
 

MĚSTO KOPŘIVNICE 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE 

 
 

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice 
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz 
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800 

 
 

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST 

 

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče  

 

Č. J.: 15881/2019/Ob 

Obec Ženklava, IČO 00600831  
Ženklava 243  
742 67  Ženklava 

SPIS. ZN.: SÚP-3108/2019 
VYŘIZUJE: Pavel Obrátil/Stavební úřad 
TELEFON: 556 879 685; 736 614 202 
E-MAIL: pavel.obratil@koprivnice.cz 
  
DATUM: 22. května 2019 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část 

Dne 04.03.2019 podala obec Ženklava, IČO 00600831, Ženklava 243, 742 67 Ženklava 

(dále jen „stavebník“), žádost o vydání společného povolení pro stavbu: 

Chodníkové těleso kolem silnice II/480 - Ženklava 

na pozemcích parc. č. 109, parc. č. st. 143 a parc. č. 2120/1, 2120/2, 2120/3, 2120/6, 

2120/16, 2120/44, 2120/45, 2120/52, 2120/54, 2120/69, 2120/70, 2120/71, 2120/72, 

2120/73, 2120/74, 2120/75, 2120/76, 2120/77, 2120/78, 2120/79, 2120/80, 2120/81, 

2120/82, 2120/83, 2120/84, 2120/91, 2124/1, 2124/5, 2124/25 a 2124/31 v katastrálním 

území Ženklava. 

Popis stavby: 

SO-01 Chodníkové těleso 

Chodníkové těleso je navrženo v šířce 1500 mm. Od komunikace je odděleno betonovým 
obrubníkem osazeným do betonového lože s boční betonovou opěrou. Pod obrubníkem se 
provede dvouřádek z malé žulové dlažební kostky, která bude uložena 15 mm pod definitívní 
niveletou silnice do betonového lože s boční betonovou opěrou. 

Chodníkové těleso od zahrad a od plotů bude lemováno betonovým obrubníky nebo 
palisádou. Obrubníky a palisády budou osazeny min. 60 mm nad definitívní niveletou 
chodníkového tělesa. Příčný sklon nivelety chodníkového tělesa bude 2 % směrem do cesty. 
Podélný sklon nivelety chodníkového tělesa nepřekročí hodnotu 8,33 %‚ tj. 1:12. Zvýšené 
pásy pro chodce budou od jízdních pruhů odděleny obrubníky s podstupnicí s výškovým 
rozdílem 0,15 m, u autobusových nástupišť 0,20 m. 

Mezi chodníky jsou umístěny přechod pro chodce a místo pro přecházení šířky 3,0 m. Délka 
přechodu mezi obrubami je max. 6,50 m, délka místa pro přecházení 6,00 m. Přechod pro 
chodce a místo pro přecházení splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 včetně 
změny Z1) – obruba je snížena na 0,02 m. 
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Poloha zastávek autobusů je stávající. Nové parametry autobusových zastávek jsou 
doplněny dle ČSN 73 6425-1. Je dodržena min. šířka zastávkového pruhu 2,75 m. Jako 
nástupiště pro cestující bude sloužit průběžný chodník, který je v místě zastávky rozšířen na 
šířku 2,20 m.  

V místech nového autobusového zálivu na rozhraní mezi komunikací II/480 a zálivem bude 

řešeno odvodnění komunikace a zálivu pomocí odvodňovacího požlábku, který bude sveden 

do navržené uliční vpusti. 

Oprava pracovní rýhy podél obruby bude provedena v nutné šíři (min. však 0,5 m bez 

dvouřádku) tak, aby nedošlo k zhoršení odtokových poměrů komunikace a bylo provedeno 

plynulé napojení na stávající niveletu vozovky komunikace II/480 v příčném i podélném 

směru.  

Odvodňovací požlábek šířky 0,50 m bude z malé žulové dlažební kostky a bude uložen 

15 mm pod definitivní niveletou krajnice silnice respektive zálivu, do betonového lože s boční 

betonovou opěrou a zaspárován cementovou maltou. 

Pod chodníkovým tělesem bude umístěno odvodňovací flexibilní potrubí DN80, které bude 

obsypáno oblázkovým štěrkem. Flexibilní potrubí bude zaústěno do dešťové kanalizace 

(před trubními propustky) nebo kanalizačních šachet. 

SO-02 Odvodnění chodníkového tělesa 

V řešeném území jsou nově navrženy tři stoky dešťové kanalizace. Směrově trasa 
navržených stok kopíruje stávající krajnici komunikace. Stoka „A“ (DN 300), stoka „B“ (DN 
300) a stoka „C“ (DN 300) budou napojeny do stávajících trubních propustí DN 500 a DN 
600 vedoucích přes komunikaci II/480 do recipientu Sedlnice.  

Pro zajištění bezpečného odvedení srážkové vody ze silničního a chodníkového tělesa bude 

sloužit nová a stávající dešťová gravitační kanalizace ve správě obce Ženklava, která bude 

doplněna novými uličními vpuštěni a liniovým odvodněním. Stávající uliční vpusti se pročistí, 

pokud budou poškozeny, budou kompletně vyměněny. 

Kanalizační stoky DN 300 budou osazeny v rýze šířky 900 mm. Lomy na trase dešťové 

kanalizace budou řešeny pomocí šachet DN 600 a DN 1000. Na nové stoky a stávající 

kanalizaci budou napojeny uliční vpusti a liniové odvodnění. 

SO-03 Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce 

Nasvětlení přechodu pro chodce bude provedeno dvěma LED svítidly určenými pro osvětlení 

přechodů pro chodce na komunikacích všech tříd. Svítidla pro osvětlení přechodu pro 

chodce se osadí na stožár na výložník maximální délky 30 cm umístěný na sloupu ve výšce 

6 m nad úrovní silnice. Náklon svítidla bude 10° pomocí výložníku. Použité stožáry budou 

bezpaticové, třístupňové, s povrchovou úpravou (žárový zinek), nadzemní výšky 6,5 m. 

Sloupy se osadí u přechodu pro chodce 2,75 m od osy přechodu a do 2 m od komunikace. 

Osvětlení přechodu pro chodce se napojí ze stávajícího nadzemního vedení veřejného 

osvětlení v místě stávajícího betonového sloupu NN. Napojení osvětlení přechodů pro 

chodce bude provedeno závěsným vodičem. Výška závěsu nad komunikací bude 6,3 m - 

6,4 m (kabel nesmí být níže než 6 m nad úrovní terénu komunikace). 



Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Č. jedn.: 15881/2019/Ob 

 

3 / 11 

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu 
v Kopřivnici, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební úřad“ a „stavební zákon“), věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přezkoumal podle ustanovení § 94j až 
§ 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení na shora uvedenou stavbu, a 
na základě § 94p stavebního zákona   

schvaluje stavební záměr 

Chodníkové těleso kolem silnice II/480 – Ženklava na pozemcích parc. č. 109, parc. č. st. 
143 a parc. č. 2120/1, 2120/2, 2120/3, 2120/6, 2120/16, 2120/44, 2120/45, 2120/52, 
2120/54, 2120/69, 2120/70, 2120/71, 2120/72, 2120/73, 2120/74, 2120/75, 2120/76, 
2120/77, 2120/78, 2120/79, 2120/80, 2120/81, 2120/82, 2120/83, 2120/84, 2120/91, 2124/1, 
2124/5, 2124/25 a 2124/31 v katastrálním území Ženklava (dále jen „stavba“). 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, za použití ustanovení § 94m 
odst. 2 stavebního zákona: Obec Ženklava, IČO 00600831, Ženklava 243, 742 67 Ženklava, 
Zdeněk Mikeš, Ženklava 73, 742 67 Ženklava, Marie Mikešová, Ženklava 73, 742 67 
Ženklava, Petr Blažek, Ženklava 307, 742 67 Ženklava, Josef Najvar, Závišice 136, 742 21 
Kopřivnice, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3, ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
602 00 Brno, Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101, 702 00 Ostrava, 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235, 709 00 Ostrava, 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, přísp. organizace, Úprkova 795, 702 00 Ostrava. 

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 109 (zahrada), parc. č. st. 143 
(zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 2120/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
2120/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/3 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), 2120/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/16 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), 2120/44 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/45 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), 2120/52 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/54 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/69 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
2120/70 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/71 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), 2120/72 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/73 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), 2120/74 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/75 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), 2120/76 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/77 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/78 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
2120/79 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/80 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), 2120/81 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/82 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), 2120/83 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2120/84 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), 2120/91 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2124/1 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), 2124/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
2124/25 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a 2124/31 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Ženklava. Umístění stavby 
je patrné z koordinační situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

2) Pro uskutečnění umisťované stavby a zařízení staveniště se vymezují části pozemků 
parc. č. 109, parc. č. st. 143 a parc. č. 2120/1, 2120/2, 2120/3, 2120/6, 2120/16, 
2120/44, 2120/45, 2120/52, 2120/54, 2120/69, 2120/70, 2120/71, 2120/72, 2120/73, 
2120/74, 2120/75, 2120/76, 2120/77, 2120/78, 2120/79, 2120/80, 2120/81, 2120/82, 
2120/83, 2120/84, 2120/91, 2124/1, 2124/5, 2124/25 a 2124/31 v kat. území Ženklava.  
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3) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou vypracovala společnost Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s. r. o. 
a autorizoval autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová 
doprava, Emil Šilar, ČKAIT - 1102512; změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu. 

4) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

6) Při provádění stavby je stavebník povinen: 
▪ oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a změny v těchto 
skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu, 

▪ před zahájením stavby umístit na viditelném místě štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, 

▪ zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie, 

▪ ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

7) Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech 
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

8) Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu 
Kopřivnice, odboru životního prostředí, č. j. 52667/2018/SkMa ze dne 15.11.2018, 
resp. souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), 
s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, stanovené k zajištění ochrany ZPF: 
▪ plocha dotčených pozemků nesmí v rozhodnutích dle stavebního zákona překročit 

výměry dané tímto souhlasem, 
▪ dojde-li vlivem realizace záměru k případnému nepříznivému ovlivnění okolních 

pozemků nebo zařízeních na nich vybudovaných (meliorační soustavy), zajistí 
žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření. 

▪ je nezbytné učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 
poškozující ZPF a jeho vegetační kryt. 

9) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 698146/18 ze 17.08.2018 a č. j. 715488/18 
ze dne 10.09.2018, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace (dále 
jen „PD“). 

10) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. ČEZ Distribuce, a. s., 
zn. 1100395012 ze dne 01.10.2018, které je součástí dokladové části PD. 

11) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. GridServices, s. r. o., 
zn. 5001787422 ze dne 01.10.2018, které je součástí dokladové části PD. 

12) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Odry, s. p., zn. 
POD/13575/2018/923/2/845 ze dne 24.10.2018, které je součástí dokladové části PD. 

13) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., zn. 9773/V027031/2018/NO ze dne 17.10.2018, 
které je součástí dokladové části PD. 

14) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření organizace Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, zn. II/210/23318/09/2018 ze dne 
23.10.2018, které je součástí dokladové části PD. 
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15) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ni navazující ustanovení 
příslušných technických norem, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a na ni 
navazující ustanovení příslušných technických norem. 

16) Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

17) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem vybraným ve výběrovém řízení. 

18) V době provádění prací zajistí stavebník průchodnost sousední komunikace. 
Zodpovídá za čistotu komunikací v souvislosti s výstavbou. Před zahájením prací je 
nutno požádat Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a 
památkové péče, jako silniční správní úřad, o povolení případné uzavírky či přechodné 
úpravy provozu (stanovení dopravního značení). 

19) Stavebníkovi se ukládá v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, aby pro 
stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby a ochranu proti hluku. 

20) Dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat 
pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím 
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními 
právními předpisy a předloží doklady v souladu s ustanovením § 121 stavebního 
zákona. 

Odůvodnění: 

Dne 04.03.2018 podala Obec Ženklava, IČO 00600831, Ženklava 243, 742 67 Ženklava, 

žádost o vydání společného povolení pro stavbu: Chodníkové těleso kolem silnice II/480 – 

Ženklava na pozemcích parc. č. 109, parc. č. st. 143 a parc. č. 2120/1, 2120/2, 2120/3, 

2120/6, 2120/16, 2120/44, 2120/45, 2120/52, 2120/54, 2120/69, 2120/70, 2120/71, 2120/72, 

2120/73, 2120/74, 2120/75, 2120/76, 2120/77, 2120/78, 2120/79, 2120/80, 2120/81, 

2120/82, 2120/83, 2120/84, 2120/91, 2124/1, 2124/5, 2124/25 a 2124/31 v katastrálním 

území Ženklava. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. 

Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení dospěl stavební 
úřad k závěru, že v daném případě má toto právní postavení:  

▪ podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník - obec Ženklava,  

▪ podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn – obec Ženklava, 

▪ podle § 94k písm. c) stavebního zákona vlastník stavby, na které má být stavební 
záměr uskutečněn – Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.,  

▪ podle § 94k písm. d) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavební 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku – obec Ženklava, Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., 
Povodí Odry, s. p., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ČEZ Distribuce, a. s., 
GridServices, s. r. o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Zdeněk 
Mikeš, Ženklava 73, 742 67 Ženklava, Marie Mikešová, Ženklava 73, 742 67 Ženklava, 
Petr Blažek, Ženklava 307, 742 67 Ženklava, Josef Najvar, Závišice 136, 742 21 
Kopřivnice, 

▪ podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být společným povolením přímo dotčeno – vlastník pozemků parc. č. 55/1, 
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57/1, 57/2, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 59, 61, 62, 64/1, 64/3, 67/1, 67/3, 67/4, 67/5, 68/1, 69, 
71/1, 74/1, 74/2, 74/4, 74/6, 75/2, 75/3, 76, 77, 78, 80, 90/1, 90/3, 94/1, 94/4, 97/3, 97/16, 
97/59, 98, 104, 105, 109, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 
118/3, 118/1, 1675/2, 1675/7, 1675/16, 1675/17, 1675/18, 1675/20, 1675/21, 1675/22, 
1679/1, 2160, 2161, 2195, 2047/4, 2047/5, 2112/1, 2112/2, 2112/3, 2124/4, 2124/6, 
2124/18, 2124/19, 2124/20, 2124/25, 2124/31, 2127/3, 2134, 2135/7, 2135/16, 2135/19, 
2149/1, 2149/2, 2149/3, 2149/4, 2150 a 2164 v katastrálním území Ženklava, vlastník 
stavebních pozemků parc. č. st. 27/2, 29, 30/1, 31, 32/1, 35, 36/1, 36/3, 37, 38, 141, 143, 
174, 184, 186, 196, 197, 217, 231, 277, 176, 193, 256, 257, 258, 287, 288, 316, 493, 
494, 495, 527, 544 a 590 v katastrálním území Ženklava a vlastník staveb čp. 72, 73, 74, 
77, 78, 79, 80, 84, 106, 131, 157, 160, 170, 183, 187, 194, 201, 208, 209, 228, 235, 237, 
270, 306, 316 v obci Ženklava. 

Stavební úřad opatřením ze dne 01.04.2019 oznámil zahájení společného územního a 
stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je dle 
§ 94m odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro uplatnění námitek a závazných stanovisek. 

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady 
pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, stavební úřad 
upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro 
uplatnění námitek a závazných stanovisek do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Zároveň 
účastníky poučil o rozsahu a způsobu uplatňování námitek dle § 94n stavebního zákona. 

Stavební úřad vyhodnotil doklady předložené k žádosti o vydání společného povolení a 
zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky ustanovení § 94l stavebního zákona, 
žádost obsahuje: 

▪ základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době 
provádění,  

▪ identifikační údaje o pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, 

▪ zhotovitel stavby zatím není znám, bude určen ve výběrovém řízení. 

K žádosti bylo připojeno: 

▪ souhlas Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, 
střediska Nový Jičín, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový 
Jičín, k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a (vlastnická práva byla 
ověřena nahlédnutím do katastru nemovitostí), 

▪ závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: 
o vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie MSK, územního 

odboru Nový Jičín, Dopravního inspektorátu, Svatopluka Čecha 11, Nový Jičín, 
č. j. KRPT-205881-1/ČJ-2018-070406 ze dne 10.09.2018, 

o souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje, územního odboru Nový Jičín č. j. HSOS – 8661-2/2018 ze dne 19.09.2018,  

o sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
územního pracoviště Nový Jičín, č. j. KHSMS 47074/2018/NJ/HOK z 21.09.2018, že 
k předmětné stavbě nevydává závazné stanovisko (nedotčený správní úřad), 

o závazné stanovisko stavebního úřadu Městského úřadu Štramberk podle § 94j odst. 
2 stavebního zákona, č. j. MEST/SÚ/7547/2018/MJ ze dne 25.01.2019, 

▪ stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem: 
o vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 698146/18 ze 

17.08.2018 a č. j. 715488/18 ze dne 10.09.2018, 
o stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1100395012 ze dne 01.10.2018, 
o stanovisko GridServices, s. r. o., zn. 5001787422 ze dne 01.10.2018, 
o stanovisko Povodí Odry, s. p., zn. POD/13575/2018/923/2/845 ze dne 24.10.2018, 
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o stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 
zn. 9773/V027031/2018/NO ze dne 17.10.2018, 

o vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, 
zn. II/210/23318/09/2018 ze dne 23.10.2018, 

▪ projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., zpracovanou spol. Projekční a inženýrská činnost Groman a 
spol., s. r. o. a autorizovanou autorizovaným stavitelem pro dopravní stavby, specializace 
nekolejová doprava, Emil Šilar, ČKAIT – 1102512,  

▪ plán kontrolních prohlídek stavby - po dokončení stavby. 

Stavební úřad posoudil, dle ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona, zda je stavební 
záměr v souladu s požadavky: 

▪ stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

o soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů – popsán v technické zprávě, 

o soulad s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů – popsán v technické zprávě, 

o soulad s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů – popsán v technické 
zprávě, 

▪ na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – byla předložena 
souhlasná stanoviska správců inženýrských sítí, 

▪ zvláštních právních předpisů a závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů nebo stavebního zákona, popř. s výsledkem řešení rozporů (nejsou). 

Stavební úřad ověřil podklady předložené k žádosti o vydání společného povolení v souladu 
s ustanovením § 94o odst. 2 stavebního zákona a zjistil, že: 

▪ dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky 
na výstavbu: 
o je zajištěn příjezd po stávajících komunikacích 
o likvidace odpadních vod – odpadní vody nevznikají 
o likvidace dešťových vod – odvod dešťových vod je zajištěn stávajícím způsobem 

▪ je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.   

Stavební úřad ověřil na základě předložených podkladů v souladu s ustanovením § 94o 
odst. 3 stavebního zákona účinky budoucího užívání stavby - stavba nebude mít žádné 
negativní vlivy na okolní pozemky a stavby. 

K žádosti byla dále doložena sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0200794084 a 

zn. 0200794087 ze dne 17.08.2018, že se v zájmovém území nenachází komunikační 

zařízení a souhlasné stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí staveb, o. p. s., zn. 133180065 

(FM128/M65/18) ze dne 16.09.2018 (bez připomínek k PD). 

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. 

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá 

přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. V souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona určil 

stavební úřad účastníkům řízení lhůtu k předložení námitek. 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.  

V provedeném řízení stavební úřad zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné 
zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení 
stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

Protože předložené doklady byly kompletní, a nebylo třeba je doplňovat, byla v souladu se 
zněním § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení dána možnost seznámit se s podklady 
rozhodnutí, se způsobem jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění před jeho vydáním. 
Této možnosti nikdo nevyužil.  

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu se v písemném vyhotovení rozhodnutí 
uvedou jména a příjmení všech účastníků řízení: Obec Ženklava, Zdeněk Mikeš, Marie 
Mikešová, Petr Blažek, Josef Najvar, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ČEZ 
Distribuce, a. s., GridServices, s. r. o., Povodí Odry, státní podnik, Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, vlastníci sousedních pozemků parc. č. 55/1, 57/1, 57/2, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 
59, 61, 62, 64/1, 64/3, 67/1, 67/3, 67/4, 67/5, 68/1, 69, 71/1, 74/1, 74/2, 74/4, 74/6, 75/2, 
75/3, 76, 77, 78, 80, 90/1, 90/3, 94/1, 94/4, 97/3, 97/16, 97/59, 98, 104, 105, 109, 111/1, 
111/2, 111/3, 111/4, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 118/3, 118/1, 1675/2, 1675/7, 
1675/16, 1675/17, 1675/18, 1675/20, 1675/21, 1675/22, 1679/1, 2160, 2161, 2195, 2047/4, 
2047/5, 2112/1, 2112/2, 2112/3, 2124/4, 2124/6, 2124/18, 2124/19, 2124/20, 2124/25, 
2124/31, 2127/3, 2134, 2135/7, 2135/16, 2135/19, 2149/1, 2149/2, 2149/3, 2149/4, 2150 a 
2164, vlastníci sousedních stavebních pozemků parc. č. st. 27/2, 29, 30/1, 31, 32/1, 35, 36/1, 
36/3, 37, 38, 141, 143, 174, 184, 186, 196, 197, 217, 231, 277, 176, 193, 256, 257, 258, 287, 
288, 316, 493, 494, 495, 527, 544 a 590 a vlastníci sousedních staveb č. p. 72, 73, 74, 77, 
78, 79, 80, 84, 106, 131, 157, 160, 170, 183, 187, 194, 201, 208, 209, 228, 235, 237, 270, 
306 a 316. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání u zdejšího stavebního úřadu a to do 15 dnů ode 
dne jeho doručení. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 
dopravy a chytrého regionu, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Včas podané a přípustné 
odvolání má odkladný účinek. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje 
o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu 
předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 
správního řádu). 

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 (dle § 82 odst. 2 správního 
řádu). 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení předá stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 
povolené stavbě.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. 
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Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení 
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti 
společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného 
povolení.  
 
 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
 
Ing. Markéta Kvitová 
vedoucí odboru stavebního řádu, 
územního plánování a památkové péče 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Bc. Pavel Obrátil, referent odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče 
 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, se nevyměřuje. 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“ obdrží stavebník po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
Doporučeně: 
Zdeněk Mikeš, Ženklava 73, 742 67 Ženklava 
Marie Mikešová, Ženklava 73, 742 67 Ženklava 
Petr Blažek, Ženklava 307, 742 67 Ženklava 
Josef Najvar, Závišice 136, 742 21 Kopřivnice 
 
Datová schránka: 
Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava, DS: g99bjtq 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681, 130 00 Praha, DS: PO, qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, wwit8gq 
SmVaK Ostrava a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, 4xff9pv 
Správa silnic MSK, p. o., Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín, DS: PO, jytk8nr 
 
Veřejnou vyhláškou: 
Vlastníkům těchto sousedních pozemků nebo staveb na nich: 

- pozemků parc. č. 55/1, 57/1, 57/2, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 59, 61, 62, 64/1, 64/3, 67/1, 
67/3, 67/4, 67/5, 68/1, 69, 71/1, 74/1, 74/2, 74/4, 74/6, 75/2, 75/3, 76, 77, 78, 80, 
90/1, 90/3, 94/1, 94/4, 97/3, 97/16, 97/59, 98, 104, 105, 109, 111/1, 111/2, 111/3, 
111/4, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 118/3, 118/1, 1675/2, 1675/7, 1675/16, 
1675/17, 1675/18, 1675/20, 1675/21, 1675/22, 1679/1, 2160, 2161, 2195, 2047/4, 
2047/5, 2112/1, 2112/2, 2112/3, 2124/4, 2124/6, 2124/18, 2124/19, 2124/20, 
2124/25, 2124/31, 2127/3, 2134, 2135/7, 2135/16, 2135/19, 2149/1, 2149/2, 2149/3, 
2149/4, 2150 a 2164 

- stavebních pozemků parc. č. st. 27/2, 29, 30/1, 31, 32/1, 35, 36/1, 36/3, 37, 38, 141, 
143, 174, 184, 186, 196, 197, 217, 231, 277, 176, 193, 256, 257, 258, 287, 288, 316, 
493, 494, 495, 527, 544 a 590 

- staveb čp. 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 84, 106, 131, 157, 160, 170, 183, 187, 194, 
201, 208, 209, 228, 235, 237, 270, 306 a 316,  

 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Kopřivnice - odbor životního prostředí 
Datová schránka: 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Výškovická 
2995/40, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM, spdaive 
Krajské ředitelství policie MSK, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín, DS: OVM, n5hai7v 
Městský úřad Štramberk, stavební úřad, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, DS: OVM, ctjba9t 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Kopřivnice a na úřední desce Obecního úřadu Ženklava a současně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na odbor stavebního 

řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice. 

 

 

 

Vyvěšeno dne ……………………………  Sejmuto dne …………………………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
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