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Statutární m sto Ostrava 
Ú ad m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz  
odbor stavebního ádu a p estupk  
 

Vaše zna ka:   
Ze dne:  

. j.: MOaP/29752/14/OS P1/Lin    
Sp. zn.: S-MOaP/06107/14        

Statutární m sto Ostrava 
M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz 
 
Doru eno prost ednictvím 
JACKO, projekty & vozovky s.r.o. 

 
  
Vy izuje: Bc. Šárka Linhartová   
Telefon.: 599 443 081 
Fax: 599 445 241  
E-mail: linhartova@moap.ostrava.cz  

  
 Ženíškova 1/2313 

702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 
 

Datum: 6.5.2014    
 
 

Rozhodnutí 
stavební povolení 
 

Výroková ást: 

Statutární m sto Ostrava, Ú ad m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz, odbor stavebního ádu a 
p estupk , jako silni ní správní ú ad p íslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), 
vykonávající dle § 139 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis  a 
ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis , (dále jen "stavební zákon") a ustanovení lánku 23 písm. 2 c) obecn  závazné vyhlášky m sta 
Ostravy . 14/2013 Statut m sta Ostravy, p sobnost p íslušného speciálního stavebního ú adu ve v cech 
místních komunikací a ve ejn  p ístupných ú elových komunikací, ve stavebním ízení p ezkoumal podle 
§ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.1.2014 podal Statutární m sto 
Ostrava, M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz, I O 00845451, Prokešovo nám stí 8, 729 29  
Ostrava-Moravská Ostrava, které zastupuje JACKO, projekty & vozovky s.r.o., I O 27800440, 
Ženíškova 1/2313, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základ  tohoto 
p ezkoumání 

vydává  

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  územního 
rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  s p ihlédnutím k § 16 
zákona o pozemních komunikacích stavební povolení, kterým se povoluje provedení stavby 
Rekonstrukce ulice Jure kova II, a to 

SO 101  Komunikace 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. . 368/2, 369/2, 375/1, 376/5, 384/1, 384/2 a 386 v katastrálním 
území Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Souhlas pro speciální stavební ú ad dle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal odbor 
stavebn  správní Magistrátu m sta Ostravy dne 7.11.2013 opat ením j. SMO/392685/13/Správ/Král, ve 
kterém sd lil, že stavba je stavební úpravou, jež ve smyslu § 79 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutí o 
umíst ní stavby ani územní souhlas nevyžadují. 
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Stavba obsahuje: 

P edm tem stavby jsou stavební úpravy místní komunikace ul. Jure kova v úseku od ul. Denisova po ul. 
Švabinského. V rámci stavby je navrženo nové ešení parkovacích stání, p ístupová plocha p ed Domem 
um ní a zvýšený zpomalovací práh, který zajistí bezpe n jší k ížení motorové a nemotorové dopravy.  

Ul. Jure kova je v ešeném úseku ešena jako jednosm rná místní komunikace min. ší ky 3,50 m. Vozovka 
bude v povrchové úprav  asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 o celkové konstruk ní tlouš ce 
500 mm a bude lemována kamennými obrubníky OP3 200/250 mm, jejichž výška bude 100 mm nad 
niveletou vozovky, v místech pro p echázení 20 mm a  v místech vjezd  30 mm. 

Naproti budov p. 1165 a 1860 k.ú. Moravská Ostrava bude provedeno 14  kolmých stání délky 4,50 m a 
min. ší ky 2,50 m, z toho 1 pro ZTP (ší ka 3,50 m) v povrchové úprav  asfaltový beton ACO 11 50/70. 
Vozovka bude v tomto úseku ší ky 5,00 m. Parkovací stání budou od vozovky odd lena ty mi žulovými 
kostkami 100/100 loženými do betonového lože C20/25. Pravostranný chodník bude v min. ší ce 2,80 m a 
v povrchové úprav  šedá betonová zámková dlažba 200/200/60 mm o celkové konstruk ní tlouš ce 310 mm. 
P ed vstupem do budovy Domu um ní budou nov  ešeny poch zí i pojížd né plochy, jež budou provedeny 
áste n  z betonové velkoformátové dlažby 100/500/60 mm (pojížd ná tl. 140 mm) o celkové min.  

konstruk ní tlouš ce 410 mm a áste n  z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 o celkové 
konstruk ní tlouš ce 500 mm. V prostoru p ed Domem um ní bude provedeno parkovišt  o celkovém po tu 
44 parkovacích stání, a to 19 kolmých stání s krytem z betonové velkoformátové dlažby (z toho 3 pro ZTP), 
18 stání s krytem z asfaltového betonu a 12 podélných stání s krytem z asfaltového betonu. Obslužná 
komunikace umíst ná mezi kolmými parkovacími stáními bude obousm rná min. ší ky 4,75 m (tato 
komunikace bude zaslepena regula ními sloupky), kolmá parkovací stání budou min. ší ky 2,50 m a délky 
4,50, podélná parkovací stání budou  ší ky 2,00 m a délky 5,75 m. Vzhledem k tomu, že kolmá parkovací 
stání z velkoformátové dlažby budou ve stejné výškové úrovni jako chodník, budou z d vodu zajišt ní 
bezpe ného pohybu chodc  od p ilehlé poch zí plochy odd leny gumovým parkovacím dorazem 
s retroreflexní fólií. P edm tný chodník bude min. ší ky 2,00 m. 

Stávající p echod pro chodce z ul. Um lecké k Domu um ní z stane v délce 21,70 m zachován. Bude 
umíst n na zvýšeném zpomalovacím prahu z betonové velkoformátové dlažby a bude zkrácen na délku 
4,15 - 5,10 m. P echod pro chodce bude navazovat na p ístupovou plochu p ed Domem um ní, jež  bude 
provedena z betonové velkoformátové dlažby. Na tuto plochu ur enou pro p ší budou, bude zamezen vjezd 
vozidl m osazenými litinovými regula ními sloupky (odnímatelné rychloklí em). Ší ka p edm tné plochy 
bude cca 12,80 m a ší ka p echodu pro chodce bude 10,80 m. Základní p í ný sklon všech zpevn ných ploch 
je navržen 2,0 %. Stavba bude ešena s bezbariérovými úpravami. 

Odvodn ní povrchu komunikace bude ešeno pomocí podélných a p í ných sklon  do 8 stávajících  a 9 ks 
nových uli ních vpustí, jež budou napojeny na deš ovou kanalizaci. 

Ostatní podrobnosti jsou patrny z projektové dokumentace. 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Bude zajišt na v cná a asová koordinace investic souvisejících s celou stavbou a se stavbou „P ístavba 
domu um ní – Galerie 21. století“. 

2. Stavba ozna ená v projektové dokumentaci „Rekonstrukce ulice Jure kova II, SO 101  Komunikace“ 
bude provedena podle projektové dokumentace ov ené ve stavebním ízení, s výjimkou spln ní 
podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. P ípadné zm ny stavby p ed jejím dokon ením musí být 
p ed vlastní realizací projednány se speciálním stavebním ú adem ve smyslu § 118 stavebního zákona - 
na základ  od vodn né žádosti stavebníka.  

3. P i stavb  budou dodrženy normy SN 736110 a SN 839021 (zejména body 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8). 



.j.: MOaP/29752/14/OS P1/Lin 

 

Prokešovo nám stí 8, 729 29 Ostrava I  00845 451 Bankovní spojení Komer ní banka, a.s. 
3/12 www.moap.cz  DI  CZ 00845 451 íslo ú tu 19-923761/0100 

 

4. V souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecn   technických požadavcích zabezpe ujících 
bezbariérové užívání staveb, bude proveden vizuální kontrast sloup  ve ejného osv tlení a svislého 
dopravního zna ení, umíst ných na komunikaci pro p ší. 

5. Podél vodící linie (p irozené nebo um lé) nesmí být umíst ny žádné p ekážky. 

6. Stavba bude provád na stavebním podnikatelem: Název, sídlo a oprávn ní stavebního podnikatele 
(osoba oprávn ná k provád ní stavebních a montážních prací jako p edm tu své innosti podle 
zvláštních p edpis ) bude dodáno stavebnímu ú adu p ed zapo etím prací na stavb .  

7. P ed zahájením stavebních prací investor oznámí zdejšímu silni nímu správnímu ú adu jméno 
pracovníka pov eného výkonem stavebního dozoru investora a základní informace o dodavateli. 

8. Stavebník je povinen minimáln  60 dn  p ed zahájením stavby oznámit termín zahájení a ukon ení 
prací Dopravnímu podniku Ostrava a.s., a to ve vazb  na vedení náhradní dopravy MHD p i výluce 
stavby „Rekonstrukce  kanalizace a vodovodu ul. Nádražní“ (viz. vyjád ení Dopravního podniku 
Ostrava a.s. ze dne 14.2.2014 zn. 1558/TDC/13/Kr). 

9. D eviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž m že dojít k jejich dot ení, budou v souladu s ust. 
§ 7 odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., v nadzemní i podzemní ásti chrán ny p ed poškozováním a 
ni ením. Budou spln ny požadavky SN 839061, zejména k body 4.6 (ochrana strom  p ed 
mechanickým  poškozením), 4.8 (ochrana ko enové zóny p i navážce zeminy), 4.9 (ochrana ko enového 
prostoru p i odkopávce p dy), 4.10 (ochrana ko enového prostoru p i výkopech), 4.12 (ochrana 
ko enového prostoru strom  p i do asném zatížení). 

10. Stavebními úpravami chodník  nesmí být nijak poškozeny p ilehlé domy. Respektovat je nutno stávající 
výškovou úrove  vstup  do t chto objekt . 

11. Pro povrchovou úpravu chodník  bude použita betonová dlažba tvercového formátu o rozm ru 
200/200/60 mm, barva šedá, dlaždice kladeny na vazbu. 

12. Stavební práce nebudou p esahovat do pr jezdních a pr chozích prostor  navazujících místních 
komunikací a chodník , které jsou mimo vymezenou hranici stavby. 

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjád ení správce místních komunikací III. a IV. t ídy,  
zejména: 

− Správce místních komunikací a zelen  bude zván na kontrolní dny stavby. 

− Stavbou dot ená zele  bude uvedena do p vodního stavu v etn  vyhrabání sut . 

− Po ukon ení stavebních prací vyzve zhotovitel správce místních komunikací k p evzetí definitivních 
úprav povrchu komunikace.  

14. Realizací tohoto zám ru a  provozováním nesmí dojít k zne išt ní podzemních a povrchových vod. 

15. P ípadná manipulace s vodám závadnými látkami musí být provád na tak, aby bylo zabrán no 
nežádoucímu úniku závadných látek do p dy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami. 

16. Realizací tohoto zám ru nesmí dojít ke zhoršení odtokových pom r  na p edm tné lokalit . 

17. Veškeré poklopy budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy p ístupné. 

18. Stavební innost p i realizaci stavby nebude provád na v no ní dob  (dle § 34 zákona . 258/2000 Sb., 
doba mezi 22 a 6 hodinou). 

19. P i provád ní stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjád eních níže 
uvedených správc  stavbou dot ených podzemních komunika ních vedení a inženýrských sítí 
(technické infrastruktury). Zajišt ní dodržení požadavk  správc  sítí je povinností stavbyvedoucího 
stavby dle ust. § 153 odst. 1) stavebního zákona: 
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− GTS Czech s.r.o. dne 2.1.2014 zn. 331400025 

− Dalkia eská republika, a.s. dne 10.1.2014 zn. 41610/Kh/100114-6, dne 13.12.2013 zn. 
24551/Pe/131213-7 

− D-Telematika a.s. dne 2.1.2014 zn. 76/2014 

− Ostravské komunikace, a.s. dne 15.1.2014 zn. OKAS-7765/13/TSÚ/PT 

− OVANET a.s. dne 18.7.2013 j. 13-390 

− eské radiokomunikace a.s. dne 3.1.2014 zn. ÚPTS/OS/97520/2013 

− EZ Distribuce, a.s. dne 7.1.2014 zn. 161799348 

− Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 21.1.2014 zn. 6.3/8025/11428/13/Va 

− RWE Distribu ní služby, s.r.o. dne 13.1.2014 zn. 5000882122 

− Telefónica Czech Republic, a.s. dne 19.1.2014 j. 511372/14 

− PODA a.s. dne 17.1.2014 zn. TaV/048/2014/Vo 

− UPC eská republika a.s. dne 3.7.2013 zn. Ka/0980-2013/nE  

20. Stavebník  zajistí  ochranu  všech dot ených  za ízení  inženýrských   sítí   v  rozsahu   daném     
p íslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými p edpisy, a je povinen u init veškerá opat ení, aby 
b hem stavební innosti ani jejím následkem nedošlo k poškození za ízení správc  inž. sítí, i ohrožení 
provozu nebo zamezení p ístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou 
dot ena, musí být uvedena do p vodního provozuschopného stavu.  

21. Veškeré komunikace, které budou používány v pr b hu stavby, musí být udržovány ve  sjízdném a 
sch dném stavu. Výjezd zne išt ných vozidel stavby na ve ejné komunikace je nep ípustný. Po 
skon ení užívání budou používané komunikace uvedeny do p vodního stavu a protokolárn  p edány 
stávajícím správc m.  

22. Po dobu stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení a poškození  sousedních staveb.  

23. Silni ní t leso, za ízení a dopravní zna ení nebude zne iš ováno a poškozováno. Stroje a za ízení, které 
mohou poškození zp sobit, je zakázáno používat. Používané mechaniza ní prost edky musí být 
v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opat ení k zabrán ní p ípadných 
úkap  i únik m technologických kapalin ze stavebních stroj  a automobil . Pohonné hmoty a maziva 
musí být skladovány pouze na místech zabezpe ených z hlediska ochrany p dy a podzemních vod. 

24. Stavebník je povinen p ed zahájením stavby jednozna n  stanovit trasy p ších. Po celou dobu stavby 
bude zajišt n bezpe ný a bezkolizní pr chod chodc , nesmí dojít k ohrožení bezpe nosti chodc  ani 
jiných ú astník  silni ního provozu. 

25. V d sledku stavby nesmí docházet k zamezování p ístupu k  p ilehlým stavbám nebo pozemk m. 
P íjezd vozidel záchranné služby a vozidel hasi ského záchranného sboru musí být zajišt n trvale. 

26. Stavební práce nebudou p esahovat do pr jezdních a pr chozích prostor  navazujících místních 
komunikací a chodník , které jsou mimo vymezenou hranici stavby. 

27. Dopravní ešení musí zajiš ovat obsluhu dot eného území ve všech fázích výstavby. Staveništní 
doprava bude p ed zahájením stavby odsouhlasena p íslušnými orgány P R a správci silnic a místních 
komunikací.  

28. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu ú adu termín zahájení stavby. 

29. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu ú adu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a. P ed provedením bezbariérových úprav 
b. Záv re ná kontrolní prohlídka  

30. Stavba bude dokon ena nejpozd ji do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Podle § 122 odst. 1) m že být stavba užívána pouze na základ  kolauda ního souhlasu. 

2. Stavebník zajistí, aby byly p ed zapo etím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 
p edepsané zvláštními právními p edpisy s tím, že doklady o provedených zkouškách budou p ed 
vydáním kolauda ního souhlasu p edloženy silni nímu správnímu ú adu. 

3. P ed vydáním kolauda ního souhlasu budou silni nímu správnímu ú adu p edloženy veškeré doklady 
prokazující, že s odpadem vznikajícím b hem stavby bylo nakládáno zp sobem výše uvedeným.  

4. Žádost o vydání kolauda ního souhlasu podá stavebník u zdejšího silni ního správního ú adu na 
p edepsaném formulá i – p íloha . 12 k vyhlášce . 503/2006 Sb. 

 

Ú astníci ízení podle § 27 odst. 1 správního ádu : 

Statutární m sto Ostrava, M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz, Prokešovo nám stí 8, 729 29  
Ostrava-Moravská Ostrava 

 

Od vodn ní: 

Stavebník dne 23.1.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, ozna enou 
v projektové dokumentaci „Rekonstrukce ulice Jure kova II, SO 101  Komunikace“, jež má být umíst na a 
provedena  na pozemcích parc. . 368/2, 369/2, 375/1, 376/5, 384/1, 384/2, 386 v katastrálním území 
Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Projektovou dokumentaci zpracovala právnická osoba JACKO, projekty & vozovky s.r.o., Ženíškova 
2313/1, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava. Projektová dokumentace (datum 1/2014) je autorizovaná 
inženýrem pro dopravní stavby Ing. Liborem Jacko, KAIT 1102390. 

Souhlas pro speciální stavební ú ad dle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal odbor 
stavebn  správní Magistrátu m sta Ostravy dne 7.11.2013 opat ením j. SMO/392685/13/Správ/Král, ve 
kterém sd lil, že stavba je stavební úpravou, jež ve smyslu § 79 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutí o 
umíst ní stavby ani územní souhlas nevyžadují. 

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo v souladu s § 44 odst. 1) správního ádu zahájeno stavební 
ízení. 

 
Okruh ú astník  ízení byl vymezen následovn : 
Ú astník stavebního ízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 
Statutární m sto Ostrava, M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz, Prokešovo nám stí 8, 729 29  

Ú astníci stavebního ízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního zákona:  
vlastník pozemku, na kterém má být stavba provád na, není-li stavebníkem, m že-li být jeho vlastnické 
právo k pozemku provád ním stavby p ímo dot eno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba 
provád na, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavb  právo odpovídající v cnému b emenu, mohou-li 
být jejich práva provád ním stavby p ímo dot ena: Moravskoslezský kraj; Statutární m sto Ostrava; PODA 
a.s.; Ostravské vodárny a kanalizace a. s.; Dalkia eská republika, a.s.; Telefónica Czech Republic, a. s.; 
Ostravské komunikace, a. s.; RWE GasNet, s.r.o.; EZ Distribuce, a.s.; UPC eská republika, s.r.o.; eské 
radiokomunikace a.s.; GTS Czech s.r.o.; D-Telematika a.s.; OVANET a. s.; OVA!!!CLOUD.net a.s.; 
DIAMO, státní podnik 

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na n m, m že-li být jeho vlastnické právo provád ním stavby 
p ímo dot eno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající v cnému b emenu, m že-li být toto 
právo provád ním stavby p ímo dot eno s tím, že okruh ú astník  ízení je v souladu s § 112 odst. 1) 
stavebního zákona vymezen t mito pozemky a stavbami na nich: Pozemky parc. . 367/3, 369/1, 373/2, 
375/2, 376/3, 376/4, 392/7, 392/8, 392/10, 394/1, 402/6, 402/8, 402/19 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
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Ostrava. Budovy íslo popisné: 305, 490, 940, 1165, 1860, 1935, 2785 a stavba na pozemku parc. . 392/10 
bez p/ e v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Protože p i posuzování žádosti speciální stavební ú ad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumož ují 
ádné posouzení žádosti, byl stavebník opat ením j. MOaP/10682/14/OS P1/Lin ze dne 13.2.2014 vyzván 

k jejímu dopln ní do 31.3.2014. Zárove  bylo usnesením rozhodnuto o p erušení ízení. Žádost byla ke 
stanovenému dni dopln na.  

Speciální stavební ú ad opat ením j. MOaP/20579/14/OS P1/Lin ze dne 26.3.2014 oznámil známým 
ú astník m ízení a dot eným orgán m zahájení stavebního ízení na výše uvedenou stavbu. Speciální 
stavební ú ad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na míst  a ústního 
jednání, protože mu pom ry staveništ  byly dob e známy a žádost poskytovala dostate né podklady pro 
posouzení stavby a stanovil, že ve lh t  do 10 dn  od doru ení tohoto oznámení mohou ú astníci ízení 
uplatnit své námitky a dot ené orgány svá stanoviska.  Stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být 
provedena zm na, se v souladu s § 113 stavebního ádu výše uvedené oznámení doru ovalo do vlastních 
rukou. Vzhledem k tomu, že dle § 144 odst. 1) správního ádu bylo možno p edm tné stavební ízení ozna it 
jako ízení s velkým po tem ú astník , oznámení o zahájení ízení se ostatním ú astník m ízení doru ovalo 
ve smyslu ust. § 144 odst. 2 správního ádu - ve ejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po vyv šení se písemnost 
pro tyto ú astníky považovala za doru enou. 

Speciální stavební ú ad ú astníky ízení a dot ené orgány zárove  upozornil, že je ve stavebním ízení 
uplatn na zásada koncentrace ízení, což znamená, že dot ené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska 
a ú astníci ízení své námitky, pop ípad  d kazy, pouze do výše uvedené lh ty stanovené speciálním 
stavebním ú adem s tím, že k závazným stanovisk m, námitkám a d kaz m uplatn ným po uplynutí této 
lh ty nebude p ihlédnuto.  

Ú astníci ízení m li podle § 114 odst. 1 stavebního zákona možnost uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, zp sobu provád ní a užívání stavby nebo požadavk m dot ených orgán , pokud by bylo jimi 
p ímo dot eno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opat ení nebo 
právo odpovídající v cnému b emenu k pozemku nebo stavb  s tím, že k námitkám ú astník  ízení, které 
byly nebo mohly být uplatn ny p i územním ízení, p i po izování regula ního plánu nebo p i vydání 
územního opat ení o stavební uzáv e anebo územního opat ení o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 
stavebního zákona nep ihlíží.  

Zárove  byla ú astník m ízení v souladu s § 36 odst. 3) správního ádu ur ena lh ta k možnosti vyjád it se 
p ed vydáním rozhodnutí k jeho podklad m, a to nejpozd ji do t í dn  po skon ení lh ty stanovené pro 
podání námitek. Speciální stavební ú ad sou asn  upozornil ú astníky ízení, že tento termín slouží již pouze 
k seznámení s kompletním spisem p ed vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lh tu pro uplatn ní námitek, 
a po tomto termínu bude rozhodnutí vydáno. Možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí nikdo 
z ú astník  nevyužil. 

Projektová dokumentace je úplná, p ehledná a v odpovídající mí e eší obecné požadavky na výstavbu. 

Projektová dokumentace a další doklady doložené k žádosti o stavební povolení vyhovují požadavk m 
uplatn ným dot enými orgány. 

Speciální stavební ú ad v provedeném stavebním ízení p ezkoumal p edloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, tak, jak je uvedeno výše, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými 
orgány a zjistil, že jejím provedením a užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán né stavebním zákonem, 
p edpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními p edpisy. 

Projektová dokumentace stavby spl uje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního 
rozhodnutí o umíst ní stavby. Speciální stavební ú ad v pr b hu ízení neshledal d vody, které by bránily 
povolení stavby. 
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Stanoviska sd lili: 

- Magistrát m sta Ostravy, odbor ochrany životního prost edí dne 9.1.2014 bez j., dne 9.1.2014 j. 
SMO/011821/14/OŽP/Km 

- Magistrát m sta Ostravy, odbor dopravy dne 15.1.2014 bez j. 

- Magistrát m sta Ostravy, odbor útvar hlavního architekta dne  16.1.2014 bez j., dne 13.1.2014 j. 
SMO/455134/13/ÚHA/Wil 

- Ú ad m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz, odbor investic a místního hospodá ství dne 
30.1.2014 j. MOaP/79279/13/OIMH/Br 

- Galerie výtvarného um ní v Ostrav , p.o. dne 24.2.2014 zn. 111/2014/800.10 

- Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dne 6.1.2014 zn. HSOS-129-2/2014 

- Policie eské republiky, M stské editelství, Dopravní inspektorát dne 3.2.2014 j. KRPT-6916/ J-2014-
070706-MS 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav  dne 30.12.2013 j.  KHSMS 
43153/2013/OV/HOK 

- Krajský ú ad, Moravskoslezský kraj, odbor ŽPaZ, dne 27.1.2014 j. MSK 13217/2014 

- Policie eské republiky, Krajské editelství Policie Moravskoslezského kraje, dne 18.7.2013 j. KRPT-
1047-177/ J-2013-0700IT 

- SITEL, spol.  s r.o. dne 24.6.2013 zn. 131302994 

- GTS Czech s.r.o. dne 2.1.2014 zn. 331400025 

- Dalkia eská republika, a.s. dne 10.1.2014 zn. 41610/Kh/100114-6, dne 13.12.2013 zn. 
24551/Pe/131213-7 

- Dalkia Industry CZ a.s. dne 3.1.2014 j. EGV 19/2014 

- DIAMO státní podnik dne 4.7.2013 zn. D500/26150/2013  

- itself s.r.o. dne 11.12.2013 j. 13/003656 

- OKD a.s. CSS IT dne 7.1.2014 j. IT 6/2014 

- D-Telematika a.s. dne 2.1.2014 zn. 76/2014 

- EZ ICT Services, a.s. dne 19.6.2013 zn. 0200118568 

- Ostravské komunikace, a.s. dne 15.1.2014 zn. OKAS-7765/13/TSÚ/PT 

- Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 18.7.2013 zn. 10445/TDC/13/Kr, dne 14.2.2014 zn. 1558/TDC/13/Kr 

- Vodafone Czech Republic a.s.  dne 24.6.2013 bez j. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 2.7.2013 bez j. 

- OVANET a.s. dne 18.7.2013 j. 13-390 

- eské radiokomunikace a.s. dne 3.1.2014 zn. ÚPTS/OS/97520/2013 

- Ministerstvo obrany, Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem dne 10.1.2014 zn. 8203/2013-1383-
ÚP-OL  

- Povodí Odry, státní podnik dne 2.1.2014 zn. 18213/923/821.07/2013 

- EZ Distribuce, a.s. dne 7.1.2014 zn. 161799348 

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 21.1.2014 zn. 6.3/8025/11428/13/Va 

- RWE Distribu ní služby, s.r.o. dne 13.1.2014 zn. 5000882122 

- Telefónica Czech Republic, a.s. dne 19.1.2014 j. 511372/14 

- PODA a.s. dne 17.1.2014 zn. TaV/048/2014/Vo 

- MAXPROGRES telco, s.r.o. dne 6.1.2014 zn. OV14010011 

- Poruba.NET, o.s. dne 19.7.2013 zn. A13/312 

- CZFO.NET s.r.o. dne 18.7.2013 zn. URV-13-110 
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- Internethome, s.r.o. dne 10.7.2013 zn. 140-2013 

- Advanced world transport a.s. dne 1.7.2013 zn. TN/07-2013/442 

- Miracle Network spol. s r.o. dne 28.6.2013 zn. MN/4888/13/OC 

- UPC eská republika a.s. dne 3.7.2013 zn. Ka/0980-2013/nE  

Speciální stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán  
vyžadovaných zvláštními p edpisy, zabezpe il spln ní požadavk  správc  a vlastník  dopravní a technické 
infrastruktury a tato stanoviska a požadavky zahrnul  do podmínek rozhodnutí. 

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich pln ní vyplývá p ímo 
z platných právních p edpis , nebo vyplývají ze soukromoprávních vztah  jednotlivých ú astník . 

Vlastnické právo k pozemk m bylo ov eno  v Katastru nemovitostí. Jiné v cné právo provést stavbu na 
dot ených pozemcích stavebník prokázal Smlouvou o poskytnutí práva provést stavbu (uzav enou 
s Moravskoslezským krajem dne 19.3.2014) a usnesením Rady m sta Ostravy . 9221/RM1014/120 ze dne 
4.2.2014. 

Vypo ádání s návrhy a námitkami ú astník : 

-  Ú astníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypo ádání s vyjád eními ú astník  k podklad m rozhodnutí: 

- Ú astníci se k podklad m rozhodnutí nevyjád ili. 

Jelikož zdejší speciální stavební ú ad v pr b hu stavebního ízení neshledal d vody bránící povolení 
p edm tné stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis  ve 
výroku uvedených. 

 

Upozorn ní: 

P i provád ní stavby je nutno dodržovat p edpisy týkající se bezpe nosti práce technických za ízení, zejména 
zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v 
pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci), 
na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci 
na staveništích a na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i 
práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

P i stavb  budou dodržena ustanovení  vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
zn ní pozd jších p edpis , ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení provád cí vyhlášky, a p íslušná 
ustanovení platných eských technických norem uvedených ve vyhlášce . 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecn   technických 
požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

Provád ní staveb je vybranou inností ve výstavb . Stavební podnikatel zabezpe í odborné vedení stavby 
stavbyvedoucím, který má pro tuto innost oprávn ní podle zákona . 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architekt  a o výkonu povolání autorizovaných inženýr  a technik  inných ve výstavb , ve 
zn ní pozd jších p edpis . Povinnosti stavbyvedoucího jsou stanoveny § 153 zákona . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .  

Pro stavbu ve smyslu ust. § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska zp sobilosti stavby zaru ují, že splní požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpe nost, hygienu, ochranu zdraví a životního prost edí, bezpe nost p i 
udržování a užívání stavby v etn  bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku. 
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U stavby financované z ve ejného rozpo tu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník 
povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provád ním stavby a autorský dozor projektanta nad 
souladem provád né stavby s ov enou projektovou dokumentací (§ 152 odstavec 4 stavebního zákona). 

P echodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dot ení ve ejné dopravy v etn  p ší b hem 
realizace stavby) a místní úprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní zna ení -  
definitivní) bude realizováno v souladu s vydaným p íkazem o dopravním zna ení, vydaným p íslušným 
správním orgánem v souladu s § 77 zákona . 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o 
zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .  Stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích bude stavbou dodrženo.  

Veškeré  práce  na  místních komunikacích, které nesouvisí s vlastní stavbou,   je   možné  provád t  jen  na 
základ  p edem vydaného povolení  k zvláštnímu užívání siln. pozemku dle § 25,  zákona  . 13/1997 Sb., o  
pozemních  komunikacích p íslušným silni ním správním orgánem, v p ípad  omezení obecného užívání 
komunikací uzavírkami a objíž kami je rovn ž pot eba povolení, a to dle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích. 

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební inností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními 
zákona o odpadech . 185/2001 Sb., v etn  p edpis  vydaných k jeho provedení. 

S nebezpe nými odpady, které  budou vznikat p i stavební innosti, lze nakládat jen se souhlasem 
p íslušného správního ú adu, kterým je Magistrát m sta Ostravy – odbor ochrany životního prost edí. 

Bezpe nost silni ního provozu bude zajiš ována  ve smyslu zák. . 361/2000 Sb. ve zn ní pozd jších 
p edpis  a vyhl. 30/2001 Sb. 

Místo rekonstrukce je situováno na území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem 
d lních plyn  a v území ohroženém výstupy d lních plyn . Pokud budou provád ny výkopové práce do 
hloubky v tší než 0,50 m, doporu uje se provést v míst  stavby atmogeochemický pr zkum. Pr zkum 
provádí výhradn  akreditovaná zkušební laborato . 

Stavebník odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení technické infrastruktury, tak za škody vzniklé na 
zdraví a majetku t etím osobám. 

Na základ  obecných právních p edpis  je stavebník povinen vypo ádat veškeré škody vzniklé v souvislosti 
se stavbou. P ípadné vzniklé škody se vypo ádají mimo toto ízení podle obecn  platných právních p edpis .  

P ed zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí dle schváleného situa ního plánu v souladu s ust. § 153 
stavebního zákona vytý ení tras technické infrastruktury v míst  jejich st etu se stavbou orgánem nebo 
organizací k tomu oprávn nou. 

Toto stavební povolení se na povolení dopravního zna ení nevztahuje. 

P i provád ní stavby musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do n hož se pravideln  
zaznamenávají údaje, týkající se provád ní stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a zp sob jeho 
vedení stanoví vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn ní pozd jších p edpis . Do deníku 
budou mimo jiné zapsány záznamy o odevzdání a p evzetí t ch prací, které budou dalším postupem prací 
zakryty. Zápisy o t chto záznamech p edloží investor stavebnímu ú adu se žádostí o kolauda ní souhlas. 

 

 

Pou ení ú astník : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho doru ení (prvním dnem lh ty pro odvolání je 
den následující po dni doru ení rozhodnutí) k odboru dopravy  Magistrátu m sta Ostravy, Prokešovo 
nám stí 8, 729 30  Ostrava-Moravská Ostrava podáním u zdejšího správního orgánu, tj. Ú adu m stského 
obvodu  Moravská  Ostrava  a P ívoz, odboru stavebního ádu a p estupk ,  Prokešovo nám stí 8, 729 29  
Ostrava.  
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Pokud ú astníkovi ízení nebylo p edm tné rozhodnutí doru eno poštovním doru ovatelem p ímo do 
vlastních rukou nebo bezprost edn  po doru ení prost ednictvím ve ejné datové sít  neotev el datovou 
schránku, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního ádu bylo uloženo v provozovn  pošty nebo v datové 
schránce, potom se za den doru ení považuje desátý den od tohoto uložení (p ipadne-li tento den na sobotu, 
ned li nebo svátek, je písemnost doru ena nejbližší p íští pracovní den), nikoliv až následné faktické p evzetí 
rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lh ty. V tomto p ípad  se lh ta pro p ípadné podání odvolání 
nepo ítá od faktického p evzetí p edm tného rozhodnutí ú astníkem ízení, ale už po ínaje jedenáctým dnem 
ode dne uložení písemnosti v provozovn  pošty nebo datové schránce. 

Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis  tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby 
každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je správní 
orgán na náklady ú astníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 
2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí sm uje, v jakém rozsahu ho napadá a v em je 
spat ován rozpor s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu p edcházelo. Není-li 
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého 
rozhodnutí. 

Pokud odvolání sm uje jen proti n kterému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, 
které netvo í nedílný celek s ostatními, a pokud tím nem že být zp sobena újma n kterému z ú astník , 
nabývá zbytek výrokové ásti právní moci, umož uje-li to povaha v ci. 

K novým skute nostem a k návrh m na provedení nových d kaz , uvedeným v odvolání nebo v pr b hu 
odvolacího ízení, se p ihlédne jen tehdy, jde-li o takové skute nosti nebo d kazy, které ú astník nemohl 
uplatnit d íve. Namítá-li ú astník, že mu nebylo umožn no u init v ízení v prvním stupni ur itý úkon, musí 
být tento úkon u in n spolu s odvoláním. 

Speciální stavební ú ad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ov ené projektové dokumentace a štítek obsahující identifika ní údaje o povolené stavb .  

Stavebník je povinen štítek p ed zahájením stavby umístit na viditelném míst  u vstupu na staveništ  
a ponechat jej tam až do dokon ení stavby, p ípadn  do vydání kolauda ního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou ozna it jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj  ze štítku. 

Dle § 73 odst. 2) správního ádu je pravomocné rozhodnutí závazné pro ú astníky ízení a pro všechny 
správní orgány. Vzhledem k tomu že je napln na dikce, že je pro práva a povinnosti ú astník  ízení ur ující 
právo k movité nebo nemovité v ci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce ú astník . 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci. Dobu platnosti stavebního povolení m že speciální stavební ú ad prodloužit na od vodn nou žádost 
žadatele, podanou p ed jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví b h lh ty platnosti stavebního povolení. 
Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební ú ad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od 
provedení svého zám ru upouští; to neplatí, jestliže stavby již byla zahájena. 
 

 
Otisk ú edního razítka 

 
Ing. Ji í Kozelský v.r. 
vedoucí odboru stavebního adu a p estupk  
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Bc. Šárka Linhartová 
referent komunikací a dopravy 
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P íloha pro stavebníka: 

Ov enou dokumentaci stavby si stavebník vyzvedne u odboru stavebního ádu a p estupk  zdejšího ú adu 
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevym uje. 
 
 
Tato písemnost musí být vyv šena po dobu 15 dn  na ú ední desce Ú adu m stského obvodu Moravská 
Ostrava a P ívoz a sou asn  zve ejn na zp sobem umož ujícím dálkový p ístup, a po sejmutí vrácena zp t 
SMO Ú adu m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz, odboru stavebního ádu a p estupk . 
 
 
Vyv šeno dne: ……………………..     Sejmuto dne:…………………… 
 
 
Obdrží: 
− Ú astník stavebního ízení podle § 109 odst. 1 písm. a) b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 

správního ádu: doru uje se do vlastních rukou 
 
Statutární m sto Ostrava, M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz, Prokešovo nám stí 8, 729 29  
Moravská Ostrava doru eno prost ednictvím JACKO, projekty & vozovky s.r.o., IDDS: is4db75 
Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd doru eno prost ednictvím Galerie výtvarného um ní v Ostrav , 
p ísp vková organizace, IDDS: rwhkkd7 
Statutární m sto Ostrava, doru eno prost ednictvím odboru majetkového, IDDS: 5zubv7w 
 
− Ú astníci stavebního ízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až g) stavebního zákona, v postavení ú astník  

podle § 27 odst. 2 správního ádu: doru uje se ve ejnou vyhláškou 
 
vlastník pozemku, na kterém má být stavba provád na, není-li stavebníkem, m že-li být jeho vlastnické 
právo k pozemku provád ním stavby p ímo dot eno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba 
provád na, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavb  právo odpovídající v cnému b emenu, mohou-li 
být jejich práva provád ním stavby p ímo dot ena:  

PODA a.s., IDDS: dzdfp9x 
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IDDS: n8ccgg9 
Dalkia eská republika, a.s., IDDS: zepcdvg 
Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h 
Ostravské komunikace, a. s., IDDS: muut5qe 
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

EZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
UPC eská republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 

eské radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
GTS Czech s.r.o., IDDS: ztj89c7 

D-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
OVANET a. s., IDDS: a7cfi46 
OVA!!!CLOUD.net a.s., IDDS: a7cfi46 
DIAMO, státní podnik, odšt pný závod ODRA, IDDS: sjfywke 
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vlastník sousedního pozemku nebo stavby na n m, m že-li být jeho vlastnické právo provád ním stavby 
p ímo dot eno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající v cnému b emenu, m že-li být toto 
právo provád ním stavby p ímo dot eno s tím, že okruh ú astník  ízení je v souladu s § 112 odst. 1) 
stavebního zákona vymezen t mito pozemky a stavbami na nich: Pozemky parc. . 367/3, 369/1, 373/2, 
375/2, 376/3, 376/4, 392/7, 392/8, 392/10, 394/1, 402/6, 402/8, 402/19 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava. Budovy íslo popisné: 305, 490, 940, 1165, 1860, 1935, 2785 a stavba na pozemku parc. . 392/10 
bez p/ e v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
 
− dot ené orgány: doru uje se jednotliv  
MMO-odbor OŽP, IDDS: 5zubv7w 
Magistrát m sta Ostravy, odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w 
MMO-ÚHA, odd. pam. pé e a koordinovaných stanovisek, IDDS: 5zubv7w 
Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav , IDDS: w8pai4f 

− na v domí: doru uje se jednotliv  

Statutární m sto Ostrava, M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz, odbor investic a místního  
hospodá ství, Prokešovo nám stí 8, 729 29  Moravská Ostrava 
Statutární m sto Ostrava, Ú ad m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz, odbor vnit ních v cí, 
Prokešovo nám stí 8, 729 29  Moravská Ostrava 
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Statutární m sto Ostrava 
Ú ad m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz  
odbor stavebního ádu a p estupk  
 

Vaše zna ka:   
Ze dne:  

. j.: MOaP/14457/14/OS P1/Sl    
Sp. zn.: S-MOaP/06105/14        

Statutární m sto Ostrava,  
M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz,  
doru eno prost ednictvím 
JACKO, projekty & vozovky s.r.o. 
Ženíškova 1/2313 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

 
. : 34/14 

Vy izuje: Ing. Kate ina Sladká   
Telefon.: 599 442 137 
Fax: 599 445 241  

E-mail: ksladka@moap.ostrava.cz 
 

     
Datum: 28.2.2014    
 
 

 

Územní souhlas 
 

Statutární m sto Ostrava, Ú ad m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz, odbor stavebního ádu a 
p estupk , jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon"), 
ustanovení § 139 odst. 2 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis  a 
ustanovení lánku 22 písm. c) bodu 1 obecn  závazné vyhlášky m sta Ostravy . 14/2013 (Statut m sta 
Ostravy) ve zn ní pozd jších p edpis , posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní 
souhlas, kterou dne 23.1.2014 podalo Statutární m sto Ostrava, M stský obvod Moravská Ostrava a 
P ívoz, I O 00845451, Prokešovo nám stí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, které zastupuje 
JACKO, projekty & vozovky s.r.o., I O 27800440, Ženíškova 1/2313, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava (dále jen "žadatel"), a na základ  tohoto posouzení vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 
15a vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  územního rozhodování, územního opat ení a stavebního 
ádu, v platném zn ní 

souhlas s umíst ním stavby 

„SO 401 Ve ejné osv tlení, ul. Jure kova na pozemcích parc. . 375/1, 384/1 a 386 v k. ú. Moravská 
Ostrava“ (dále jen "stavba"). 

 

Druh a ú el umis ované stavby: 

- Jedná se o p eložení stožáru . 7 a 8 a umíst ní nového stožáru . 6 na nov  navrženou plochu a 
provedení kabelového propojení. Rozvod ve ejného osv tlení NN bude AYKY-J 4x16 v celkové délce 
cca 94 m a uložen v hloubce cca 0,8 m. Vedení VO bude napojeno na stávající vedení NN. Stožáry VO 
budou zachovány stávajícího typu o výšce 5 m.   

 

Umíst ní stavby na pozemku: 

- Stavba (ve ejného osv tlení) bude umíst na na pozemcích parc. . 375/1, 384/1 a 386 v k. ú. 
Moravská Ostrava. Podrobnosti umíst ní stavby jsou patrné z ov ené dokumentace (situace C), která je 
nedílnou sou ástí tohoto územního souhlasu. 
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K zám ru byly doloženy doklady, prokazující vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a tato stanoviska 
(vyjád ení) dot ených orgán  a vlastník  nebo správc  inženýrských sítí: 

- Krajský ú ad Moravskoslezského kraje – odbor životního prost edí - zn. ŽPZ/33326/2009 (§ 19 horního 
zákona k umis ování staveb nacházejících se v území ploch "M" a "N" chrán ného ložiskového území 
eské ásti Hornoslezské pánve) 

- Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, zn. HSOS-129-2/2014 ze dne 6.1.2014 

- MMO-odbor OŽP, . j. SMO/455134/13/ÚHA/KOZ ze dne 9.1.2014 

- Magistrát m sta Ostravy, odbor dopravy, . j. SMO/455134/13/ÚHA/KOZ ze dne 15.1.2014 

- MMO-ÚHA, odd. pam. pé e a koordinovaných stanovisek, . j. SMO/455134/13/ÚHA/KOZ ze dne 
13.1.2014 

- MMO-ÚHA, odd. ÚP, . j. SMO/455134/13/ÚHA/KOZ ze dne 16.1.2014 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, . j. KHSMS 43153/2013/OV/HOK ze dne 
30.12.2013 

- MMO-odbor OŽP, vodoprávní ú ad, . j. SMO/011821/14/ÚŽP/Km ze dne 9.1.2014 

- Statutární m sto Ostrava, M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz odbor investic a místního 
hospodá ství, . j. MOaP/79279/13/OIMH/Br ze dne 30.1.2014 

- Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, . j. MSK 13217/2014 
ze dne 27.1.2014 

- Dopravní podnik Ostrava a. s., zn. 1558/TDC/13/Kr ze dne 14.2.2014, zn. 10445/TDC/13/Kr ze dne 
18.7.2013 

- PODA a.s., zn. TaV/048/2014/Vo ze dne 17.1.2014 

- Ostravské vodárny a kanalizace a. s., zn. 6.3/8025/11428/13/Va ze dne 21.1.2014, zn. 
6.1/8025/5881/13/Va ze dne 4.7.2013 

- MAXPROGRES telco, s.r.o., zn. OV14010011 ze dne 6.1.2014 

- Dalkia eská republika, a.s., zn. 41610/Kh/100114-6 ze dne 10.1.2014, zn. 24551/Pe/131213-7 ze dne 
13.12.2013 

- Telefónica Czech Republic, a. s., . j. 511372/14 ze dne 19.1.2014 

- Ostravské komunikace, a. s.,zn. OKAS-7765/13/TSÚ/PT ze dne 15.1.2014, zn. OKAS-3660/13/TSÚ/Kl 
ze dne 26.6.2013 

- RWE Distribu ní služby, s.r.o., zn. 5000882122 ze dne 13.1.2014, zn. 5000801573 ze dne 27.6.2013 

- Ministerstvo obrany, Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku 
Brno, . j. 8203/2013 – 1383 – ÚP-OL ze dne 10.1.2014 

- OKD, a.s., CSS Informa ní technologie, .j. IT 6/2014 ze dne 7.1.2014 

- EZ DISTRIBUCE, a. s., zn. 1061799348 ze dne 7.1.2014 

- UPC eská republika, s.r.o., .v. Ka/0980-2013/nE ze dne 3.7.2013, zn. Ka/1759-2013/nE ze dne 
7.1.2014 

- eské Radiokomunikace, a.s., zn. ÚPTS/OS/97520/2013 ze dne 3.1.2014 

- GTS Czech s.r.o., zn. 331400025 ze dne 2.1.2014, zn. 331303284 ze dne 24.6.2013 

- Povodí Odry, státní podnik, zn. 18213/9232/821.07/2013 ze dne 2.12014 

- D - Telematika a.s., zn. 76/2014 ze dne 2.1.2014, zn. 11959/13 ze dne 26.6.2013 

- Dalkia Industry CZ, a.s., . j. EGV 19/2014 ze dne, . j. EGV 471/2013 ze dne 24.6.2013 

- itself s.r.o., . v. 13/003656 ze dne 11.12.2013 

- PORUBA.NET, SDRUŽENÍ, zn. A13/312 ze dne 19.7.2013 

- CZFO.NET s.r.o., zn. URV-13-110 ze dne 18.7.2013 

- Policie eské republiky, Krajské editelství Policie Moravskoslezského kraje, OIaKT, . j. KRPT-1047-
177/ J-2013-0700IT ze dne 18.7.2013 
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- OVANET a. s., OVA!!!CLOUD.net a.s., zn. 13-390 ze dne 18.7.2013, zn. 14-019 ze dne 9.1.2014 

- Internethome, s.r.o., zn. 140-2013 ze dne 10.7.2013 

- DIAMO, státní podnik, odšt pný závod ODRA, zn. D500/26150/2013 ze dne 4.7.2013 

- T- Mobile Czech Republic a.s., ze dne 2.7.2013 

- Advanced World Transport a.s., zn. TN/07-2013/442 ze dne 1.7.2013 

- SITEL, spol. s r. o., zn. 131302994 ze dne 24.6.2013 

- Miracle Network, spol. s r.o., zn. MN/4888/13/OC ze dne 28.6.2013 

- EZ ICT Services, a.s., zn. 0200118568 ze dne 19.6.2013 

- Garant Kontrol, s.r.o., ze dne 21.6.2013 

- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 24.6.2013 

- Souhlas Galerie Výtvarného um ní v Ostrav , p ísp vkové organizace ze dne 24.2.2014 

- Souhlas s umíst ním stavby na pozemku ve vlastnictví Statutárního m sta Ostravy, usnesení íslo 
9221/RM1014/120 ze dne 4.2.2014 

 

Podmínky vyplývající ze stanovisek dot ených orgán , které se týkaly umíst ní stavby, byly zapracovány do 
projektové dokumentace p edložené k územnímu souhlasu. Rovn ž tak i podmínky vlastník  nebo správc  
inženýrských sítí pro provád ní stavby byly respektovány v této dokumentaci.  

 

Umís ovaná stavba je v souladu se schválenou územn  plánovací dokumentací – Územním plánem m sta 
Ostravy, schváleným zastupitelstvem m sta dne 5.10.1994 s platností od 15.11.1994, v etn  jeho pozd jších 
zm n a úprav. Stavba je umís ována do plochy s funk ním využitím „Jádrové území“, kde umíst ní stavby 
ve ejného osv tlení je za azeno do kategorie „vhodné“. Umíst ní navržené stavby v kategorii „p ípustné“ 
bylo ve smyslu „Regulativ  funk ního a prostorového uspo ádání území“ ásti II. lánku 3 bodu 1.4, 
doloženo kladným vyjád ením Útvaru hlavního architekta Magistrátu m sta Ostravy, Odboru ochrany 
životního prost edí Magistrátu m sta Ostravy a Statutárního m sta Ostravy M stského obvodu Moravská 
Ostrava a P ívoz.  

 

Zám r spl uje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona: 

- je v zastav ném území nebo v zastavitelné ploše 

- pom ry v území se podstatn  nem ní 

- zám r nevyžaduje nové nároky na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

- zám r nepodléhá posouzení ve zjiš ovacím ízení 

- nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivu provedení zám ru na životní prost edí podle zákona o 
posuzování vliv  na životní prost edí 

 

Spln na je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože zám r je: 

- stavebním zám rem uvedeným v § 103 

 

Pou ení: 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. 
Územní souhlas lze zm nit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek stanovených 
stavebním zákonem. 

Územní souhlas nabývá právních ú ink  dnem doru ení žadateli. 
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Územní souhlas nepozbývá platnosti v p ípadech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona. 

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební ú ad obdržel sd lení žadatele, že upustil od zám ru, 
ke kterému se územní souhlas vztahuje. 
 
 
 
 
 
 
 
Otisk ú edního razítka 
  
Ing. Ji í Kozelský  v.r. 
vedoucí odboru stavebního ádu a p estupk  
 
 
 
Za správnost vyhotovení:  
 
Ing. Kate ina Sladká 
referent stavebního ú adu 
 
 
 

P íloha:  
Ov ený situa ní výkres C 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevym uje. 
 

Obdrží: 
Statutární m sto Ostrava, M stský obvod Moravská Ostrava a P ívoz, 
  doru eno prost ednictvím: JACKO, projekty & vozovky s.r.o., IDDS: is4db75 
 


