302 a ČSN EN 504231. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti
dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
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- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 636/19, 602 00 Brno,
zn. ARUB/3452/17 ze dne 26.06.2017:
 Záměr se nachází na území s archeologickými nálezy.
 Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně
ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy (nejpozději 20 dnů před započetím)
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. a umožnit provedení záchranného archeologického
výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a
Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i. nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného
archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění.
7. V dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací je stavebním povinen požádat příslušný silniční
úřad v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění, Zákona o pozemních komunikacích,
o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu umístění sítí do silničního pozemku a rozhodnutí
o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací.
8. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky, zejména podmínky plynoucí
z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
a z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:
Dne 31.01.2018 podala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 451 93 665,
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, v zastoupení na základě plné moci
společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ 646 08 042, sídlem Slavníkovců 571/21, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava 9 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „40071
Ženklava – rekonstrukce vodovodního řadu – 1. etapa“ v k. ú. Ženklava na pozemcích parcelní číslo St. 14,
141/1, 141/2, 147/4, 165/1, 172/1, 172/2, 174/4, 175/8, 178/1, St. 221, 1567/16, 2120/1, 2120/101, 2120/28,
2120/29, 2120/34, 2120/37, 2120/40, 2120/66, 2120/97, 2121/1, 2127/6, 2127/10, 2184, 2186. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení ve výše uvedené věci.
Usnesením č. j. MEST/SÚ/1077/2018/MJ ze dne 07.02.2018 v souladu s § 64 odst. 1 písm. c) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), stavební úřad přerušil
řízení do doby vyřešení předběžné otázky – ustanovení opatrovníka v souladu s § 32 odst. 2 písm. d)
správního řádu osobě neznámého pobytu, konkrétně paní Melichové Anny, Schefellstrasse 9, Mellrichstadt,
Německo - vlastníka pozemků parcelní č. 141/1, 141/2 a 2120/37 k. ú. Ženklava.
Usnesením č. j. MEST/SÚ/1182/2018/MJ ze dne 12.02.2018 stavební úřad Podle § 32 odst. 2 písm. d)
správního řádu se ustanovil opatrovníkem paní Melichové Anny, Schefellstrasse 9, Mellrichstadt, Německo vlastníka pozemků parcelní č. 141/1, 141/2 a 2120/37 k. ú. Ženklava, Bc. Vojtěcha Rýdla, narozeného
18.04.1961, bytem Ženklava 66, 742 67 Ženklava, doručovací adresa: Obecní úřad, Ženklava 243, 742 67
Ženklava. Usnesení nabylo právní moci dne 03.03.2018.
Po vyřešení předběžné otázky stavební úřad pokračoval v řízení a protože žádost nebyla úplná a nebyla
doložena všemi podklady a stanovisky, bylo územní řízení dne 07.03.2018 opatřením
č. j. MEST/SÚ/1681/2018/MJ přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do
30 dnů od doručení výzvy. Žádost byla doplněna dne 21.03.2018.
Stavební úřad opatřením MEST/SÚ/2080/2018/MJ ze dne 22.3.2018 oznámil zahájení územního řízení
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89
stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, důkazů, námitek a připomínek. Tuto stavební
úřad určil nejpozději do 23.04.2018. Zároveň vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1) stavebního zákona upustil od ústního jednání.
Při kontrole podkladů k vydání rozhodnutí byl zjištěn konec platnosti stanovisek společností
ČEZ Distribuce a.s. a SmVaK Ostrava a.s. Po dohodě byla nová stanoviska žadatelem předložena dne
11.05.2018.
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Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení přísluší:
1. Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli (datovou schránkou)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 451 93 665, 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava 9,
v zastoupení na základě plné moci společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ 646 08 042,
Slavníkovců 571/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, ehemyfw
2. Podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn (doporučeně do vlastních rukou)
- Obec Ženklava, zastoupena starostkou, IČ 006 00 831, Ženklava 243, 742 67 Ženklava, DS: OVM,
g99bjtq
3. Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě (doporučeně do vlastních rukou nebo datovou schránkou)
- Obec Ženklava, zastoupena starostkou, IČ 006 00 831, Ženklava 243, 742 67 Ženklava, DS: OVM,
g99bjtq, vlastník pozemků parcelní č. 2120/101, 2120/28, 2120/29, 2120/34, 2120/40, 2120/97, 2121/1,
2127/6, 2127/10, 2184, 2186 k. ú. Ženklava a vlastník chodníků a veřejného osvětlení
- Blanka Macháčová, Ženklava 266, 742 67 Ženklava, vlastník pozemku parcelní č. 178/1 k. ú. Ženklava.
- Věra Macháčková, Ženklava 125, 742 67 Ženklava, vlastník pozemku parcelní č. 174/4 k. ú. Ženklava.
- Dana Vandlíková, Ženklava 7, 742 67 Ženklava, vlastník pozemků parcelní č. 172/1 a 172/2
k. ú. Ženklava.
- Jaroslav Horný, Ženklava 10, 742 67 Ženklava, vlastník pozemku parcelní č. 165/1 k. ú. Ženklava.
- Mgr. Dalibor Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava, 1/4 spoluvlastník pozemku parcelní č. 147/4
k. ú. Ženklava.
- Martina Sochová, Ženklava 271, 742 67 Ženklava, 1/2 spoluvlastník pozemku parcelní č. 147/4
k. ú. Ženklava.
- Jaroslav Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava, 1/4 spoluvlastník pozemku parcelní č. 147/4
k. ú. Ženklava.
- Miroslav Hejl, Ženklava 112, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. St. 14 k. ú. Ženklava.
- Miluše Hejlová, Ženklava 112, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. St. 14 k. ú. Ženklava.
- Jiří Hanák, Ženklava 229, 742 67 Ženklava, vlastník pozemku parcelní č. St. 221 k. ú. Ženklava.
- Rudolf Červenka, Štramberská 1138/52, 742 21 Kopřivnice, vlastník pozemku parcelní č. 2120/66
k. ú. Ženklava.
- Petra Buzková, Ženklava 338, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. 175/8 k. ú. Ženklava.
- Daniel Buzek, Ženklava 338, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. 175/8 k. ú. Ženklava.
- Mgr. Jan Dobrozemský, Ženklava 329, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. 1567/16
k ú. Ženklava.
- Bc. Iva Dobrozemská, DiS., Ženklava 329, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. 1567/16
k ú. Ženklava.
- Anna Melichová, Schefellstrasse 9, Mellrichstadt, Německo, zastoupena opatrovníkem Bc. Vojtěchem
Rýdlem, bytem Ženklava 66, doručovací adresa Ženklava 243, 742 67 Ženklava, vlastník pozemků
parcelní č. 141/1, 141/2 a 2120/37 k. ú. Ženklava.
- Holub Miloslav, Ženklava 8, 742 67 Ženklava, věcné břemeno užívání pozemku parcelní č. 178/1
k. ú. Ženklava.
- Holubová Věra, Ženklava 8, 742 67 Ženklava, věcné břemeno užívání pozemku parcelní č. 178/1
k. ú. Ženklava.
- Rajnochová Věra, Ženklava 125, 742 67 Ženklava, věcné břemeno užívání pozemku parcelní č. 174/4
k. ú. Ženklava.
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- Hanák Miloš, Ženklava 229, 742 67 Ženklava, věcné břemeno bytu pozemku parcelní č. St. 221
k. ú. Ženklava.
- Bartoňová Ludmila, Kubánská 1548/1, Poruba, 708 00 Ostrava, věcné břemeno užívání pozemku
parcelní č. 2120/66 k. ú. Ženklava.
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova
795/1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2, DS: PO, jytk8nr, hospodaření se svěřeným majetkem kraje- pozemek parcelní č. 2120/1
k. ú. Ženklava.
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 492 41 397, Vinohradská 3218/169, Strašnice,
100 00 Praha 10, DS: PO, ukmjjq2, zástavní právo smluvní na pozemky parcelní č. 172/1 a 172/2
k. ú. Ženklava.
- Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, a.s., DS: PO, skzfs6u,
zástavní právo smluvní na pozemek parcelní č. St. 14 k. ú. Ženklava.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t,
vlastník sdělovacích rozvodů na dotčených pozemcích.
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy, vlastník
sdělovacích rozvodů na dotčených pozemcích, věcné břemeno na pozemku parcelní č. 2120/1
k. ú. Ženklava.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6, vlastník plynovodu
a plynovodních přípojek a příslušenství na dotčených pozemcích.
- TOMSPEDIT s.r.o., IČ 268 23 951, Ženklava 332, 742 67 Ženklava, věcné břemeno plynovodní přípojka
pro objekt parcelní č. St. 2/2 k. ú. Ženklava
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, wwit8gq,
vlastník zatrubněného toku (levostranný přítok Sedlnice v říčním km 19,875 IDVT 10213623) na pozemku
2120/1 k. ú. Ženklava
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
DS: e8jcfsn, správce zatrubněného toku (levostranný přítok Sedlnice v říčním km 19,875 IDVT 10213623) na
pozemku 2120/1 k. ú. Ženklava
4. Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
(veřejnou vyhláškou, tito se podle § 86 odst. 5 v případě řízení s velkým počtem účastníků identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti dotčených vlivem záměru)
parcelní číslo pozemků a stavby dotčených stavbou vodovodu, včetně příslušenství a přepojení
vodovodních přípojek v k. ú. Ženklava
St. 9, St. 18, St. 25/1, St. 26/1, 129/1, 129/3, 125, 135, 144/2, 146, St. 153/1, 164, 165/2, 172/1, 177/4,
St. 178, 181/1, 181/2, 192/3, St. 194, 1567/11, 1592/1, 2127/7, 2127/8, 2127/10, 2127/28, 2151
V zákoně stanovené lhůtě nebyly účastníky řízení uplatněny žádné připomínky.
Stavební úřad vyhodnotil doklady předložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí a zjistil, že splňují
požadavky ustanovení § 86 stavebního zákona a žádost obsahuje:
• identifikační údaje o pozemcích, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo
územním rozhodnutím přímo dotčeno,
doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům v obci a k. ú. Ženklava, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, vlastnické právo bylo ověřeno nahlédnutím do katastru nemovitostí
- parcelní č. 2120/101, 2120/28, 2120/29, 2120/34, 2120/40, 2120/97, 2121/1, 2127/6 a 2127/10 (ostatní
plocha-ostatní komunikace), 2184 a 2186 (ostatní plocha-jiná plocha), LV 10001 - Obec Ženklava,
Ženklava 243, 742 67 Ženklava
- parcelní č. St. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), LV 227 – SJM Miroslav Hejl a Miluše Hejlová, Ženklava
112, 742 67 Ženklava
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- parcelní č. 141/1, 141/2 (zahrada) a 2120/37 (ostatní plocha-ostatní komunikace), LV 865 - Anna
Melichová, Schefellstrasse 9, Mellrichstadt, Německo, zastoupena opatrovníkem Bc. Vojtěchem Rýdlem,
bytem Ženklava 66, doručovací adresa Ženklava 243, 742 67 Ženklava
- parcelní č. 147/4 (zahrada), LV 842 - Mgr. Dalibor Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava, podíl 1/4,
Martina Sochová, Ženklava 271, 742 67 Ženklava, podíl 1/2, Jaroslav Socha, Ženklava 271,
742 67 Ženklava, podíl 1/4
- parcelní č. 165/1 (zahrada), LV 319 - Jaroslav Horný, Ženklava 10, 742 67 Ženklava
- parcelní č. 172/1 a 172/2 (zahrada), LV 68 - Dana Vandlíková, Ženklava 7, 742 67 Ženklava
- parcelní č. 174/4 (zahrada), LV 73, Věra Macháčková, Ženklava 125, 742 67 Ženklava
- parcelní č. 175/8 (zahrada), LV 959, SJM Daniel Buzek a Petra Buzková, Ženklava 338, 742 67 Ženklava
- parcelní č. 178/1 (zahrada), LV 88, Blanka Macháčová, Ženklava 266, 742 67 Ženklava
- parcelní č. St. 221 (zastavěná plocha a nádvoří), LV 112, Jiří Hanák, Ženklava 229, 742 67 Ženklava
- parcelní č. 1567/16 (ostatní plocha-ostatní komunikace), LV 999, SJM Mgr. Jan Dobrozemský a
Bc. Iva Dobrozemská, DiS., Ženklava 329, 742 67 Ženklava,
- parcelní č. 2120/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace), LV 315, Moravskoslezský kraj, 28. Října
2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava- hospodaření se svěřeným majetkem kraje- Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2,
- parcelní č. 2120/66 (ostatní plocha-ostatní komunikace), LV 841, Rudolf Červenka, Štramberská
1138/52, 742 21 Kopřivnice,
- připojeny situační výkresy se souhlasy výše uvedených vlastníků k umístění stavebního záměru podle
§ 184a stavebního zákona
- připojena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky p. č. ze dne
30.05.2017: Obec Ženklava – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/433/i/2016/Ja „Chodníkové těleso
Ženklava podél silnice II/480“ ze den 04.04.2017: Moravskoslezský kraj zastoupen Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací - Obec Ženklava
- připojena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 27.01.2017: Mgr. Jan
Dobrozemský a Bc. Iva Dobrozemská, DiS. – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 27.01.2017:
Mgr. Dalibor Socha, Martina Sochová, Jaroslav Socha – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 27.01.2017: Miroslav
Hejl, Miluše Hejlová – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o výpůjčce ze dne 13.02.2017: Blanka Macháčová – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o výpůjčce ze dne 13.02.2017: Věra Macháčová – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o výpůjčce ze dne 13.02.2017: Dana Vandlíková – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o výpůjčce ze dne 13.02.2017: Jiří Hanák – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o výpůjčce ze dne 13.02.2017: Miroslav Hejl – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena smlouva o výpůjčce ze dne 13.02.2017: Jaroslav Horný – SmVaK Ostrava a.s.
- připojena kupní smlouva ze dne 23.10.2017: Radek Lacina – Obec Ženklava
- připojena smlouva o podmínkách zřízení stavby vodního díla a jejího provozu (smlouva o právu provést
stavbu) ze dne 11.10.2017: Rudolf Červenka – SmVaK Ostrava a.s.
• plná moc k zastupování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. společností
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. ze dne 09.01.2017.
• projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část; v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a vyhl. č. 405/2017, kterou
vypracovala Ing. Louisa Knedlíková a autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství - Ing. Dušan Lipina, ČKAIT 1102227, společnost Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.,
IČ 646 08 042, Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské hory.
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Žádost byla doložena těmito stanovisky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:
• Povodí Odry, s. p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, zn. 15496/923/2/845/2016 ze dne 07.11.2016.
• Lesy ČR, s. p., správa toků-oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek,
č. j. LCR042986/2016 ze dne 23.11.2016.
• Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525,
741 11 Nový Jičín, zn. II/210/7854/03/2018 ze dne 03.04.2018.
• GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Stanovisko zn. 5001416859 ze dne
06.12.2016.
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Vyjádření č. j. 648390/16 a
všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a. s. ze dne 28.06.2016.
• SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské hory, 709 00 Ostrava, zn. 9773/V012299/2018/PO ze
dne 09.05.2018 a zn. 9773/V023447/2016/PO ze dne 02.11.2016.
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, Stanovisko zn. 1096112140 ze dne
03.01.2018, Sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0100845782 ze dne 08.12.2017,
zn. 0100845786 ze dne 08.12.2017, zn. 0100845790 ze dne 08.12.2017+ podmínky pro provádění činností
v ochranných pásmech.
• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, územní pracoviště
Nový Jičín - závazné stanovisko č. j. KHSMS55819/2016/NJ/HOK ze dne 11.11.2016.
• Obec Ženklava- OÚ Ženklava, Ženklava 243, 742 67- Výpis z Usnesení 16. Zasedání zastupitelstva obce
Ženklava ze dne 26.10.2016.
• Odbor životního prostředí MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice – koordinované závazné
stanovisko č. j. 54787/2016/BoZu ze dne 23.11.2016.
• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový
Jičín - závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany č. j. HSOS-13442-2/2016 ze dne
20.12.2016.
• Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 636/19, 602 00 Brno,
zn. ARUB/3452/17 ze dne 26.06.2017
• Telco Pro Services, a.s., Duhová1531/3, 140 00 Praha 4, zn. 0200685178 ze dne 08.12.2017- zařízení se
nenachází.
• ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zn. 0000013913 ze dne 24.10.2016 a zn.
287/BRN/1114/16/11330/09.11.2016/Za ze dne 21.11.2016- zařízení se nenachází.
• Innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzínská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, zn. 16/10/0/HO/87 ze dne
30.10.2016- zařízení se nenachází.
• Jednota spotřební družstvo v Hodoníně, člen skupiny COOP, Národní třída 13, 695 34 Hodonín ze dne
09.11.2016.
• ARRIVA COMPANY a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, z. DOP/28/2016 ze dne
21.11.2016.
Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele v rozsahu ustanovení § 90 stavebního zákona
a konstatuje, že je v souladu:
• s Politikou územního rozvoje ČR - Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena dne 20.07.2009
usnesením Vlády České republiky č. 929 a aktualizována Aktualizací č. 1, schválenou dne 15. 4. 2015 a je
závazná od 17.04.2015. Obce v severní části ORP Kopřivnice jsou součástí Metropolitní rozvojové oblasti
Ostrava (OB2), vymezené na území ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy
a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Obec Ženklava není
součástí této rozvojové oblasti. Záměr není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění
Aktualizace č. 1. Záměr nemá vliv na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, na biologickou
rozmanitost či krajinný ráz.
• se Zásadami územního rozvoje MSK - Zásady územního rozvoje MSK byly vydány Zastupitelstvem MSK
dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 04.02.2011. Předmětný záměr nezasahuje
do ploch či koridorů nadmístního významu, vymezených v Zásadách územního rozvoje MSK. Stavba je
v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Obec Ženklava
není součástí této rozvojové oblasti, rozvojové osy či specifické oblasti.
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• s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavba „40071 Ženklava – rekonstrukce vodovodního
řadu – 1. etapa“ je v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, jak jsou definovány v § 18 a 19
stavebního zákona. Dle ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona je cílem územního plánování „vytvářet
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“. Stavba je
navržena tak, aby nedošlo k narušení jednotlivých složek životního prostředí. Její situování neohrozí
soudržnost společenství obyvatel území, ani hospodářský rozvoj. Projektová dokumentace pro stavbu
„40071 Ženklava – rekonstrukce vodovodního řadu – 1. etapa“ v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona
komplexně řeší účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Při navrhování této stavby byl v souladu s § 18
odst. 4 stavebního zákona brán maximální zřetel na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot v území. Stavba neovlivňuje žádnou významnou kulturní či civilizační hodnotu v území. Stavba
„„40071 Ženklava – rekonstrukce vodovodního řadu – 1. etapa“ je vymezena v souladu s úkoly územního
plánování dle § 19 stavebního zákona. Zejména byl zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty- tyto hodnoty nejsou nijak ohroženy. Byly prověřeny a posouzeny potřeby změny
v území, její přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Dotčenými orgány nebyly stanoveny
podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů. Stavba, její umístění, uspořádání
a řešení, je navržena s ohledem na urbanistické, architektonické a estetické požadavky. Politika územního
rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje i Územní plán Ženklavy, se kterými je
stavba v souladu a z jejichž řešení vychází, byly vyhodnoceny z hlediska vlivů na vyvážený vztah
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území.
• s Územním plánem Ženklava - pro katastrální území Ženklava je platný Územní plán Ženklavy, vydaný
Zastupitelstvem obce Ženklava na jeho zasedání dne 22.07.2010 a účinný od 09.08.2010, v úplném znění
po Změně č. 2, která nabyla účinnosti dne 08.01.2018.
Tato územně plánovací dokumentace vymezuje pozemky záměru v zastavěném území. Pozemky
2120/1, 2120/27, 2120/28, 2120/29, 2120/34, 2120/37, 2120/66, 2120/97, 2120/101 se nachází v ploše
„dopravní infrastruktury silniční“ (DS), pozemky parcelní č. 1567/16, 2120/40, 2121/1, 2127/6 a
2127/10 jsou součástí plochy „prostranství veřejných“ (PV) a pozemky parcelní č. St. 14, 141/1,
141/2, 147/4, 165/1, 172/1, 172/2, 175/8, 178/1, St. 221, 2184, 2186 se nachází v ploše „smíšené
obytné“ (SO). Stavby zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury jsou Územním plánem Ženklavy
vyjmenovány mezi hlavním, resp. přípustným využitím výše uvedených ploch.
S ohledem na výše uvedené je možno konstatovat, že stavba je v souladu s platnou ÚPD obce
Ženklava a se záměry územního plánování.
• s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území v souladu s vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, vyhoví pro navržený záměr:
- příjezd je zajištěn po silnici II/480
- ochranná pásma jednotlivých stávajících sítí technické infrastruktury jsou zohledněna v umístění stavby
• s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – předloženy souhlasy majitelů a správců
sítí, komunikací
• s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení - souhlasná stanoviska dotčených orgánů jsou v dokumentaci respektována.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí
zahrnuty, neboť ty mohou být ve smyslu § 115 stavebního zákona zahrnuty až do podmínek stavebního
povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky
uplatnili ve stavebním řízení.
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Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších změn a doplňků, účastníkům řízení možnost k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu do dne 23.04.2018. Zároveň upozornil, že v řízeních, ve
kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které se účastníci řízení mohou uplatnit své
připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží
k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové
námitky či připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vodovodní řad je vodním dílem a k jeho povolení je příslušný vodoprávní úřad, tj. odbor životního prostředí
MěÚ Kopřivnice.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2) správního řádu, se v písemném vyhotovení rozhodnutí uvedou jména
a příjmení všech účastníků řízení: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v zastoupení na
základě plné moci společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Obec Ženklava, Blanka
Macháčová, Věra Macháčková, Dana Vandlíková, Jaroslav Horný, Mgr. Dalibor Socha, Martina Sochová,
Jaroslav Socha, Miroslav Hejl, Miluše Hejlová, Jiří Hanák, Rudolf Červenka, Petra Buzková, Daniel Buzek,
Mgr. Jan Dobrozemský, Bc. Iva Dobrozemská, DiS., Anna Melichová, zastoupena opatrovníkem Bc.
Vojtěchem Rýdlem, Holub Miloslav, Holubová Věra, Rajnochová Věra, Hanák Miloš, Bartoňová Ludmila,
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,
Raiffeisenbank a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o.,
TOMSPEDIT s.r.o., Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.; účastníci identifikovaní podle
§ 86 odst. 6 v případě řízení s velkým počtem účastníků označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitosti dotčených vlivem záměru St. 9, St. 18, St. 25/1, St. 26/1, 129/1, 129/3, 125, 135,
144/2, 146, St. 153/1, 164, 165/2, 172/1, 177/4, St. 178, 181/1, 181/2, 192/3, St. 194, 1567/11, 1592/1,
2127/7, 2127/8, 2127/10, 2127/28, 2151 k. ú. Ženklava.

Poučení:
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení,
ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li
započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno
anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním
žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním
u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ing. arch. Marika Jančová v. r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Ing. arch. Marika Jančová, vedoucí oddělení stavebního úřadu
Příloha:
- C.2. Katastrální výkres volně zmenšen na formát A3
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Štramberk a Obecního
úřadu v Ženklavě a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst.
2 správního řádu, po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Stavební úřad Městského úřadu Štramberk.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. h) ve výši 3.000 Kč, sazebníku správních poplatků v celkové
hodnotě 3.000 Kč byl uhrazen dne 09.02.2018.
Rozdělovník:
Doručí se:
1. Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli (datovou schránkou)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 451 93 665, 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava 9,
v zastoupení na základě plné moci společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ 646 08 042,
Slavníkovců 571/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, ehemyfw
2. Podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn (doporučeně do vlastních rukou)
- Obec Ženklava, zastoupena starostkou, IČ 006 00 831, Ženklava 243, 742 67 Ženklava, DS: OVM,
g99bjtq
3. Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě (doporučeně do vlastních rukou nebo datovou schránkou)
- Obec Ženklava, zastoupena starostkou, IČ 006 00 831, Ženklava 243, 742 67 Ženklava, DS: OVM,
g99bjtq, vlastník pozemků parcelní č. 2120/101, 2120/28, 2120/29, 2120/34, 2120/40, 2120/97, 2121/1,
2127/6, 2127/10, 2184, 2186 k. ú. Ženklava a vlastník chodníků a veřejného osvětlení
- Blanka Macháčová, Ženklava 266, 742 67 Ženklava, vlastník pozemku parcelní č. 178/1 k. ú. Ženklava.
- Věra Macháčková, Ženklava 125, 742 67 Ženklava, vlastník pozemku parcelní č. 174/4 k. ú. Ženklava.
- Dana Vandlíková, Ženklava 7, 742 67 Ženklava, vlastník pozemků parcelní č. 172/1 a 172/2
k. ú. Ženklava.
- Jaroslav Horný, Ženklava 10, 742 67 Ženklava, vlastník pozemku parcelní č. 165/1 k. ú. Ženklava.
- Mgr. Dalibor Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava, 1/4 spoluvlastník pozemku parcelní č. 147/4
k. ú. Ženklava.
- Martina Sochová, Ženklava 271, 742 67 Ženklava, 1/2 spoluvlastník pozemku parcelní č. 147/4
k. ú. Ženklava.
- Jaroslav Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava, 1/4 spoluvlastník pozemku parcelní č. 147/4
k. ú. Ženklava.
- Miroslav Hejl, Ženklava 112, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. St. 14 k. ú. Ženklava.
- Miluše Hejlová, Ženklava 112, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. St. 14 k. ú. Ženklava.
- Jiří Hanák, Ženklava 229, 742 67 Ženklava, vlastník pozemku parcelní č. St. 221 k. ú. Ženklava.
- Rudolf Červenka, Štramberská 1138/52, 742 21 Kopřivnice, vlastník pozemku parcelní č. 2120/66
k. ú. Ženklava.
- Petra Buzková, Ženklava 338, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. 175/8 k. ú. Ženklava.
- Daniel Buzek, Ženklava 338, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. 175/8 k. ú. Ženklava.
- Mgr. Jan Dobrozemský, Ženklava 329, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. 1567/16
k ú. Ženklava.
- Bc. Iva Dobrozemská, DiS., Ženklava 329, 742 67 Ženklava, SJM vlastník pozemku parcelní č. 1567/16
k ú. Ženklava.
- Anna Melichová, Schefellstrasse 9, Mellrichstadt, Německo, zastoupena opatrovníkem Bc. Vojtěchem
Rýdlem, bytem Ženklava 66, doručovací adresa Ženklava 243, 742 67 Ženklava, vlastník pozemků
parcelní č. 141/1, 141/2 a 2120/37 k. ú. Ženklava.
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- Holub Miloslav, Ženklava 8, 742 67 Ženklava, věcné břemeno užívání pozemku parcelní č. 178/1
k. ú. Ženklava.
- Holubová Věra, Ženklava 8, 742 67 Ženklava, věcné břemeno užívání pozemku parcelní č. 178/1
k. ú. Ženklava.
- Rajnochová Věra, Ženklava 125, 742 67 Ženklava, věcné břemeno užívání pozemku parcelní č. 174/4
k. ú. Ženklava.
- Hanák Miloš, Ženklava 229, 742 67 Ženklava, věcné břemeno bytu pozemku parcelní č. St. 221
k. ú. Ženklava.
- Bartoňová Ludmila, Kubánská 1548/1, Poruba, 708 00 Ostrava, věcné břemeno užívání pozemku
parcelní č. 2120/66 k. ú. Ženklava.
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova
795/1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2, DS: PO, jytk8nr, hospodaření se svěřeným majetkem kraje- pozemek parcelní č. 2120/1
k. ú. Ženklava.
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 492 41 397, Vinohradská 3218/169, Strašnice,
100 00 Praha 10, DS: PO, ukmjjq2, zástavní právo smluvní na pozemky parcelní č. 172/1 a 172/2
k. ú. Ženklava.
- Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, a.s., DS: PO, skzfs6u,
zástavní právo smluvní na pozemek parcelní č. St. 14 k. ú. Ženklava.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t,
vlastník sdělovacích rozvodů na dotčených pozemcích.
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy, vlastník
sdělovacích rozvodů na dotčených pozemcích, věcné břemeno na pozemku parcelní č. 2120/1
k. ú. Ženklava.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6, vlastník plynovodu
a plynovodních přípojek a příslušenství na dotčených pozemcích.
- TOMSPEDIT s.r.o., IČ 268 23 951, Ženklava 332, 742 67 Ženklava, věcné břemeno plynovodní přípojka
pro objekt parcelní č. St. 2/2 k. ú. Ženklava
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, wwit8gq,
vlastník zatrubněného toku (levostranný přítok Sedlnice v říčním km 19,875 IDVT 10213623) na pozemku
2120/1 k. ú. Ženklava
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8,
DS: e8jcfsn, správce zatrubněného toku (levostranný přítok Sedlnice v říčním km 19,875 IDVT 10213623) na
pozemku 2120/1 k. ú. Ženklava
4. Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
(veřejnou vyhláškou, tito se podle § 86 odst. 5 v případě řízení s velkým počtem účastníků identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti dotčených vlivem záměru)
parcelní číslo pozemků a stavby dotčených stavbou vodovodu, včetně příslušenství a přepojení
vodovodních přípojek v k. ú. Ženklava
St. 9, St. 18, St. 25/1, St. 26/1, 129/1, 129/3, 125, 135, 144/2, 146, St. 153/1, 164, 165/2, 172/1, 177/4,
St. 178, 181/1, 181/2, 192/3, St. 194, 1567/11, 1592/1, 2127/7, 2127/8, 2127/10, 2127/28, 2151
5. Dotčeným orgánům (datovou schránkou)
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30,
DS: OVM, spdaive
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM, w8pai4f
- Město Kopřivnice, MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, DS: OVM,
42bb7zg
- Město Kopřivnice, MÚ Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, DS:
OVM, 42bb7zg
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Správce úřední desky (doručí se bez účinku doručení úřadu obce k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu
úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky)
- MěÚ Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
- OÚ Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava
Na vědomí: (datovou schránkou)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, DS: PO, 4xff9pv
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: PO_R, xnjf5zy
- ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, pbbgvqx
Ostatní:
Spis SÚ - Stavební úřad Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
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