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MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
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Ze dne:
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Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

21.04.2020
KRNOOVZP-30774/2020
maln
OVZP-16094/2020-maln
330.1 V/5
Bc. Ivana Malinová
554 697 603
imalinova@mukrnov.cz

Datum:

25.03.2021

Naše sp. zn.:

dle rozdělovníku

STAVEBNÍ

POVOLENÍ

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností
vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic
II., III. třídy, místních a veřejných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení § 15 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, znění pozdějších předpisů, (dále jen
„stavební zákon“) a ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 25. 03. 2021 takto:
V ý r o k o v á č á s t:
Na základě výsledku projednání a přezkoumání žádosti ze dne 21. 04. 2020 podané stavebníkem:
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 000 95 711, Úprkova ul. č. 1,
Ostrava 702 23, střediskem Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál (dále jen „stavebník“),
prostřednictvím zpl. zástupce: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., IČ: 469 74 806, Osová 717/20,
625 00 Brno,
podle ustanovení § 115 stavebního zákona a podle ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
v y d á v á stavební povolení na trvalou stavbu, nazvanou:
Silnice III/4584 –rekonstrukce mostu ev. č. 4584-1 přes místní potok v obci Čaková (dále
jen „stavba“), umístěnou na pozemcích parc. č. 92/1, 92/4, 1754/18 a 1801/6 v k. ú. Čaková (před
obnovou Katastrálního operátu na pozemcích parc. č. 92/1, 1801/6, st. č. 171 v k. ú. Čaková).
Druh stavby:
Jedná se stavbu dopravní infrastruktury.

1/8
IČ: 296139, DIČ: CZ00296139
Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz

Účel stavby:
Účelem stavby je změna dokončené stavby pozemní komunikace kategorie silnice III. třídy č. 4584 stavební úpravy spojené s přestavbou zemního tělesa v místě stávajícího mostu ev. č. 4584-1 přes
Čakovský potok, umístěného těsně za křižovatkou se silnicí III/4583 v obci Čaková.
Stavba je členěna na 2 stavební objekty: SO 182 – Dopravně inženýrská opatření, SO 201 – Most ev.
č. 4854-1.
Původní konstrukce mostu bude odstraněna včetně spodní stavby a konstrukčních vrstev vozovky.
Most je navržen jako šikmý o volné šířce 6,50 m (MO2k 7,5/50). Založen je na mikropilotách, základy
jsou monolitické z železobetonu. Nosnou konstrukci mostu tvoří žel. bet. monolitický rám. Vozovka na
mostě je s povrchem z asfaltobetonu v konstr. tloušťce 90 mm, před a za mostem v konstr. tloušťce
450 mm. Na mostních římsách bude osazeno mostní zábradlí.
Stavební úpravy silnice budou provedeny v celkové délce 24,70 m.
Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným spádem vozovky a mostním odvodňovačem s volným
výtokem do Čakovského potoka. Koryto potoka bude v prostoru mostu zpevněno lomovým kamenem
do betonu, v místě napojení na stávající koryto budou provedeny betonové prahy. Na návodní straně
mostu budou zpevněny lomovým kamenem do betonu také svahy nátoku.
Stavba bude realizována při úplné uzavírce silnice III/4584 s nařízením objížďky.
Pro provedení stavby stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Rostislav Otevřel (ČKAIT1006822). Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního
stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět.
4. Stavba bude dokončena do 31. 08. 2021.
5. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky, vyplývající z ustanovení § 16 zákona
o pozemních komunikacích, § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6. Hranice staveniště a rozsah dočasného záboru pozemků parc. č. 92/1, 92/4, 1754/18 a 1801/6
vyplývá z výkresu: Koordinační situace stavby (č. v.: C. 3) a Záborového elaborátu. Sousední
pozemky nebudou užity pro provádění stavby.
7. Speciálnímu stavebnímu úřadu budou zhotovitelem stavby oznámeny tyto fáze výstavby: 1.
Demolice stávajícího mostu. 2. Dokončení stavby.
8. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
9. Podmínky závazných stanovisek a stanovisek účastníků řízení, které jsou obsaženy v dokladové
části ověřené projektové dokumentace:
9.1. Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Krnov, odboru výstavby, pod č. j.:
KRNOOV-13346/2019 mako ze dne 15. 04. 2020, závazného stanoviska orgánu ochrany
přírody:
- Práce v korytě toku budou provedeny „na sucho“ za převedení čistých vod do nižší části toku např.
za použití mobilního potrubí, ohrázkováním staveniště.
9.2. Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Krnov, odboru výstavby, pod č. j.:
KRNOOV-13346/2019 mako ze dne 15. 04. 2020, závazného stanoviska orgánu na úseku
vodního hospodářství:
- Nové opevnění koryta vodního toku pod mostem bude plynule navazovat na opevnění koryta
vodního toku opěrnými zdmi a ve dně bude proveden kamenný zához.
- V rámci realizace bude zástupce Povodí Odry, státní podnik, jako operativní správce přizván
k provádění opevnění v průtočném profilu toku s právem usměrnit provádění těchto prvků tak,
aby splňovaly jejich požadavky z pohledu řádného fungování toku a bezvadného odvádění
povrchových vod.
- Zahájení stavby bude oznámeno písemně v předstihu nejméně jednoho týdne středisku VHP Krnov
a VH dispečinku Povodí Odry, státní podnik.
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-

Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. Stroje,
které budou provádět výkopy v korytě toku, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek.
- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto vodního toku.
- Na stavbě bude připravena souprava pro likvidaci ekologické havárie na toku.
- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán, a předložit je VH
dispečinku Povodí Odry, s. p. a vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu.
9.3. Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Krnov, odboru výstavby, pod č. j.:
KRNOOV-13346/2019 mako ze dne 15. 04. 2020, závazného stanoviska orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu:
- Hranice pozemků, respektive vymezené plochy odnětí řešené tímto souhlasem, budou
respektovány.
- Po ukončení stavby bude skrývka kulturní vrstvy zeminy použita k ohumusování a zvýšení
mocnosti kulturní vrstvy zeminy nezastavěné části pozemku parc. č. 92/1 v k. ú. Čaková.
9.4. Stanoviska GridServices, s. r. o. pod zn.: 5002087166 ze dne 14. 02. 2020:
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky, uvedené ve stanovisku pod zn.: 5002087166
včetně podmínek pro provádění stavební činnosti, uvedené pod bodem 1 až 16 tohoto stanoviska.
9.5. Vyjádření CETIN a. s. pod č. j.: 542469/20 ze dne 11. 02. 2020:
- Budou dodržovány Všeobecné podmínky ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření pod
č. j.: 542469/2020.
9.6. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod zn.: 1104522497 ze dne 12. 02. 2021:
- Stavba se nesmí dotknou našeho zařízení – nadzemního vedení NN při dodržení vzdálenností dle
ČSN PNE 333302.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí speciálního stavebního úřadu, podle
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“):
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ: 000 95 711, Úprkova 975/1, 702
00 Ostrava.
Moravskoslezský kraj, IČ: 708 90 692, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
Obec Čaková, IČ: 005 75 992, Čaková 101, 793 16 Čaková.
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
CETIN a.s., IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9.
GASNET, s.r.o., IČ: 272 95 567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
Povodí Odry, státní podnik, IČ: 708 90 021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava.

O d ů v o d n ě n í:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, podala dne 21. 04. 2020
prostřednictvím zpl. zástupce: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. na speciální stavební úřad žádost
o vydání stavebního povolení na trvalou stavbu nazvanou: Silnice III/4584 –rekonstrukce mostu ev.

č. 4584-1 přes místní potok v obci Čaková, umístěnou na pozemcích parc. č. 92/1, 1801/6, st. č.
171 v k. ú. Čaková. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
K žádosti byly připojeny tyto přílohy, předepsané ustanovením § 110 stavebního zákona:
-

Plná moc ze dne 03. 06. 2019.
Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo
dotčena.
Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
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Plná moc ze dne
Projektová dokumentace ve třech vyhotoveních v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky
č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části, zpracovaná
Ing. Rostislavem Otevřelem, ČKAIT: 1006822.
Dokladová část obsahující stanoviska a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, a stanoviska vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
Územní rozhodnutí vydané MěÚ Krnov, odborem výstavby, pod č. j.: KRNOOV-14919/2020-zmud
ze dne 14. 02. 2020, pravomocné dnem 10. 03. 2020.
Souhlas podle ust. § 15 stavebního zákona, vydaný MěÚ Krnov, odborem výstavby, pod
č. j.: KRNOOV-21404/2020 zmud ze dne 11. 03. 2020.
Údaje o místu stavebního záměru (samostatná příloha k bodu VI. žádosti o SP).
Vyjádření vlastníka pozemku parc. st. č. 171 (samostatná příloha k bodu XI. žádosti o SP).

Z důvodu obnovy katastrálního operátu v k. ú. Čaková doplnil zpl. zástupce stavebníka podáním ze
dne 12. 02. 2021 nový Záborový elaborát a v žádosti opravil stavební pozemky podle současného
stavu v Katastru nemovitostí – parc. č. 92/1, 92/4, 1754/18 a 1801/6 v k. ú. Čaková. V Záborovém
elaborátu byl dočasný zábor opraven tak, že nedojde k užití sousedního pozemku st. č. 171
k provedení stavebního záměru.
Dokladová část projektové dokumentace obsahovala tyto stanoviska a závazná stanoviska dotčených
orgánů vyžadované zvláštními právními předpisy (zmocnění k jejich vydání jsou uvedeny přímo
v nich):
- Koordinované stanovisko MěÚ Krnov, odboru výstavby, pod č. j.: KRNOOV – 13346/2019 mako ze
dne 15. 04. 2020, obsahující závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (souhlasné
s podmínkou), závazné stanovisko odpadového hospodářství (souhlasné bez podmínek), závazné
stanovisko vodoprávního úřadu (souhlasné s podmínkami), závazné stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu (souhlasné s podmínkami).
- Souhlas MěÚ Krnov, odboru výstavby, pod č. j.: KRNOOV – 21404/2020 zmud ze dne
11. 03. 2020.
- Sdělení Krajské hygienické stanice MSK pod č. j.: KHSMS 30045/2019/BR/HOK ze dne
20. 06. 2019.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK pod zn.: HSOS-1658-2/2020 ze dne
24. 02. 2020 (souhlasné, bez podmínek).
- Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie MSK, ÚO Bruntál, pod č. j.: KRPT-139675/ČJ2019-070106 ze dne 24. 06. 2019 (souhlasné, bez podmínek).
- Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
pod č. j.: MSK 87820/2019 ze dne 26. 06. 2019.
- Stanovisko a sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, pod č. j.: MSK 87715/2019 ze dne 10. 07. 2019.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, odboru ochrany územních zájmů, pod
zn.: 98224/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 10. 02. 2020 (souhlasné, bez podmínek).
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, odboru ochrany územních zájmů, pod
zn.: 98696/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 25. 02. 2020 (souhlasné, bez podmínek).
- Vyjádření Obecního úřadu Čaková pod zn. 51/2018 ze dne 19. 01. 2018.
Dále dokladová část projektové dokumentace obsahovala tyto stanoviska vlastníků či správců
technické infrastruktury a účastníků řízení:
- Vyjádření Povodí Odry, státního podniku, pod zn.: POD/02790/2020/9232/811.07 ze dne
11. 03. 2020.
- Vyjádření CETIN a.s. pod č. j.: 542469/20 ze dne 11. 02. 2020.
- Sdělení ČEZ Distribuce, a. s. pod zn.: 0101246257 ze dne 27. 01. 2020.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. pod zn.: 1104522497 ze dne 20. 06. 2019.
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. pod zn.: 0700158858 ze dne 27. 01. 2020.
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Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. pod zn.: 9773/V002705
/2020/AUTOMAT ze dne 28. 01. 2020.
Stanovisko GridServices, s. r. o. pod zn.: 5001944319 ze dne 18. 06. 2019.
Stanovisko GridServices, s. r. o. pod zn.: 5002087166 ze dne 14. 02. 2020.
Stanovisko Vodafone Czech Republic a. s. pod zn.: MW9910143797148935 ze dne 27. 01. 2020.
Sdělení VaK Bruntál a. s. pod zn.: VaK/1111/2019 ze dne 07. 06. 2019.
Sdělení Telco Pro Services, a. s. pod zn.: 0201018354 ze dne 27. 01. 2020.
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. pod zn.: E03749/20 ze dne 27. 01. 2020.
Vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie MSK, odboru IT, pod č. j.: KRPT-1731-62/ČJ2020-07000IT ze dne 30. 01. 2020.
Stanovisko Obce Čaková pod zn.: 217/2019 ze dne 19. 07. 2019.
Vyjádření vlastníků sousedních pozemků: Jiřího Sedláčka, Na Hrázi 422/7, Pod Bezručovým
vrchem, 794 01 Krnov ze dne 20. 09. 2019; Josefa Herynka, Čaková 34, 793 16 Čaková; Jarmily
Ryljakové, Jiráskova 1625/1, 792 01 Bruntál.

Opatřením pod č. j.: KRNOOVZP-14782/2021 ze dne 17. 02. 2021, vypraveným dnem 18. 02. 2021,
oznámil speciální stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její
provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na
místě.
Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona určil 10 – ti denní lhůtu, ve které mohly dotčené
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Zároveň poučil
o způsobu uplatňování námitek podle § 114 stavebního zákona a upozornil, že k později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil, že
k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se nepřihlíží.
Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen takto:
Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Podle ustanovení § 109 odst. a) stavebního zákona stavebník: Správa silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace, ve stavebním řízení zastoupená Projekční kancelář PRIS spol.
s r. o., Osová 717/20, 625 00 Brno.
- Podle ustanovení § 109 odst. b) stavebního zákona vlastník stavby, na které má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117,
702 00 Ostrava.
- Podle ustanovení § 109 odst. c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem: Obec Čaková, Čaková 101, 793 16 Čaková; Moravskoslezský kraj,
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
- Podle ustanovení § 109 odst. d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemeni: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín; CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; GASNET, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Povodí
Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava.
Podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
- Podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku st. č. 171, parc.
č. 79/1, 79/18, 79/26, 87/3, 88, 96/1, 96/3, 1754/206, nebo stavby na něm: Obec Čaková,
Čaková 101, 793 16 Čaková; Josef Herynek, Čaková 34, 793 16 Čaková; Jarmila Ryljaková,
Jiráskova 1625/1, 792 01 Bruntál; Jiří Sedláček, Na Hrázi 422/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01
Krnov.
- Podle ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku parc. č.
96/1 právo odpovídající věcnému břemenu: Jarmila Ryljaková, Jiráskova 1625/1, 792 01 Bruntál.
5/8
IČ: 296139, DIČ: CZ00296139
Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz

Poslednímu účastníku řízení bylo oznámení o zahájení stavebního řízení doručeno dne 23. 02. 2021
a lhůta pro námitky mu uplynula dnem 05. 03. 2021. Účastníci řízení námitky ani návrhy nepodali.
V oznámení o zahájení stavebního řízení speciální stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení a dotčené
orgány, že k podkladům pro vydání rozhodnutí se mohou vyjádřit v době od 17. 03. 2021 do
24. 03. 2021. Tohoto práva nikdo nevyužil.
Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda lze
podle nich stavbu provést, a ověřil, že je projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní
odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace byla zpracována
oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – autorizovaným
inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce.
Projektová dokumentace vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu pro stavby pozemních
komunikací, které podle ustanovení § 2 a § 194 stavebního zákona vyplývají z ustanovení § 16 odst. 1
a 2 zákona o pozemních komunikacích, z ustanovení části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „bezbariérová
vyhláška“).
Souhlas podle ustanovení § 15 stavebního zákona vydal MěÚ Krnov, odbor výstavby, pod č. j.:
KRNOOV – 21404/2020 zmud ze dne 11. 03. 2020.
Stavba je situována v intravilánu obce Čaková, v území stavby nevedou samostatné komunikace pro
pěší. Je zajištěn příjezd ke stavbě a stavba nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby. V rámci stavby navržené kácení 2 dřevin (břízy
a jasanu dvojkmen) a navržená ochrana jedle bělokoré na pozemku parc. č. 1801/6 je v souladu
se zájmy, chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2
stavebního zákona a nezjistil negativní dopad z hlediska veřejného zdraví a životního prostředí.
Vlastnická práva ke stavebním pozemkům a k sousedním pozemkům ověřil speciální stavební úřad
dálkovým přístupem do Katastru nemovitostí. Výpisy pořízené dálkovým přístupem do Katastru
nemovitostí dne 09. 02. 2021 jsou založeny ve spise. Stavebník má vlastnické právo k pozemku parc.
č. 1806/1. Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že stavebník nemá povinnost dokládat souhlas
podle ust. § 184a stavebního zákona k provedení stavby na pozemcích parc. č. 92/1, 92/4, 1754/18,
protože podle ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění
zákonem. Tento účel je stanoven ustanovením § 17 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích.
Podle ust. § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích jsou „ Dálnice, silnice a místní komunikace I.
třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.“ Ustanovení § 17 odst.
2 zákona o pozemních komunikacích zní: „Podle zvláštního právního předpisu lze odejmout nebo

omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k
pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo
rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb
souvisejících, vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena
na cizím pozemku.“

Vydání stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací je podle zákona č. 225/2017 Sb.
osvobozeno od správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. f zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Závazná stanoviska a stanoviska uplatnily dotčené orgány státní správy na úseku ochrany přírody,
odpadového hospodářství, vodoprávního úřadu, ochrany zemědělského půdního fondu, bezpečnosti
a plynulosti na pozemních komunikacích, obrany ČR, požární ochrany. Zájmy dotčených orgánů na
úseku ochrany ovzduší, st. správy lesů, myslivosti, státní památkové péče, silničního hospodářství,
územního plánování a veřejného zdraví nejsou stavbou dotčeny. Podmínky, které uplatnily dotčené
orgány ochrany přírody, vodoprávního úřadu a zemědělského půdního fondu byly zahrnuty do
podmínek stavebního povolení, ostatní dotčené orgány ve svých stanoviscích podmínky neuplatnily.
Speciální stavební úřad dále do podmínek pro provedení stavby zahrnul podmínky uplatněné účastníky
řízení: Obce Čaková, ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s. a GASNET, s.r.o., týkající se výkonu jejich
vlastnického práva. Nebyla zahrnuta podmínka účastníka řízení Jiřího Sedláčka pro dočasný zábor
pozemku parc. č. 171 - vyasfaltování pozemku st. č. 171 v rozsahu 18 x 4 m, protože stavebník od
dočasného záboru pozemku st. č. 171 upustil. Podmínky, uplatněné účastníkem řízení Povodí Odry,
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státním podnikem, týkající se provádění stavby, zahrnul do svého závazného stanoviska orgán na
úseku vodoprávního úřadu.
Do podmínek pro provádění stavby nebyly zahrnuty podmínky účastníků řízení, týkající se:
- Řešení případných škod, protože speciální stavební úřad není příslušný k řešení škod, tyto se řeší
po jejich vzniku dohodou, nebo soudní cestou.
- Uzavření smluvních vztahů a získání soukromoprávních titulů pro realizaci stavby, protože
majetkoprávní vypořádání není předmětem stavebního řízení.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanovení § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil,
že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným
dotčenými orgány a stavbu lze podle nich provést.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, bránící povolení stavby, a proto bylo
podané žádosti vyhověno v plném rozsahu.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 -ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to podáním u zdejšího správního orgánu - Městského úřadu
Krnov, odboru výstavby a životního prostředí. Podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu má včas
podané a přípustné odvolání odkladný účinek.
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené
v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s počtem stejnopisů shodným s počtem účastníků řízení tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka řízení.
U p o z o r n ě n í:
Podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení
nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o
takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu
nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s
odvoláním.
Podle ustanovení § 74 správního řádu nesmí být stavba zahájena, dokud stavební povolení nenabude
právní moci. Stavební povolení pozbývá podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost,
jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek o povolení stavby. Další vyhotovení ověřené projektové
dokumentace obdrží místně příslušný obecní úřad.
V případě zachování provozu na silnici III/4584, s jeho střídavým vedením v jednom jízdním pruhu,
vyžaduje realizace stavby stanovení přechodné úpravy provozu podle ust. § 77 odst. 5 zákona č.
361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost o toto povolení podá zhotovitel stavby na zdejší
Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.
Případné omezení obecného užívání silnice III/4584 úplnou nebo částečnou uzavírkou během realizace
stavby je možné pouze na základě rozhodnutí o povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích. Žádost o toto povolení podává zhotovitel stavby 30 dnů předem na zdejší Odbor
životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.
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Povinnosti stavebníka a zhotovitele stavby vyplývají ze stavebního zákona, upozorňujeme zejména na
ustanovení: § 152 – povinnosti stavebníka, § 153 – povinnosti stavbyvedoucího a stavebního dozoru,
§ 156 – požadavky na stavby, § 157 – stavební deník, § 158 – vybrané činnosti ve výstavbě, § 160 –
provádění staveb.
K vydání povolení kácení 2 dřevin (břízy a jasanu dvojkmen) je příslušný orgán ochrany přírody - OÚ
Čaková.

Ing. Petr Suchý
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 717/20, 625 00 Brno (do datové schránky)
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava (do datové schránky)
- Obec Čaková, Čaková 101, 793 16 Čaková (do datové schránky)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (do datové schránky)
- GASNET, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (do datové schránky)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (do datové schránky)
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava (do datové schránky)
- Josef Herynek, Čaková 34, 793 16 Čaková
- Jarmila Ryljaková, Jiráskova 1625/1, 792 01 Bruntál
- Jiří Sedláček, Na Hrázi 422/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Dotčené orgány:
- MěÚ Krnov, odbor VaŽP (odpadové hospodářství, vodoprávní úřad, ochrana přírody, ochrana ZPF),
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakl. s majetkem, odbor OÚZ, Tynochova 1, 160 01 Praha 6
(do datové schránky)
- Policie ČR, KŘ policie MSK, ÚO Bruntál, dopravní inspektorát, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
(do datové schránky)
- HZS Moravskoslezského kraje, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál (do datové schránky)
K založení do spisu: Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí
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