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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona a za použití
ust. § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) spojil
řízení spolu věcně související a týkající se téhož předmětu věci:


žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 10. 5. 2017 podal
Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové



žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, kterou dne 26. 7. 2017 podali
Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava s právem
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 1, 7012 00 Ostrava,
Obec Nové Sedlice, Záhumenní 85, 747 06 Nové Sedlice,
Miroslava Blažková, Masarykova třída č.p. 199/9, Město, 746 01 Opava 1,
Milan Onderka, Hlavní č.p. 86, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Ing. Iveta Valášková, Nová č.p. 128, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Zdenka Ferencová, Hlavní č.p. 62, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Alena Suchánková, Hlavní č.p. 29, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Dagmar Olbrechtová, Waldstrasse 1A, 82418 Murnau, DEU,
Luboš Lacheta, Hlavní č.p. 12, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Miloš Prokš, Stará ulice č.p. 123, 747 57 Slavkov u Opavy,
Stanislav Prokš, Milady Horákové č.p. 1048/7, Předměstí, 746 01 Opava 1,
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Pavel Holeš, Zahumenní č.p. 100, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Ing. Václav Benda, Hlavní č.p. 257, 747 91 Štítina,
Ing. Dana Bendová, Hlavní č.p. 257, 747 91 Štítina,
Čestmír Smolka, Ke splavu č.p. 10, 739 25 Sviadnov,
Šárka Ignácová, Zahumenní č.p. 55, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Jaroslav Ignác, Zahumenní č.p. 55, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Jaroslav Faika, Mlýnská č.p. 99, Vojkovice, 667 01 Židlochovice,
Radka Faiková, Mlýnská č.p. 99, Vojkovice, 667 01 Židlochovice,
Ivo Šimeček, Hlavní č.p. 9, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Zdeněk Onderka, Nová č.p. 129, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Stanislav Havlíček, Hlavní č.p. 123, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Jana Havlíčková, Hlavní č.p. 123, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Jan Peterek, Hlavní č.p. 34, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Václav Peterek, Hlavní č.p. 34, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Ing. Renata Peterková, Hlavní č.p. 34, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Hana Žůrková, Zahumenní č.p. 153, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Jiří Gebauer, Na Spojce č.p. 242/3, Komárov, 747 70 Opava 9,
Elena Gebauerová, Na Spojce č.p. 242/3, Komárov, 747 70 Opava 9,
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava,
Hubert Večerek, Zahumenní č.p. 104, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Libuše Večerková, Zahumenní č.p. 104, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
František Sedláček, Opavská č.p. 42, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Renata Klemensová, Hlavní č.p. 35, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Ing. Zbyněk Štivar, Zahumenní č.p. 141, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Miriam Johanka Štivarová, Zahumenní č.p. 141, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,
Ing. Petr Hoff, Dubnice č.p. 32, Lichnov, 794 01 Krnov 1,
které zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o. se sídlem Masarykovo náměstí
5/5, 702 00 Ostrava
(dále jen žadatelé)
a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 82 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
par. č. 108, 17, 21, 22/1, 31, 32, 39/1, 82/1, 86, 87/1, 90, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 123/2, 127, 246/2, 256,
266/3, 288/2, 312/1, 317/1, 401/4, 403/4, 404/5, 409/2, 583, 588, 589, 593, 597, 601/1, 617/1, v
katastrálním území Nové Sedlice v souladu s geometrickým plánem (GP) č. 336-9/2017 a
GP č. 375-7065/2017.
V souladu s geometrickým plánem (GP) č. 336-9/2017 bude: z pozemku par. č. st. 108 oddělen pozemek
o výměře 12 m² (par. č. 678); z pozemku par. č. 17 oddělen pozemek o výměře 8 m² (par. č. 17/2);
z pozemku par. č. 21 oddělen pozemek o výměře 41 m² (par. č. 21/2); z pozemku par. č. 22/1 oddělen
pozemek o výměře 8 m² (par. č. 22/2); z pozemku par. č. 31 oddělen pozemek o výměře 65 m²
(par. č. 31/2); z pozemku par. č. 32 oddělen pozemek o výměře 87m² (par. č. 32/2); z pozemku
par. č. 39/1 oddělen pozemek o výměře 132 m² (par. č. 39/3); z pozemku par. č. 82/1 vznikne dělením
a scelováním pozemek o výměře 6111 m² (par. č. 82/1), dále scelením části pozemku par. č. 82/1 s části
pozemku par. č. 87/1 vznikne pozemek o výměře 395 m² (par. č.87/1) a scelením části pozemku
par. č. 82/1 a části pozemku 87/1 vznikne pozemek o výměře 21 m² (par. č. 87/2); z pozemku par. č. 86
oddělen pozemek o výměře 50 m² (par. č. 86/2); Scelení pozemku par. č. 87/1 s části pozemku 82/1
vznikne pozemek o výměře 6111 m² (par. č. 82/1), dále scelením části pozemku par. č. 87/1 s části
pozemku par. č. 82/1 vznikne nový pozemek o výměře 395 m² (par. č. 87/1) a části pozemku par. č. 87/1
s části pozemku par. č. 82/1 vznikne pozemek o výměře o výměře 21 m² (par. č. 87/2); z pozemku
par. č. 90 oddělen pozemek o výměře 5 m² (par. č. 90/2); z pozemku par. č. 94/1 oddělen pozemek
o výměře 6 m² (par. č. 94/5) a pozemek o výměře 19 m² (par. č. 94/6); z pozemku par. č. 94/2 oddělen
pozemek o výměře 2 m² (par. č. 94/7); z pozemku par. č. 94/3 oddělen pozemek o výměře 38 m²
(par. č.94/8); z pozemku par. č. 95/1 oddělen pozemek o výměře 63 m² (par. č. 95/4); z pozemku
par. č. 123/2 oddělen pozemek o výměře 19 m² (par. č. 132/5); z pozemku par. č. 127 oddělen pozemek
o výměře 14 m² (par. č. 127/3) a pozemek o výměře 2937 m² (par. č. 127/1; z pozemku par. č. 246/2
oddělen pozemek o výměře 13 m² (par. č. 246/3); z pozemku par. č. 256 oddělen pozemek o výměře
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135 m² (par. č. 256/2); z pozemku par. č. 266/3 oddělen pozemek o výměře 81 m² (par. č. 266/8);
z pozemku par. č. 288/2 oddělen pozemek o výměře 15 m² (par. č. 288/3); z pozemku par. č. 312/1
oddělen pozemek o výměře 36 m² (par. č. 312/4); z pozemku par. č. 317/1 oddělen pozemek o výměře
57 m² (par. č. 317/3) a pozemek o výměře 143 m² (par. č. 317/4); z pozemku par. č. 401/4 oddělen
pozemek o výměře 4 m² (par. č. 401/5); z pozemku par. č. 403/4 oddělen pozemek o výměře 19 m²
(par. č. 403/6) a pozemek o výměře 1 m² (par. č. 403/7); z pozemku par. č. 404/5 oddělen pozemek
o výměře 25 m² (par. č. 404/6); z pozemku par. č. 409/2 oddělen pozemek o výměře 21 m²
(par. č. 409/3); z pozemku par. č. 583 oddělen pozemek o výměře 7 m² (par. č. 583/2) a pozemek
o výměře 7 m² (par. č. 583/3); z pozemku par. č. 588 oddělen pozemek o výměře 13 m² (par. č. 588/3)
a pozemek o výměře 2653 m² (par. č. 588/1); z pozemku par. č. 589 oddělen pozemek o výměře 14 m²
(par. č. 589/2) a pozemek o výměře 503 m² (par. č. 589/1); z pozemku par. č. 593 oddělen pozemek
o výměře 98 m² (par. č. 593/2) a pozemek o výměře 28 m² (par. č. 593/3); z pozemku par. č. 597 oddělen
pozemek o výměře 8 m² (par. č. 597/2);
V souladu s geometrickým plánem (GP) GP č. 375-7065/2017 bude z pozemku par. č. 601/1 oddělen
pozemek o výměře 43 m² (par. č. 601/4) a pozemek o výměře 98 m² (par. č. 601/5). Z pozemku par. č.
917/1 bude oddělen pozemek o výměře 350 m² (par. č. 617/6).
V závorkách jsou uvedeny nově vzniklé pozemky dle GP.
Dělení a scelování pozemků bude za účelem umístění stavby pod názvem „VT SEDLINKA v km 2,500 5.150“ na nově vzniklých pozemcích. Geometrický plán (GP) č. 336-9/2017 a GP č. 375-7065/2017 je
nedílnou součásti rozhodnutí.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

rozhodnutí o umístění stavby
pod názvem „VT SEDLINKA v km 2,500 - 5.150“
spočívající ve změně stavby vodního díla koryta toku Sedlinka ř. km 2,860 - 4,150 a změně
dopravní stavby - opevnění levého břehu koryta opěrnou zdí podél komunikace III/01125 v ř. km
3,552 – km 3,572 a zpevnění kamennou rovnaninou v ř. km 3,810 – 3,878. Součásti záměru budou
přeložky sítí technické infrastruktury – vodovodního a plynovodního zařízení, stavby mostů přes
vodní tok Sedlinka v říčním km 3,399; 3,306; 3,652; 3,679; 3,723 a v ř. km 4,034.
(dále jen "stavba")
na pozemku st. p. 108 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 13 (zahrada), parc. č. 17 (zahrada),
parc. č. 21 (zahrada), parc. č. 22/1 (zahrada), parc. č. 31 (zahrada), parc. č. 32 (zahrada), parc. č. 36
(zahrada), parc. č. 39/1 (zahrada), parc. č. 82/1 (orná půda), parc. č. 86 (trvalý travní porost),
parc. č. 87/1 (trvalý travní porost), parc. č. 90 (zahrada), parc. č. 94/1 (zahrada), parc. č. 94/2 (zahrada),
parc. č. 94/3 (zahrada), parc. č. 95/1 (zahrada), parc. č. 123/1 (zahrada), parc. č. 123/2 (zahrada),
parc. č. 127 (zahrada), parc. č. 246/2 (orná půda), parc. č. 256 (orná půda), parc. č. 266/3 (orná půda),
parc. č. 288/2 (trvalý travní porost), parc. č. 312/1 (ostatní plocha), parc. č. 315/2 (trvalý travní porost),
parc. č. 317/1 (zahrada), parc. č. 401/4 (zahrada), parc. č. 403/4 (ostatní plocha), parc. č. 404/5
(zahrada), parc. č. 409/2 (orná půda), parc. č. 583 (ostatní plocha), parc. č. 588 (ostatní plocha),
parc. č. 589 (ostatní plocha), parc. č. 593 (ostatní plocha), parc. č. 597 (ostatní plocha), parc. č. 601/1
(ostatní plocha), parc. č. 617/1 (vodní plocha), parc. č. 628 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové
Sedlice.
Druh a účel umisťované stavby:
vodní tok Sedlinka je pravostranným přítokem řeky Opavy; úsek vodního toku v ř. km 2,860 – 4,150, který
je předmětem rozhodnutí prochází zastavěnou části obce Nové Sedlice. Účelem záměru je zkapacitnění
vodního toku Sedlinka na návrhový průtok Q20 = 12,20 m³.sˉ¹ a provedení takových opatření, která zajistí
bezpečné převedení zvýšených průtoků korytem toku v namáhavých místech a k ochraně staveb. Záměr
řeší odtokové poměry v době běžných průtoků i za povodní.
Druh stavby:
 změna stavby vodního díla - úprava koryta toku v říčním km 2,860 - km 4,150 a přeložka
vodovodního řadu
 změna dopravní stavby - opevnění levého břehu koryta opěrnou zdí podél komunikace III/01125
v říčním km 3,552 - km 3,572 a zpevnění kamennou rovnaninou v říčním km 3,810 – 3,878
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 dopravní stavba – most v říčním km 3,306; km 3,652; km 3,679, km 3,723 a v ř. km 4,034
 změna obecné stavby - přeložka STL plynovodu 2x a přeložka hlavního uzávěru plynu
v počtu 2 ks
 obecná stavba – most v říčním km 3,399 - příjezd na pozemek.
Stavba bude členěna na stavební objekty:
SO 01 úprava koryta toku v km 2,860 - 4,150
SO 03 přeložka sítí technické infrastruktury
SO 04 mostky, lávky
SO 05 úprava LB koryta podél komunikace III/01125
Umístění stavby na pozemku:
SO 01 úprava koryta toku v říčním km 2,860 - 4,150
změna stavby toku Sedlinka spočívá v provedení podélného a příčného opevnění koryta toku. Podélné
opevnění bude navrženo v konkávních obloucích z rovnaniny z lomového kamene po břehovou hranu,
případně po výšku návrhového průtoku. Je navrženo stabilizovat břeh pouze patkou z lomového kamene.
V místech se stísněným prostorem pro opevnění břehu jsou navrženy opěrné zdi z betonu s lícem z
lomového kamene. Podélný spád bude stabilizován pasy z lomového kamene. Spádové objekty nejsou
v toku navrženy.
Opevnění bude řešeno v úsecích:
břeh
zač. km
konec km
LB
2,860
2,879
LB
2,879
2,929
LB
3,037
3,052
LB
3,080
3,093
LB
3,156
3,188
PB
3,177
3,220
LB
3,364
3,368
PB
3,364
3,406
LB
3,400
3,430
PB
3,552
3,725
PB
3,725
3,885
LB
3,903
3,930
PB
3,904
3,976
LB
3,930
3,970
LB
3,970
4,146
PB
3,976
4,032
PB
4,032
4,038

m
19
50
15
13
32
43
4
42
30
173
160
27
72
40
176
56
6

druh opevnění
patka z lomového kamene
rovnanina z lomového kamene
rovnanina z lomového kamene
rovnanina z lomového kamene
rovnanina z lomového kamene
patka z lomového kamene
rovnanina z lomového kamene
patka z lomového kamene
rovnanina z lomového kamene
opěrná zeď podél zahrad
rovnanina z lomového kamene
rovnanina z lomového kamene
rovnanina z lom. kamene do betonu
patka z lomového kamene
rovnanina z lom. kamene do betonu
patka z lomového kamene
rovnanina z lomového kamene

SO 03 přeložka sítí technické infrastruktury
přeložka vodovodního řadu PVC DN 100 bude řešena v ř. km 3,556 výškovou úpravou v místě stávající
trasy vodovodu z materiálu PE d110. Pod vodotečí bude přeložka uložena do PE chráničky D225 v délce
8,41 m s přesahem 1 m za základy nových opěrných zdí. Na potrubí se uloží signalizační vodič.
Přeložkou v délce 15,30 m budou dotčeny pozemky par. č. 593, 617/1, 601/1 v k.ú. Nové Sedlice.
Přeložka STL plynovodu v ř. km 3,761 v délce 27,20 m – z důvodů kolize s nově umístěnou opěrnou zdí
bude plynovod výškově přeložen cca 0,50 m pod základ opěrné zdi; pod tokem bude plynovod d32
PE100 SDR17 s ochranným pláštěm uložen v ochranné trubce d50 PE100, SDR11 v délce 6,80 m, která
bude mít přesah 1 m za základy nové opěrné zdi. Na potrubí bude uložen signalizační vodič, který bude
propojen na stávající signalizační vodič. HUP plynovodu bude přeloženy na pozemky za úpravu břehů par. č. 123/1, 123/2. Přeložkou budou dotčeny pozemky par. č. 123/1, 123/2, 617/1, 601/1 v k.ú. Nové
Sedlice.
Přeložka plynovodu v ř. km 3,554 v délce 9,61 m - z důvodů kolize s nově umístěnou opěrnou zdí bude
plynovod výškově přeložen cca 0,50 m pod základ opěrné zdi; pod tokem bude plynovod d90 PE100
SDR17 s ochranným pláštěm uložen v ochranné trubce d160 PE100, SDR11 v délce 8,16 m, která bude
mít přesah 1 m za základy nové opěrné zdi. Na potrubí bude uložen signalizační vodič, který bude
propojen na stávající signalizační vodič. Přeložkou budou dotčeny pozemky par. č. 593, 617/1, 601/1
v k.ú. Nové Sedlice
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SO 04 mostky, lávky
ř. km 3,399 most přes tok Sedlinka, který zajistí příjezd na pozemek par. č. 22 v k.ú. Sedlice ze silnice
III/01125 – ulice Hlavní. Most o jednom poli bude železobetonová monolitická konstrukce s délkou
přemostění 5,17 m. Délka mostu včetně křídel = 6,50 m; šířka = 3,30 m; volná šířka mostu = 2,80 m;
3 -1
výška = 2,13 m; šikmost = kolmý. Stávající kapacita průtoku Q2 = 4,71 m .s - navrženo rozšíření
vodního toku na obou březích nově osazenými opěrami,
ř.km 3,606 most přes tok Sedlinka, který propojí silnici III/01125 – ulice Hlavní s pozemkem
par. č. 593 se způsobem využití ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Nové Sedlice.
Most o jednom poli bude železobetonová monolitická konstrukce s délkou přemostění 3,235 m. Délka
mostu = 4,30 m; šířka = 4,00 m; volná šířka = 3,50 m; výška = 1,83 m; šikmost = kolmý. Stávající
3 -1
kapacita průtoku Q5 = 7,38 m .s - navrženo rozšíření vodního toku – opěry nového mostku budou
součástí průběžných opěrných zdí LB a PB.
ř.km 3,652 most přes tok Sedlinka, který propojí silnici III/01125 – ulice Hlavní s komunikací
– par. č. 593 v k.ú. Nové Sedlice. Most o jednom poli bude železobetonová monolitická konstrukce
s délkou přemostění 4,10 m. Délka mostu = 5,10 m; šířka = 4,00 m; volná šířka = 3,50 m; výška = 1,85 m;
3 -1
šikmost = kolmý. Stávající kapacita průtoku Q5 = 7,38 m .s - navrženo rozšíření vodního toku – opěry
nového mostku budou součástí průběžných opěrných zdí LB a PB.
ř.km 3,679 most přes tok Sedlinka, který propojí silnici III/01125 – ulice Hlavní s komunikací
– par. č. 593 v k.ú. Nové Sedlice. Most o jednom poli bude železobetonová monolitická konstrukce
s délkou přemostění 3,93 m. Délka mostu = 5,16 m; šířka = 6,50 m; volná šířka = 6,00 m; výška = 1,76 m;
3 -1
šikmost = kolmý. Stávající kapacita průtoku Q5 = 7,38 m .s - navrženo rozšíření vodního toku – opěry
nového mostu budou součástí průběžných opěrných zdí LB a PB.
ř.km 3,723 most přes tok Sedlinka, který propojí silnici III/01125 – ulice Hlavní s účelovou komunikací –
par. č. 597 v k.ú. Nové Sedlice. Most o jednom poli bude železobetonová monolitická konstrukce s délkou
přemostění 4,04 m. Délka mostu včetně křídel = 5,50 m; šířka = 4,00 m; volná šířka = 3,50 m; výška =
3 -1
1,78 m; šikmost = kolmý. Stávající kapacita průtoku Q2 = 4,71 m .s - navrženo rozšíření vodního toku –
opěry nového mostu budou součástí průběžných opěrných zdí LB a PB.
ř.km 4,034 most přes tok Sedlinka – pěší komunikace která propojí místní komunikace ulice Záhumenní a
komunikaci par. č. 589 v k.ú. Nové Sedlice. Most o jednom poli bude železobetonová monolitická
konstrukce s délkou přemostění 5,63 m. Délka mostu včetně křídel = 8,00 m; šířka = 2,00 m; šířka
průchozího prostoru = 1,50 m; výška = 1,78 m; šikmost = kolmý. Stávající kapacita průtoku Q5 =
3 -1
7,38 m .s - navrženo rozšíření vodního toku na obou březích nově osazenými opěrami.
SO 05 úprava LB koryta podél komunikace III/01125
stavební objekt zahrnuje změnu dopravní stavby spočívající v opevnění levého břehu podél komunikace
opěrnou zdí a rovnaninou z lomového kamene – provedení podélného opevnění levého břehu v úseku od
mostu v ř. km 3,548 po most v ř. km 3,892. Stávající vyústění do toku budou zachována.
Navržené konstrukce podélného opevnění:
Rovnanina/patka z lomového kamene - konstrukce je navržena z lomového kamene. První řada kamenů
v úrovni nivelety bude uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly mezery cca 150 mm jako úkryty
pro ryby a ostatní živočichy. Založení konstrukce bude provedeno do rýhy hloubky 600 mm a šířky 600
mm kameny. Konstrukce bude přesypána hlinitou zeminou. Zásyp za opevněním bude vždy zhutněný.
Prostor za břehovou hranou bude urovnán rozhrnutím přebytečné výkopové zeminy, zhutněn a oset
travní technickou směsí. V úsecích určených konkávních oblouků bude rovnanina uložena do betonu.
Konstrukce opěrných zdí podél komunikace vč. základu zdi bude provedena z železobetonu. Základ
opěrné zdi bude mít hloubku 0,90 m a oproti nadzákladové konstrukci bude předsazený 0,60 m ke středu
toku, základová spára pod objektem bude upravena v tloušťce 0,15m podkladním betonem. Odvodnění
rubu zdi bude provedeno PVC trubkou napojenou na podélnou flexibilní drenáž. Koruna zdi bude
ukončena římsou.
Konstrukce opěrných zdí podél zahrad vč. základu zdi bude provedena z železobetonu. Základ opěrné
zdi bude mít hloubku 0,90 m, oproti nadzákladové konstrukci bude předsazený 0,40 m ke středu toku,
základová spára pod objektem bude upravena v tloušťce 0,15 m podkladním betonem. Odvodnění rubu
zdi bude provedeno PVC trubkou napojenou na podélnou flexibilní drenáž. Koruna zdi bude ukončena
římsou.
Konstrukce příčného opevnění:
příčné objekty pro stabilizaci dna v úrovni nivelety budou ve formě pasů z lomových kamenů uložených
do vydutého oblouku proti směru toku. Pasy budou založeny do hloubky 0,80 m pod stávající úroveň dna
a přelivné hrany pasů budou v úrovni nivelety nade dnem tak, aby úprava co nejvíce odpovídala
přirozenému dnu toku. Stabilizační pasy budou oboustranně zavázány 1 m do průběžného podélného
opevnění břehů. V případě umístění mimo průběžné opevnění bude zavázání zajištěno patkou z
lomového kamene. Patka je navržena v délce 3 m a do výšky 0,60 m nade dno. Pod pasem bude
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opevněno dno v délce 1,20 m záhozovým kamenem. Celkový počet stabilizací = 42 ks. Vznik tůní v
přirozeném korytě toku, příp. možno vytvořit tůně prohloubením dna do hl. min. 0,50 m bude v
neopevněných úsecích a nesmí být provedeno na úkor stability koryta.
Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje celkovou situaci
stavby v měřítku 1:2000 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Z koordinovaného závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Opavy odbor životního
prostředí dne 11. 14. 2017 pod sp. zn. ŽP/26882/2017/DoL vyplývá souhlas s umístěním stavby za
dodržení podmínek, které stanovují dotčené orgány hájící veřejné zájmy podle zákona 114/1992 Sb.,
kdy musí být dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozením:
- vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m,
nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je
nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do
neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran,
- stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny (instalací bednění) před mechanickým
poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny).
3. Závazným stanoviskem Magistrát města Opavy Odbor životního prostředí č. j. MMOP
143453/2016/26965/2016 ze dne 21. 12. 2016 je vydán souhlas, kdy umístěním stavby dojde
k zásahu do významného krajinného prvku; souhlas je vydán za podmínek jejich dodržení prokáže
projektová dokumentace stavby:
- zahájení prací ve vodním toku písemně oznámí investor stavby nejméně 14 dní předem příslušné
MO ČRS, která provede odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. Ichtyofauna bude
rozptýlena na místa odpovídající biotopovým nárokům druhů.
- V případě přerušení stavebních prací v toku na více než 30 dní je nutné před opětovným
zahájením stavebních prací odlov zopakovat.
- V případě, že v rámci stavby vyplyne potřeba zajištění přiměřených náhradních opatření k
ochraně přírody (např. vybudování technických zábran, přemístění živočichů a rostlin) je žadatel
povinen tato opatření realizovat na svůj náklad a informovat o situaci orgán ochrany přírody. Ten
rozhodne o rozsahu a nezbytnosti těchto opatření.
- V rámci provádění prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými
úniky ropných a jiných toxických látek do toku.
- Dřeviny na okrajích staveniště, které nejsou určeny k pokácení, musí být v souladu s § 7 odst. 1
zákona maximálně chráněny před poškozením (oděrkami, úpravou výšky terénu v okolí dřevin,
poškozením kořenů, zhutňováním terénu v jejich okolí odstavováním stavebních mechanizmů
atp.). Je proto nutné dodržovat ustanovení České technické normy ČSN 83 9061 – „Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
činnostech“.
- Kácení dřevin a břehových porostů bude provedeno mimo období vegetace (tj. orientačně
listopad - březen) a pouze v nejnutnější míře.
- Případná výsadba nových dřevin v okolí toku bude provedena geograficky původními druhy
dřevin vhodnými pro dané stanoviště.
4.

Ze závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Opavy odbor životního prostředí dne
23. 3. 2017 pod č. j. MMOP 35012/2017; sp. zn. ŽP-4067/2017/MaH vyplývá souhlas k trvalému
odnětí celkem 1353 m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro umístění stavby za
dodržení podmínek, které stanovují dotčené orgány hájící veřejné zájmy podle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF v platném znění:
- hranice pozemku, respektive ploch řešených tímto souhlasem, musí být respektovány,
- v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF je nezbytné v řešeném
území zajistit odděleně skrývku kulturních vrstev půdy. Z plochy trvalého záboru bude dle
pedologického průzkumu, provedena skrývka ornice do hloubky 15 – 20 cm (bilance skrývky
3
ornice 109 m ). V rámci provádění stavby bude ke skrývce přistupováno individuálně, dle
konkrétní tloušťky humózních zemin v daném místě. Skryté zeminy budou uloženy na
mezideponii zřízené v rámci zájmového území stavby a budou chráněny před znehodnocením
(zaplevelení, promísení se stavebním a jiným odpadem) a zcizením. Ornice bude využita pro
ohumusování svahů břehů vodního toku. Skrytá ornice bude rozprostřena nad podélným
opevněním z rovnaniny z lomového kamene v délce 430 m a šířce pruhu cca 1 m – využito
3
3
43 m , nad podélným opevněním zídkou v délce 173 m, v šířce 1,5 m – využito 26 m , nad
3
podélným opevněním patkou z lomového kamene v délce 200 m, v šířce 2 bude využito 40 m
skryté ornice. Ornice bude rozprostřena v mocnosti cca 10 cm.
V souvislosti s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF upozorňujeme, že
skrývanou orniční vrstvu nelze použít pro modelaci terénu nebo vyrovnání terénních nerovností,

Č.j. MMOP 123980/2017

-

-

str. 7

dále musí být respektováno zařazení půdy do BPEJ a tříd ochrany, a to tak, aby nedošlo
k rozprostření ornice na půdní vrstvu lepší kvality,
o činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude
veden protokol (pracovní deník), kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro
posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s § 10 odst. 2
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů,
dojde-li vlivem realizace stavby k případnému nepříznivému ovlivnění okolních pozemků
nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných
opatření.

5. Ze závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Opavy odbor životního prostředí dne
17. 7. 2017 pod č. j. MMOP 73859/2017; sp. zn. ŽP-12102/2017-ChS vyplývá souhlas podle § 17
odst. 1 písmeno a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ke
stavbě, která může ovlivnit vodní poměry a které prokáže projektová dokumentace stavby; souhlas je
vydán za podmínek jejich dodržení prokáže projektová dokumentace stavby:
-

-

realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít ke znečišťování podzemních a povrchových vod.
mechanizmy, které budou používány ke stavebním pracím, musí být udržovány v nezávadném
technickém stavu z hlediska úniku ropných látek.
Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
V rámci realizace stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán ve smyslu § 39 vodního
zákona (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a bude předložen VH
dispečinku Povodí Odry, s. p. ke schválení.
Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP Povodí Odry, s. p. v Opavě.
Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku materiálem z demolice, cementovým mlékem,
stavebním materiálem a ropnými úkapy.
Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto vodního toku.
Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod
a ledů neponese Povodí Odry, s. p. zodpovědnost.

6. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu,
územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko č. j. 2564/16 ze dne 7. 12. 2016.
7. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Povodí Odry st. p. Ostrava
č. j. 17400/923/2/810.01/2016 ze dne 12. 12. 2016.
8. Projektová dokumentace prokáže dodržení podmínek vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
č. j. 1091516872 ze dne 14. 2. 2017 a související vyjádření č. j. 0100762600 ze dne 19. 6. 2017;
umístění stavby musí respektovat energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.; umístěním
stavby dojde ke střetu s podzemní sítí NN a nadzemní síti NN, VN; ochranné pásmo podzemních
vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je
stanoveno v ust. § 46, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Před zahájením stavby je nutno podat žádost o
udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle § 46 odst. 11
energetického zákona. Stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany energetického zařízení, které
jsou součásti vyjádření.
9. Projektová dokumentace prokáže dodržení podmínek vyjádření České telekomunikační infrastruktury,
a.s. Praha č. j. 658454/16 ze dne 14. 7. 2016 a souvisejícího vyjádření č. j. 658454/16 ze dne
3. 1. 2017; umístěním stavby dojde k dotčení sítě elektronických komunikací společnosti (dále jen
SEK) a jejího ochranného pásma, které jsou součásti veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů; ochranné pásmo podzemního
komunikačního vedení činí 1,0 m po obou stranách krajního vedení. Stavebník je povinen dodržet
podmínky ochrany SEK společnosti, které jsou součásti vyjádření.
10. Projektová dokumentace prokáže dodržení podmínek vyjádření Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s. č. j. 9773/V027395/2016/TE ze dne 10. 1. 2017 a souvisejícího vyjádření
č. j. 9773/D015387/2016/AUTOMAT ze dne 14. 7. 2016; umístěním stavby musí být respektováno
ochranné pásmo stávajícího vodohospodářského zařízení dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích v platném znění. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření a
podmínky týkající se přeložky vodovodního řadu (SO 03). Bude předložena k projednání projektová
dokumentace stavby.
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11. Projektová dokumentace prokáže dodržení podmínek vyjádření GridServices, s. r. o. Brno
č. j. 5001512221 ze dne 19. 5. 2017; č. j. 5001512131 ze dne 19. 5. 2017; č. j. 5001432206 ze dne
10. 1. 2017 umístění stavby musí respektovat ochranné pásmo plynárenského zařízení místních sítí
dle zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen dodržet podmínky
vyjádření pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a podmínky
týkající se přeložky plynovodního řadu (SO 03).
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19,
500 08 Hradec Králové
a
Obec Nové Sedlice, Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19,
500 08 Hradec Králové
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava s právem hospodaření
se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 7012 00 Ostrava,
Miroslava Blažková, nar. 15.10.1948, Masarykova třída 9, 746 01 Opava
Milan Onderka, nar. 27.2.1970, Hlavní 86, 747 06 Nové Sedlice
Ing. Iveta Valášková, nar. 31.12.1964, Nová 128, 747 06 Nové Sedlice
Zdenka Ferencová, nar. 18.4.1961, Hlavní 62, 747 06 Nové Sedlice
Alena Suchánková, nar. 30.6.1962, Hlavní 29, 747 06 Nové Sedlice
Dagmar Olbrechtová, nar. 8.3.1959, Waldstrasse 1A, 82418 Murnau, DEU
Luboš Lacheta, nar. 10.9.1965, Hlavní 12, 747 06 Nové Sedlice
Miloš Prokš, nar. 2.9.1960, Stará ulice 123, 747 57 Slavkov
Stanislav Prokš, nar. 29.6.1963, Milady Horákové 7, 746 01 Opava
Pavel Holeš, nar. 17.12.1953, Zahumenní 100, 747 06 Nové Sedlice
Ing. Václav Benda, nar. 7.9.1954, Hlavní 257, 747 91 Štítina
Ing. Dana Bendová, nar. 26.5.1954, Hlavní 257, 747 91 Štítina
Čestmír Smolka, nar. 20.11.1964, Ke splavu 10, 739 25 Sviadnov
Šárka Ignácová, nar. 1.4.1970, Zahumenní 55, 747 06 Nové Sedlice
Jaroslav Ignác, nar. 26.9.1957, Zahumenní 55, 747 06 Nové Sedlice
Jaroslav Faika, nar. 31.5.1965, Mlýnská 99, 667 01 Vojkovice
Radka Faiková, nar. 20.8.1973, Mlýnská 99, 667 01 Vojkovice
Ivo Šimeček, nar. 13.5.1957, Hlavní 9, 747 06 Nové Sedlice
Zdeněk Onderka, nar. 25.11.1958, Nová 129, 747 06 Nové Sedlice
Stanislav Havlíček, nar. 25.8.1957, Hlavní 123, 747 06 Nové Sedlice
Jana Havlíčková, nar. 6.9.1959, Hlavní 123, 747 06 Nové Sedlice
Jan Peterek, nar. 13.6.1990, Hlavní 34, 747 06 Nové Sedlice
Václav Peterek, nar. 13.6.1990, Hlavní 34, 747 06 Nové Sedlice
Ing. Renata Peterková, nar. 5.3.1963, Hlavní 34, 747 06 Nové Sedlice
Hana Žůrková, nar. 6.9.1987, Zahumenní 153, 747 06 Nové Sedlice
Jiří Gebauer, nar. 27.10.1978, Na Spojce 3, 747 70 Opava
Elena Gebauerová, nar. 18.3.1974, Na Spojce 3, 747 70 Opava
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, Bílovecká 167, 747 06 Opava
Hubert Večerek, nar. 12.1.1954, Zahumenní 104, 747 06 Nové Sedlice
Libuše Večerková, nar. 25.11.1957, Zahumenní 104, 747 06 Nové Sedlice
František Sedláček, nar. 20.1.1955, Opavská 42, 747 06 Nové Sedlice
Renata Klemensová, nar. 25.7.1967, Hlavní 35, 747 06 Nové Sedlice
Ing. Zbyněk Štivar, nar. 29.9.1965, Zahumenní 141, 747 06 Nové Sedlice
Miriam Johanka Štivarová, nar. 15.1.1985, Zahumenní 141, 747 06 Nové Sedlice
Ing. Petr Hoff, nar. 9.9.1967, Dubnice 32, 794 01 Lichnov
zastoupeni DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava
Odůvodnění:
Dne 10. 5. 2017 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a dne 26. 7. 2017
byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. Jelikož se jedná o
řízení, která spolu věcně souvisí a týkají se téhož předmětu věci stavební úřad za použití ust. § 140 odst.
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1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů spojil výše uvedená řízení a ve věci
vede společné správní řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro
její řádné posouzení, byl žadatel opatřením ze dne 19. 6. 2017 č. j. MMOP 69704/2017 vyzván k doplnění
žádosti a řízení bylo přerušeno.
Po doplnění v požadovaném rozsahu stavební úřad oznámil opatřením č. j. MMOP 97127/2017 ze dne
31. 8. 2017 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož
se záměr nachází v území, pro které je zpracována územně plánovací dokumentace a zejména jsou
vydány zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, stavební úřad upustil od ústního jednání a
stanovil patnáctidenní lhůtu, během níž mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení
své námitky. V tomto opatření byli účastníci řízení poučeni o zásadě koncentrace řízení, kterou je územní
řízení ovládáno t j. do kdy mohou vznášet své námitky, a že k později podaným námitkám se nepřihlíží.
Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které zakládají
jejich postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námitek a poučil je, že k námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Současně stavební úřad v tomto opatření upozornil účastníky řízení, že po uplynutí výše uvedené lhůty
se mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) vyjádřit
k podkladům pro rozhodnutí a to do 3 dnů od skončení lhůty určené pro podání námitek. Po uplynutí
stanovené lhůty správní orgán ve věci rozhodne.
Oznámení o zahájení územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Opavy a
současně elektronicky zveřejněno ode dne 7. 9. 2017 do dne 25. 9. 2017; dále bylo zveřejněno na úřední
desce Obecního úřadu Nové Sedlice ode dne 8. 9. 2017 do dne 25. 9. 2017. Datum vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který je stavebním úřadem. V souladu s ust. § 87 odst. 3
stavebního zákona účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona se v oznámení
o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením
pozemku a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Vodní tok Sedlinka od začátku ř. km 2,500 do ř.km 2,860 protéká nezastavěným územím mezi obcemi
Nové Sedlice a Štítina; jedná se o úsek bez úprav. Od ř. km 2,860 do ř. km 4,150 prochází vodní tok
zastavěnou části obce Nové Sedlice a tato část je předmětem správního řízení. Závěrečný úsek toku od
ř. km 4,150 do konce území - dle kilometráže ř. km 5,150 je koryto vodního toku v přirozeném stavu bez
úprav a bez okolní zástavby; tento úsek byl vyhodnocen jako úsek vysoké biologické hodnoty a nedojde
v něm k zásahu.
Dělení a scelování pozemků má být za účelem umístění záměru na nově vzniklých pozemcích: pozemek
par. č. 678, 17/2, 21/2, 22/2, 31/2, 32/2, 39/3, 86/2, 87/1, 87/2, 90/2, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 95/4, 123/5,
127/3, 246/3, 256/2, 266/8, 288/3, 312/4, 317/3, 401/5, 403/6, 406/7, 404/6, 409/3, 583/2, 583/3, 288/3,
589/2, 593/2, 593/3, 597/2, 601/4, 601/5, 617/6 v k.ú. Nové Sedlicev souladu s geometrickým plánem
(GP) č. 336-9/2017 a GP č. 375-7065/2017.
Ve smyslu ustanovení § 85 odst. 2 písmeno c) stavebního zákona jsou účastníky řízení osoby, o kterých
tak stanoví zvláštní právní předpis. Tyto osoby mohou uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá (§ 89 odst. 4 stavebního zákona).
Žádost o informování o zahajovaných správních řízení podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1998
Sb., o ochraně přírody a krajiny u stavebního úřadu uplatnil spolek Za Opavu z.s. se sídlem Ovocná
1970/43, 74601 Opava a spolek AOPK z.s. se sídlem Na Vyhlídce 1556/1, 73601 Havířov, jejichž
hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny. Opatřením č. j. MMOP 69795/2017 ze dne
19. 6. 2017 stavební úřad splnil povinnost stanovenou mu dle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb., o
ochraně
přírody
a
krajiny
ve
znění
pozdějších
předpisů
a
informoval
spolky
o zahájeném územním řízení. V souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny
je spolek v těchto případech oprávněn účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně
do osmi dnů ode dne, kdy bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě
má postavení účastníka řízení – spolky tohoto práva nevyužily.
Předmětem územního rozhodnutí nejsou stavební objekty, které sice souvisí s projednávaným návrhem,
ale podle stavebního zákona nevyžadují územní rozhodnutí o umístění stavby, takže nemohly být
projednány:
- stavební objekt SO 02 Kácení, mýcení bude předmětem samostatného správního řízení.
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K povolení stavby vodního díla je příslušný vodoprávní správní úřad - SO 01 úprava koryta toku v km
2,860 - 4,150; SO 03 přeložka sítí technické infrastruktury v části přeložka vodovodního řadu.
K povolení dopravní stavby je příslušný silniční správní úřad - SO 05 úprava LB koryta podél komunikace
III/01125 a SO 04 mostky, lávky (mimo mostku v ř. km 3,399 zajišťující příjezd na soukromý pozemek).
K povolení obecné stavby - SO 04 v části mostek v ř. km 3,399 je obecný správní úřad.
Předmětem rozhodnutí je umístění stavebního objektu SO 03 přeložka sítí technické infrastruktury
v části přeložka STL plynovodu 2x a přeložka hlavního uzávěru plynu, která nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení a která je územním rozhodnutím (v právní moci) nejen umístěna, ale vzniká i právo
ji realizovat. Z těchto důvodů stavební úřad ve výroku rozhodnutí do podmínek pro umístění stavby a
zpracování dokumentace pro provedení stavby zahrnul i nezbytné podmínky pro realizaci stavby:
- plynovodní řady za použití ust. § 103 odst. 1 písmeno e) bod 6 stavebního zákona - vedení
přepravní nebo distribuční soustavy plynu a související technologické objekty, včetně systémů
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky s výjimkou budov.
Stavebník je povinen ve smyslu § 152 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby;
tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života
a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je
povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy.
Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného
obdobného záměru například zřízení reklamního zařízení. O zahájení prací na stavbách osvobozených
od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací
dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, dále s požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů.
Posouzení záměru žadatele dle ust. § 90 stavebního zákona:
se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje


záměr se nachází v území, pro které byla pořízena územně plánovací dokumentace „Zásady
územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, které stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví
požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně
prospěšná opatření. Záměr je v souladu se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje
vydané zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/21426
a rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Ao 2/2011 -202 a rozsudku č. j. 7 Ao72/2011
ze dne 15. 3. 2011. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako opatření obecné povahy
nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. Umístěním stavby není předmětné opatření dotčeno a pro daný
záměr nevyplývají žádná omezení. Umístění stavby respektuje plochu a koridor vymezený pro
dopravní a silniční stavbu označení DZ1.

odst. a) s vydanou územně plánovací dokumentací
Obec Nové Sedlice má územně plánovací dokumentaci, která byla schválena zastupitelstvem obce dne
14. 2. 2001. Součástí této schválené územně plánovací dokumentace je obecně závazná vyhláška obce
Nové Sedlice o závazné části územně plánovací dokumentace obce Nové Sedlice, která vymezuje
závazné části územního plánu a stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho
zastavitelnosti. Pro každou plochu je zpracováno její funkční využití formou rozdělení možných funkcí a
zařazení do kategorií podle vhodnosti a míry zastoupení. Záměr se nachází v urbanizovaném území. Tok
Sedlinka prochází v zastavěném území, v zóně individuálního bydlení venkovské zástavby. Záměr
zasahuje do ploch zeleně v urbanizovaném území tj. břehová zeleň podél toků, liniová zeleň u
komunikací, ochranná zeleň. Záměr je stavbou v území přípustnou – stavba, která s provozem zóny
souvisí.
odst. b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
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záměr je situován v zastavěném území, dotčený orgán Magistrát města Opavy, odbor hlavního
architekta, oddělení památkové péče vydal v rámci koordinovaného závazného stanoviska (Magistrát
města Opavy odbor životního prostředí ze dne 11. 14. 2017 sp. zn. ŽP/26882/2017/DoL) vyjádření,
že veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
nejsou dotčeny, neboť záměr se nachází na území, které není památkově chráněným územím.
Stavba svým stavebně – technickým řešením nijak neovlivní jeho stávající způsob využití, ani nebude
mít negativní vliv na architektonickou, či urbanistickou hodnotu území - základní úkoly územního
plánování jsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace, a to úřadem
územního plánování. Umístění stavby kladně posoudil Odbor hlavního architekta a územního
plánování Magistrátu města Opavy, jako úřad územního plánovaní. Z vyjádření č. j. MMOP
143513/2016/Bo ze dne 5. 1. 2017. vyplynulo, že záměr je v souladu s podmínkami stanovenými
územním plánem města Opavy. (K přihlédnutí k metodice „Postavení úřadu územního plánovaní jako
dotčeného orgánu v územním řízení“ z data 22. 4. 2013 je vyjádření úřadu územního plánovaní
nezávazným podkladem, který není závazný pro výrokovou část územního rozhodnutí (nejedná se o
závazné stanovisko), ale je jedním z podkladů, které musí stavební úřad vyhodnotit v rámci
posouzení souladu umístění záměru podle ust. § 90 stavebního zákona neboť vyjádření ve své
podstatě představuje poskytnutí informace o podmínkách stanovených pro území, ve kterém má být
požadovaný záměr uskutečněn). Stavební úřad činí závěr, že umístění záměru respektuje územně
plánovacími podklady, politiku územního rozvoje.



Žadatel je upozorněn, že ve smyslu ust. § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon) je již od doby přípravy stavby povinen tento
záměr oznámit na Archeologický ústav AV ČR Brno a následně umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle
§ 22 památkového zákona.



Ze stanoviska Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí č. j. MSK 80992/2017
ze dne 31. 7. 2017 vyplývá, že záměr má být umístěn mimo území evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí a že realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti
jiných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které je stanoveno nařízením vlády č. 318/2013
Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit ve znění pozdějších předpisů; ze
stanoviska dále vyplývá, že záměr nepodléhá procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Z koordinovaného závazného stanoviska Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí sp. zn.
ŽP/26882/2017/DoL ze dne 11. 14. 2017 vyplývá, že:
o záměr zasahuje do krajinného rázu a byl předmětem posouzení příslušného dotčeného
orgánu hájícího zájmy z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, dospěl k závěru, že umístěním stavby nedojde k zásahu do
krajinného rázu, který by způsobil jeho negativní změnu ve smyslu snížení jeho estetické
hodnoty a negativní změny v prostorových a harmonických vztazích v krajině. Celkový zásah
do krajinného rázu byl vyhodnocen jako slabý a pro dotčený prostor akceptovatelný. Stavba
má být řešena v území, kde se vyskytují vzrostlé dřeviny. Z důvodů jejich ochrany byly na
základě § 7 odst. 1 ZOPK stanoveny podmínky, které stavební úřad zahrnul do podmínek
rozhodnutí,
o veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 201/2012 Sb., p ochraně ovzduší ve
znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny,
o veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon) znění pozdějších předpisů nejsou záměrem
dotčeny, neboť záměr se nejedná o stavbu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ani o
stavbu na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa.





Záměrem dochází k zásahu do významných krajinných prvků – vodního toku Sedlinka a přilehlé
údolní nivy, záměr byl předmětem posouzení příslušného dotčeného orgánu, hájícího veřejné zájmy
z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který ve svém závazném stanovisku
(Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č. j. MMOP 143453/2016/26965/2016/ZIPR ze dne
21. 12. 2016) stanovil podmínky pro minimalizaci negativního vlivu na významný krajinný prvek, které
stavební úřad zahrnul do podmínek územního rozhodnutí. Kladné posouzení záměru vycházelo
z hodnocení dotčeného orgánu, který učinil závěr, že veřejný zájem předcházení závažným škodám
ve vodním hospodářství, na majetku a v protipovodňové ochraně převažuje nad zájmem na ochranu
významného krajinného prvku VKP.



Vzhledem k tomu, že záměr vyžadoval odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, byl posouzen
příslušným dotčeným orgánem, hájícím veřejné zájmy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; Magistrát města Opavy, odbor životního
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prostředí pod č. j. MMOP/35012/2017 ze dne 23. 3. 2017 vydal závazné stanovisko obsahující
souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF o celkové výměře 1353 m² a současně bere na
vědomí nezemědělské využití zemědělských pozemků po dobu kratší než jeden rok včetně uvedení
půdy do původního stavu v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF o
2
výměře 1115 m za předpokladu, že termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy
bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Dočasným odnětím do 1 roku
budou dotčeny pozemky parc.č. 123/2, 123/1, 82/1, 87/1, 39/1, 21, 12, 288/2, 317/1, 315/1 v k.ú.
Nové Sedlice. V závazném stanovisku byly stanoveny podmínky, které stavební úřad zahrnul do
podmínek územního rozhodnutí.


Záměrem jsou stavební objekty (SO 03 přeložky technické infrastruktury, SO 04 mostky, lávky), které
mohou ovlivnit vodní poměry; příslušným dotčeným orgánem hájící veřejné zájmy podle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
bylo vydáno závazné stanovisko, kterým Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č. j. ŽP –
12102/2017- Ch ze dne 17. 7. 2017 podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona udělil souhlas
s umístěním stavby, který je vázán podmínkami, které stavební úřad zahrnul do podmínek
rozhodnutí; dodržením požadavků nejsou ohroženy zájmy z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona, z hlediska Národního plánu povodí Odry a Plánu dílčího povodí Horní Odry.



Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny, jak vyplývá ze stanoviska bez stanovení
podmínek dotčeného orgánu Magistrát města Opavy, Odbor dopravy č. j. MMOP 138390/2016/Kru ze
dne 23. 12. 2016.



K předmětnému záměru vydal závazné stanovisko bez stanovení podmínek příslušný dotčený orgán
hájící veřejné zájmy podle zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platném
znění a v souladu s resortními Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Brno č. j. 75568/2017-8201-OÚZ-BR ze
dne 30. 6. 2017.

odst. c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území
umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích
na využívání území ve znění pozdějších předpisů:
§ 20 odst. 1 v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je
obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání
a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území“
záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (viz výše). Stavba nebude mít negativní vliv
na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování
stávajícího stavu životního prostředí. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné
škodlivé vlivy. Navržené umístění stavby splňuje požadavky urbanistické, architektonické,
životního prostředí, hygienické, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování pohody bydlení.
Umístěním stavby nedojde k navýšení dopravy,
§ 20 odst. 3 Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným
a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně
přístupnou pozemní komunikaci
§ 20 odst. 4 Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou,
plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání
stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou
pozemní komunikaci
velikost pozemku umožňuje naplnění základních požadavků pro navrhovanou stavbu, nevznikají
nové požadavky na odstavná a parkovací stání, likvidace srážkových vod není třeba z charakteru
stavby řešit; přístup na stavební pozemek je stávajícími sjezdy k toku z místních komunikací,
§ 20 odst. 5 Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno:
b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho
užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných
odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s popisem v souhrnné technické zprávě,
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se
neplánuje jejich jiné využití
likvidaci srážkové vody není třeba pro záměr řešit,
§ 23 odst. 1 Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě
technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo
ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.
Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení
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vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých
pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky
na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky
napojení na pozemní komunikace, zejména po dobu výstavby, bude prostřednictvím stávajících
sjezdů k toku;
§ 23 odst. 2 stavby se umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek.
Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být
znemožněna zástavba sousedního pozemku
stavba nebude zasahovat za hranice dotčených pozemků,
§ 25 odst. 1 Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního
prostředí, hygienické, veterinární, ochrany podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany,
bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění
a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi
stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu
umístěním záměru jsou splněny vzájemné odstupy staveb; údržba staveb bude vzájemnými
odstupy umožněna a budou naplněny další požadavky tohoto ustanovení. Navržené odstupy
a s tím související požadavky byly předmětem posuzování nejen stavebního úřadu, ale
i dotčených orgánů na úseku jejich působností. Veškerá stanoviska k záměru byla souhlasná
a stanovené podmínky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
Posouzení záměru dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb – záměr respektuje ust. § 2 odst. 1 písmeno a) - pozemní komunikace a
veřejné prostranství a současně ust. § 2 odst. 1 písmeno b) občanské vybavení v částech určených pro
užívání veřejnosti.
Umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby:
§ 6 odst. 6 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny
normovými hodnotami
stavba je umístěna tak, aby splnila požadavky správců a vlastníků technické infrastruktury,
normové hodnoty stanovené zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí). Podmínky
stanovené vlastníky sítě technické infrastruktury jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí
§ 10 odst. 1Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo
zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby
neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, b) přítomností
nebezpečných částic v ovzduší, c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,
d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření, e) znečištění vzduchu, povrchových nebo
podzemních vod a půdy, f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, g) nevhodného
nakládání s odpady
předmětem rozhodnutí je stavba, která nebude ohrožovat životní prostředí - nebude produkovat
škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy apod., nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno
respektovat pro zachování stávajícího životního prostředí.
S ohledem na uvedené skutečnosti je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů. Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec
současného využívání území,
odst. d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
záměr je charakteru, že pro jeho umístění nejsou kladeny žádné požadavky na budování veřejné
dopravní infrastruktury. Podmínky stanovenými vlastníky případně správci technické
infrastruktury stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.
odst. e) 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
požadavky dotčených orgánů byly vyhodnoceny tak, jak je odůvodněno ve výše uvedeném textu.
Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny. Záměr je v souladu s ochranou práv
a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Podmínky dotčených orgánů byly stavebním
úřadem posouzeny a stavebním úřadem byly zapracovány do podmínek pro umístění
a zpracování projektové dokumentace stavby.
Žádost byla doložena:
textovou a grafickou části
plnou mocí k zastupování
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zápisy z jednání, které byly součásti dokladové části, kterými se stavební úřad nezabýval, neboť
se nejedná o doklady, které je možno zahrnout pod část E. Dokladová část
usnesení zastupitelstva Obce Nové Sedlice konané dne 30. 11. 2016, které byly součásti
dokladové části, kterými se stavební úřad nezabýval, neboť se nejedná o doklady, které je možno
zahrnout pod část E. Dokladová část

Stanoviska sdělili:
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí č. j. MSK 80992/2017 ze dne
31. 7. 2017 (stanovisko a sdělení)
- Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a územního plánování č. j. MMOP
143513/2016/Bo ze dne 5. 1. 2017 (vyjádření nedotčeného orgánu)
- Magistrát města Opavy, odbor výstavby č. j. VYST/27186/2016/Me ze dne 16. 12. 2016 (vyjádření)
- Magistrát města Opavy odbor životního prostředí sp. zn. ŽP/26882/2017/DoL ze dne 11. 14. 2017
(koordinované závazné stanovisko) + změna koordinovaného závazného stanoviska č. j. MMOP
84636/2017/SkM ze dne 31. 7. 2017
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí č. j. MMOP 143453/2016/26965/2016/ZIPR ze dne
21. 12. 2016 (závazné stanovisko VKP)
- Magistrát města Opavy odbor životního prostředí č. j. MMOP 35012/2017; sp. zn. ŽP-4067/2017/MaH
ze dne 23. 3. 2017 (závazné stanovisko vynětí ZPF)
- Magistrát města Opavy odbor životního prostředí č. j. MMOP 73859/2017; sp. zn. ŽP-12102/2017ChS ze dne 17. 7. 2017 (závazné stanovisko vodní zákon)
- Magistrát města Opavy, odbor dopravy č. j. MMOP 138390/2017/Kru ze dne 6. 12. 2016 (závazné
stanovisko)
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko č. j. 2564/16 ze dne 7. 12. 2016
(vyjádření)
- Povodí Odry st. p. Ostrava č. j. 17400/923/2/810.01/2016 ze dne 12. 12. 2016; č. j.
17400/923/2/810.01/2016 ze dne 10. 1. 2017 (vyjádření)
- Obec Nové Sedlice č. j. 29/2017 ze dne 16. 1. 2017 (vyjádření)
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava č. j. 33737/2017OP/TSÚ/EM ze dne 4. 1. 2017 (vyjádření)
- Archeologický ústav AV ČR Brno č. j. ARUB/104/17 ze dne 18. 1. 2017 (vyjádření nedotčeného
orgánu)
- Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Brno č. j. 75568/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 30. 6. 2017 (závazné
stanovisko)
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č. j. 1091516872 ze dne 14. 2. 2017 a související vyjádření č. j.
0100762600 ze dne 19. 6. 2017 (vyjádření)
- Telco Pro Services, a. s. Praha č. j. 0200639988 ze dne 22. 8. 2017 (vyjádření)
- České telekomunikační infrastruktury, a.s. Praha č. j. 658454/16 ze dne 14. 7. 2016 a související
vyjádření č. j. 658454/16 ze dne 3. 1. 2017 (vyjádření)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č. j. 9773/V027395/2016/TE ze dne 10. 1. 2017
a související vyjádření č. j. 9773/D015387/2016/AUTOMAT ze dne 14. 7. 2016 (vyjádření)
- GridServices, s. r. o. Brno č. j. 5001512221 ze dne 19. 5. 2017; č. j. 5001512131 ze dne 19. 5. 2017;
č. j. 5001432206 ze dne 10. 1. 2017 (vyjádření)
- České Radiokomunikace a. s. Praha č.j. UPTS/OS/159512/2016 ze dne 30. 11. 2016 (vyjádření)
- Vodafone Czech Republic a. s. Praha č. j. 161127-141922322 ze dne 27. 11. 2016 (vyjádření)
- T-Mobile Czech Republic a. s. Praha č. j.E33306/16 ze dne 27. 11. 2016 (vyjádření)
V souladu ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo
doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží
souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit. K žádosti byly doloženy
souhlasy vlastníků se stavbou a podmínečné souhlasy vlastníků nemovité věci, které budou předmětem
majetkoprávního vypořádání s žadatelem:
-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 21 má k pozemku par.č. 39/1 v k. ú. Nové Sedlice
vlastnické právo Ing. Petr Hoff, Dubnice č.p. 32, Lichnov, 794 01 Krnov 1

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 351 má k pozemku par. č.
94/2
v k. ú. Nové Sedlice spoluvlastnické právo Ing. Zbyněk Štivar a Miriam Johanka Štivarová oba trvale
bytem Zahumenní č.p. 141, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 44 má k pozemku par. č. 17 v k. ú. Nové Sedlice
vlastnické právo Renata Klemensová, Hlavní č.p. 35, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
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-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 48 má k pozemku par. č. 312/1
v k. ú. Nové Sedlice vlastnické právo František Sedláček, Opavská č.p. 42, Nové Sedlice, 747 06
Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 57 má k pozemku par. č. 404/5
v k. ú. Nové Sedlice spoluvlastnické právo Hubert Večerek a Libuše Večerková oba trvale bytem
Zahumenní č.p. 104, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6, Zahumenní č.p. 104, Nové Sedlice, 747 06
Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 334 má k pozemku
v k. ú. Nové Sedlice vlastnické právo ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice,

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 369 má k pozemku par. č. 94/1
v k. ú. Nové Sedlice spoluvlastnické právo Jiří Gebauer a Gebauerová Elena oba trvale bytem Na
Spojce č.p. 242/3, Komárov, 747 70 Opava 9

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 43 má k pozemku par. č. 246/2
v k. ú. Nové Sedlice spoluvlastnické právo Jan Peterek, Hlavní č.p. 34, Nové Sedlice, 747 06 Opava
6 Václav Peterek, Hlavní č.p. 34, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6, Ing. Renata Peterková, Hlavní č.p.
34, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6 a Hana Žůrková, Zahumenní č.p. 153, Nové Sedlice, 747 06
Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 123 má k pozemku par. č. 597, 127
v k. ú. Nové Sedlice spoluvlastnické právo Stanislav Havlíček a Jana Havlíčková oba trvale bytem
Hlavní č.p. 123, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6, Hlavní č.p. 123, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 9 má k pozemku par. č. 36 v k. ú. Nové Sedlice
vlastnické právo Petr Lazar, Vyhlídalova č.p. 2294/6, Předměstí, 746 01 Opava 1

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 327 má k pozemku par. č. 256 v k. ú. Nové Sedlice
vlastnické právo Zdeněk Onderka, Nová č.p. 129, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 40 má k pozemku par. č. 31 v k. ú. Nové Sedlice
vlastnické právo Ivo Šimeček, Hlavní č.p. 9, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 363 má k pozemku par. č. 94/3 v k. ú. Nové Sedlice
spoluvlastnické právo Jaroslav Faika a Radka Faiková oba trvale bytem Mlýnská č.p. 99, Vojkovice,
667 01 Židlochovice,

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 59 má k pozemku par. č. 401/4
v k. ú. Nové Sedlice spoluvlastnické právo Jaroslav Ignác a Šárka Ignácová oba trvale bytem
Zahumenní č.p. 55, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 160 má k pozemku par. č. 86 v k. ú. Nové Sedlice
spoluvlastnické právo Čestmír Smolka, Ke splavu č.p. 10, 739 25 Sviadnov a Šárka Ignácová,
Zahumenní č.p. 55, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6,

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 204 má k pozemku par. č. 317/1
v k. ú. Nové Sedlice spoluvlastnické právo Ing. Václav Benda Ing. Dana Bendová oba trvale bytem
Hlavní č.p. 257, 747 91 Štítina

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č.17 má k pozemku par. č. 409/2
v k. ú. Nové Sedlice vlastnické právo Pavel Holeš, Zahumenní č.p. 100, Nové Sedlice, 747 06 Opava
6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 296 má k pozemku par. č. v k. ú. Nové Sedlice
spoluvlastnické právo Miloš Prokš, Stará ulice č.p. 123, 747 57
Slavkov u Opavy a
Stanislav Prokš, Milady Horákové č.p. 1048/7, Předměstí, 746 01 Opava 1

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 107 má k pozemku par. č. 95/1
v k. ú. Nové Sedlice vlastnické právo Luboš Lacheta, Hlavní č.p. 12, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 211 má k pozemku par. č. 90 v k. ú. Nové Sedlice
vlastnické právo Dagmar Olbrechtová, Waldstrasse 1A, 82418 Murnau, DEU

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 292 má k pozemku par. č. 32 v k. ú. Nové Sedlice
vlastnické právo Alena Suchánková, Hlavní č.p. 29, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 63 má k pozemku par. č. 21 v k. ú. Nové Sedlice
vlastnické právo Zdenka Ferencová, Hlavní č.p. 62, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6

par.

č.

403/4
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dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 377 má k pozemku par. č. 82/1, 87/1
v k. ú. Nové Sedlice vlastnické právo Ing. Iveta Valášková, Nová č.p. 128, Nové Sedlice, 747 06
Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 86 má k pozemku par. č. 108, 22/1
v k. ú. Nové Sedlice vlastnické právo Milan Onderka, Hlavní č.p. 86, Nové Sedlice,
747 06 Opava 6

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 173 má k pozemku par. č. 123/1, 123/2
v k. ú. Nové Sedlice vlastnické právo Miroslava Blažková, Masarykova třída č.p. 199/9, Město,
746 01 Opava 1

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 156 má k pozemku par. č. 601/1 v k. ú.
Nové Sedlice vlastnické právo Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 236 má k pozemku par. č. 588, 589, 593,
288/2, 583, 628 v k. ú. Nové Sedlice vlastnické právo Obec Nové Sedlice

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 293má k pozemku par. č. 617/1 v k. ú.
Nové Sedlice vlastnické právo Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České
republiky, s.p.

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 64 má k pozemku par. č. 315/2 v k. ú.
Nové Sedlice vlastnické právo Soňa Vinárková, Okružní č.p. 182, Horní Lhota, 747 64 Velká
Polom

-

dle výpisu z katastru nemovitostí list vlastnictví č. 367 má k pozemku par. č. 13 v k. ú. Nové
Sedlice vlastnické právo Vladimír Lindovský, Hlavní č.p. 36, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení § 27 odst. 1, 2 správního řádu; při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl
stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení má dle ust. § 85 odst. 1, 2 stavebního
zákona (ust. § 27 odst. 1, 2 správního řádu); při stanovení okruhu účastníků řízení záměru stavební úřad
vzal v úvahu druh, rozsah, účel a vliv na okolí předmětné stavby včetně možného způsobu jejího
provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy; přímým
dotčením vlastníka nemovitosti na jeho vlastnickém právu může být i dotčení vlastníka zvýšenou hladinou
hluku nebo jiným znečištěním způsobeným intenzitou dopravy v důsledku auty pohybující se
v bezprostřední blízkosti jeho nemovitosti; stavební úřad dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být
přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou
vyjmenovány:


ust. § 85 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona, žadatel:
Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p.
a
Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky; Moravskoslezský kraj,
s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Obec Nové
Sedlice, Miroslava Blažková, Milan Onderka, Ing. Iveta Valášková, Zdenka Ferencová, Alena
Suchánková, Dagmar Olbrechtová, Luboš Lacheta, Miloš Prokš, Stanislav Prokš, Pavel Holeš, Ing.
Václav Benda, Ing. Dana Bendová, Čestmír Smolka, Šárka Ignácová, Jaroslav Ignác, Jaroslav Faika,
Radka Faiková, Ivo Šimeček, Zdeněk Onderka, Stanislav Havlíček, Jana Havlíčková, Jan Peterek,
Václav Peterek, Ing. Renata Peterková, Hana Žůrková, Jiří Gebauer, Elena Gebauerová,
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, Hubert Večerek, Libuše Večerková, František Sedláček,
Renata Klemensová, Ing. Zbyněk Štivar, Miriam Johanka Štivarová, Ing. Petr Hoff, které zastupuje
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.
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ust. § 85 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona přísluší obcím, na kterých má být záměr realizován:
obec Nové Sedlice
ust. § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona vlastníci pozemků 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:
Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky; Moravskoslezský kraj,
s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace; Obec Nové
Sedlice, Miroslava Blažková, Milan Onderka, Ing. Iveta Valášková, Zdenka Ferencová, Alena
Suchánková, Dagmar Olbrechtová, Luboš Lacheta, Miloš Prokš, Stanislav Prokš, Pavel Holeš, Ing.
Václav Benda, Ing. Dana Bendová, Čestmír Smolka, Šárka Ignácová, Jaroslav Ignác, Jaroslav Faika,
Radka Faiková, Ivo Šimeček, Zdeněk Onderka, Stanislav Havlíček, Jana Havlíčková, Jan Peterek,
Václav Peterek, Ing. Renata Peterková, Hana Žůrková, Jiří Gebauer, Elena Gebauerová,
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, Hubert Večerek, Libuše Večerková, František Sedláček,
Renata Klemensová, Ing. Zbyněk Štivar, Miriam Johanka Štivarová, Ing. Petr Hoff, Richard Vacula,
Vlasta Lazarová, Jana Lazarová, Marta Šimečková, Petr Lazar, Miroslav Lazar, GridServices, s.r.o.,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Česká spořitelna,
ust. § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení,
u kterých se doručuje veřejnou vyhláškou, identifikují označením pozemku a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavby:
st. p. 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29/1, 30, 31, 32/1, 33/1, 34/2,
40/1, 42, 44, 46, 47/2, 48, 54/2, 55, 57, 58, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 82, 84, 87, 90, 91, 92, 100, 103, 104,
106, 118, 123, 125, 127, 128, 132, 136, 144, 145, 154, 155, 197, 220, parc. č. 3/2, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39/2, 40/1, 43/2, 47/1,
47/2, 47/3, 47/4, 48/2, 48/3, 51, 53/2, 53/4, 53/5, 55/2, 55/3, 59, 62/1, 62/2, 67, 68, 70/2, 73, 75/2, 76,
79, 82/2, 82/3, 82/8, 82/9, 82/11, 82/13, 82/16, 82/17, 82/20, 82/21, 83, 91/1, 91/2, 91/3, 92/1, 92/6,
92/7, 93/1, 93/2, 94/4, 95/2, 107, 109, 118/2, 118/3, 119/2, 123/3, 126, 129/1, 129/2, 133/2, 133/3,
136/1, 136/2, 142, 148, 151/1, 151/2, 177/1, 177/2, 181/1, 181/5, 181/8, 217/1, 217/2, 218/2, 218/3,
245/2, 245/3, 246/1, 255/1, 261/1, 261/2, 262, 266/7, 288/1, 289, 310, 311, 312/2, 312/3, 313/1,
315/3, 316/2, 316/3, 317/2, 318, 361/2, 363/2, 364/1, 366/2, 366/3, 367/3, 371/2, 373/1, 373/2, 374,
375, 378, 379/1, 379/2, 383, 387/1, 390, 395/1, 395/2, 399/1, 399/2, 400/3, 401/2, 401/3, 402/2,
402/4, 403/1, 404/3, 404/4, 405/2, 409/1, 410, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 414/1,
414/2, 418/1, 418/2, 419, 423/1, 423/2, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 431/3, 432, 433, 435, 438, 442,
444, 449, 452, 457, 577/1, 584, 586, 587, 599/1, 601/3, 602, 603, 605, 612, 614, 615, 616, 617/2,
617/3, 618, 630, 660, 661, 665, 667, 674 v katastrálním území Nové Sedlice, parc. č. 686/93,
686/103 v katastrálním území Suché Lazce, parc. č. 977, 981/2 v katastrálním území Štítina

 ust. § 85 odst. 2 písmeno c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis, spolky,
pokud využijí svého práva upraveného ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, kdy se za účastníky podle zvláštních předpisů považují též spolky - ve smyslu
výše uvedeného textu spolky právo ve smyslu ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny
neuplatnila.
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:
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Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání účastník (§ 81 odst. 1 správního řádu). Včas podané
odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání je podle § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. Za den oznámení rozhodnutí se považuje podle ustanovení § 72 odst. 1 správního
řádu doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou nebo ústní vyhlášení,
pokud se účastník řízení práva na doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí vzdal. Za den
doručení se pak považuje den převzetí zásilky (rozhodnutí), nejpozději však 10. den následující po dni,
kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí (§ 24 odst. 1 správního řádu).
Odvolání se podle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal, tedy u odboru výstavby Magistrátu města Opavy, ulice Krnovská 71/C, 746 01 Opava.
Odvolacím orgánem, který o podaném odvolání rozhoduje, je nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je
v daném případě odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li odvolání podáno s potřebným
počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Náležitosti odvolání, odvolací lhůta a
účinky odvolání jsou obecně stanoveny v ustanoveních § 82 až § 85 správního řádu.
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení
§ 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrno, kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvoláním lze
podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Vladimíra Meletzká
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

Příloha:
geometrickým plánem (GP) č. 336-9/2017; GP č. 375-7065/2017
celková situace stavby v měřítku 1:2000

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč,
položky 17 odst. 3 ve výši 1000 Kč, celkem 25000 Kč byl zaplacen.

Tato písemnost účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou (s výjimkou účastníků řízení podle
ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona). Dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. na úřední desce Magistrátu města Opavy. Dále se
písemnost zveřejní způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední
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desce Magistrátu města Opavy a zveřejněním na webových stránkách Magistrátu města Opavy,
elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se písemnost považuje za doručenou.
Magistrát města Opavy
Vyvěšeno dne: ……………………………….
Sejmuto dne: ………………………………….
a současně zveřejněno na elektronické desce Magist rátu města Opavy (http//deska.opava-city.cz).
V souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se
doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných
obecních úřadu, která je účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. b stavebního zákona.
Obecní úřad Nové Sedlice:
Vyvěšeno dne: ……………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Obdrží:
K rozhodnutí o umístění stavby:
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27
odst.1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád) – doručuje se do vlastních rukou
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27
odst.3 správního řádu – doručuje se do vlastních rukou
Obec Nové Sedlice, IDDS: q3eazd8
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27
správního řádu – doručuje se veřejnou vyhláškou
(vlastníci pozemků 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)
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Miroslava Blažková, Masarykova třída č.p. 199/9, Město, 746 01 Opava 1
Soňa Vinárková, Okružní č.p. 182, Horní Lhota, 747 64 Velká Polom
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr
Milan Onderka, Hlavní č.p. 86, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Ing. Iveta Valášková, Nová č.p. 128, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Zdenka Ferencová, Hlavní č.p. 62, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Alena Suchánková, Hlavní č.p. 29, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Dagmar Olbrechtová, Waldstrasse 1A, 82418 Murnau, DEU
Luboš Lacheta, Hlavní č.p. 12, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Miloš Prokš, Stará ulice č.p. 123, 747 57 Slavkov u Opavy
Stanislav Prokš, Milady Horákové č.p. 1048/7, Předměstí, 746 01 Opava 1
Pavel Holeš, Zahumenní č.p. 100, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Ing. Václav Benda, Hlavní č.p. 257, 747 91 Štítina
Ing. Dana Bendová, Hlavní č.p. 257, 747 91 Štítina
Čestmír Smolka, Ke splavu č.p. 10, 739 25 Sviadnov
Šárka Ignácová, Zahumenní č.p. 55, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Jaroslav Ignác, Zahumenní č.p. 55, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Jaroslav Faika, Mlýnská č.p. 99, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
Radka Faiková, Mlýnská č.p. 99, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
Ivo Šimeček, Hlavní č.p. 9, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
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Marta Šimečková, Alejní č.p. 375/22, 747 21 Kravaře u Hlučína
Zdeněk Onderka, Nová č.p. 129, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Petr Lazar, Vyhlídalova č.p. 2294/6, Předměstí, 746 01 Opava 1
Vlasta Lazarová, Polní č.p. 28, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Jana Lazarová, Polní č.p. 28, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Miroslav Lazar, Polní č.p. 28, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Stanislav Havlíček, Hlavní č.p. 123, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Jana Havlíčková, Hlavní č.p. 123, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Vladimír Lindovský, Hlavní č.p. 36, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Josef Lindovský, Hlavní č.p. 36, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Anna Lindovská, Hlavní č.p. 36, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Jan Peterek, Hlavní č.p. 34, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Václav Peterek, Hlavní č.p. 34, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Ing. Renata Peterková, Hlavní č.p. 34, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Hana Žůrková, Zahumenní č.p. 153, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Jiří Gebauer, Na Spojce č.p. 242/3, Komárov, 747 70 Opava 9
Elena Gebauerová, Na Spojce č.p. 242/3, Komárov, 747 70 Opava 9
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, IDDS: apkg467
Hubert Večerek, Zahumenní č.p. 104, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Libuše Večerková, Zahumenní č.p. 104, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
František Sedláček, Opavská č.p. 42, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Renata Klemensová, Hlavní č.p. 35, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Ing. Zbyněk Štivar, Zahumenní č.p. 141, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Miriam Johanka Štivarová, Zahumenní č.p. 141, Nové Sedlice, 747 06 Opava 6
Ing. Petr Hoff, Dubnice č.p. 32, Lichnov, 794 01 Krnov 1
Richard Vacula, Hlavní 2, Nové Sedlice 747 06 Opava 6
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27
správního řádu – doručuje se veřejnou vyhláškou
(osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu
s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení, u kterých se doručuje veřejnou
vyhláškou, identifikují označením pozemku a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavby)
st. p. 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29/1, 30, 31, 32/1, 33/1,
34/2, 40/1, 42, 44, 46, 47/2, 48, 54/2, 55, 57, 58, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 82, 84, 87, 90, 91, 92, 100,
103, 104, 106, 118, 123, 125, 127, 128, 132, 136, 144, 145, 154, 155, 197, 220, parc. č. 3/2, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39/2,
40/1, 43/2, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48/2, 48/3, 51, 53/2, 53/4, 53/5, 55/2, 55/3, 59, 62/1, 62/2, 67,
68, 70/2, 73, 75/2, 76, 79, 82/2, 82/3, 82/8, 82/9, 82/11, 82/13, 82/16, 82/17, 82/20, 82/21, 83,
91/1, 91/2, 91/3, 92/1, 92/6, 92/7, 93/1, 93/2, 94/4, 95/2, 107, 109, 118/2, 118/3, 119/2, 123/3,
126, 129/1, 129/2, 133/2, 133/3, 136/1, 136/2, 142, 148, 151/1, 151/2, 177/1, 177/2, 181/1, 181/5,
181/8, 217/1, 217/2, 218/2, 218/3, 245/2, 245/3, 246/1, 255/1, 261/1, 261/2, 262, 266/7, 288/1,
289, 310, 311, 312/2, 312/3, 313/1, 315/3, 316/2, 316/3, 317/2, 318, 361/2, 363/2, 364/1, 366/2,
366/3, 367/3, 371/2, 373/1, 373/2, 374, 375, 378, 379/1, 379/2, 383, 387/1, 390, 395/1, 395/2,
399/1, 399/2, 400/3, 401/2, 401/3, 402/2, 402/4, 403/1, 404/3, 404/4, 405/2, 409/1, 410, 413/1,
413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 414/1, 414/2, 418/1, 418/2, 419, 423/1, 423/2, 426/1,
426/2, 427/1, 427/2, 431/3, 432, 433, 435, 438, 442, 444, 449, 452, 457, 577/1, 584, 586, 587,
599/1, 601/3, 602, 603, 605, 612, 614, 615, 616, 617/2, 617/3, 618, 630, 660, 661, 665, 667, 674
v katastrálním území Nové Sedlice, parc. č. 686/93, 686/103 v katastrálním území Suché Lazce,
parc. č. 977, 981/2 v katastrálním území Štítina
K rozhodnutí o dělení a scelení pozemků:
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27
odst.1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád) – doručuje se do vlastních rukou
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o. IDDS:953zkj.
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k zajištění zveřejnění:
Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Obecní úřad Nové Sedlice, IDDS: q3eazd8
Na vědomí:
Magistrát města Opavy, odbor výstavby

