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Rozhodnutí
společné povolení
Městský úřad Kravaře, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je
příslušným speciálním stavebním úřadem dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební zákon“), ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle ust. § 94o, žádost o
vydání společného povolení, kterou dne 25. 3. 2022 podala Obec Bolatice, IČ: 0029984,
Hlučínská 95, 747 23 Bolatice zast. Via Comperta s. r. o., IČ: 07755023, Karla Hynka Máchy
5203/33, 722 00 Ostrava-Třebovice, a na základě tohoto posouzení:
Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatřeni a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů schvaluje stavební záměr na dopravní stavbu,
„POLNÍ CESTY ZA KŘEMÉNKAMIII. ETAPA SO 02 - HPC2 + VPC4“
(dále jen ,,stavba“) umístěná a prováděná na pozemcích pare. č. 3039, 3192, 3590, 3433,
3610, 3598, 3599 v k. ú. Bolatice.
Jedná se o úpravu pozemní komunikace, určené k plnění funkce veřejné účelové komunikace
(polní cesta HPC2 + VPC4) a její součásti podle zvláštního zákona - zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Umístění stavby:
Stavba bude umístěna na pozemcích pare. ě. 3039, 3192, 3590, 3433, 3610, 3598, 3599 v k. ú.
Bolatice.
Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentace
a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování je záměr v území přípustný, bude
umístěn a proveden v souladu s předloženou částí projektové dokumentace.
Ke stavbě vydal koordinované stanovisko Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního
plánování a životního prostředí dne 15. 10. 2021 podč.j. MUKR 15156/2021.
Stavební záměr je v souladu s Územním plánem Bolatice.

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
ID DS: ivSbfnz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00 - 17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

ČJ.: MUKR 9052/2022

Popis stavby:
Předmětem stavebního záměru je stavební úprava veřejně přístupné polní cesty HPC2
a VPC4, pro dopravní obsluhu okolních polí. Navržená komunikace je řešena jako
jednopruhová obousměrná šířky 3,5 m a 4,0 m se základním příčným sklonem 3,0 %.
Zpevněné krajnice budou v šířce 50 cm. Stavba se týká stavební úpravy hlavní polní cesty C2
o délce 441,8 m, a vedlejší polní cesty CA o délce 972,5 m. Na trase komunikace se vyskytuje
max. podélný sklon 7,5 %. Povrch komunikace bude z asfaltového recyklátu a dvouvrstvého
nátěru. Parametry komunikace jsou navrženy pro maximální návrhovou rychlost Vn=30 km/h.
Na VPC4 je také obnovena (stavební úprava) výhybna v kilometráži, KM 0,257 85 až
KM 0,277 85. Šířka výhybny je navržena 2,0 m. Náběhové klíny jsou délka 8,0 m. délka
výhybny je 20 m a je dle ČSN 73 6109. Celková šířka polní cesty v místě výhybny je 5,50 m.
Ve staničení KM 0,719 53 se nachází stávající trubní propustek s kolmými betonovými čely.
Návrh zpracovává obnovu tohoto propustku ve shodných parametrech i umístění, dochází
k obnově materiálů, modelaci a čištění původního návrhu. Propustek je navržen z plastové
korugované trouby DN 400, celkové délky 4,49 m. Betonové (C30/37 XF4) kolmé čelo tl.
0,50m. Propustek bude osazen betonovou římsou šířky 0,50m, osazenou do úrovně pojížděné
plochy polní cesty. Vtok bude proveden jako monolitická betonová šachta 0,30 x 0,60m výtok
bude proveden z kamenné rovnaniny do betonu.
D2 - PN609-VI
Dvouvrstvý nátěr
Asfaltový recyklát
Štěrkodrť
zemní pláň
+ Samce pláně (ŠD)

NDV
Rmat
ŠD

100 mm
300 mm

ŠD

300 mm

ČSN EN 12271
TP 111
ČSN 736126
EdeOuíiť “45 MPa
TP 94

Sklon zemní pláně bude v úkonu min. 3,0% s hodnotou EdCf,min=45 MPa. V případě, že
nebude zatěžovací zkouškou prokázána únosnost podloží, bude nutno vyměnit podloží do
hl. 30 cm pro zajištění požadovaných deformačních parametrů, a to štěrkodrtí. Svahy zemního
tělesa budou ohumusovány a osety travním semenem.
Ochrana vysokotlakého plynovodu při křížení s polní cestou VPC4 v KM 0,525 507 bude
spočívat v položení ochranné vrstvy z betonových silničních panelů. Velikost panelu je
navržena 150 x 3000 x 2000 mm. Uložených tak, aby kryly prostor 1,50 m od osy potrubí na
obě strany. Panely budou uloženy na pískové lože. Při stavbě bude dodržena podmínka
společnosti GasNet - že min. krytí od potrubí k panelu bude min. 0,50 m. V prostoru 2,0 m od
osy potrubí (na obě strany) nebude prováděna sanace podloží. Celkově bude místo křížení
informativně označeno a práce budou probíhat v režimu speciálního opatření - zvýšená
bezpečnost v prostoru křížení sítě vysokotlakého plynovodu a VPC4.
Odvodnění celé komunikace je řešeno podélným a příčným spádem komunikace. Součástí
odvodnění je i lokální vsakovací příkop, jež bude redistribuovat srážkovou vodu podél části
polních cest a současně bude zajišťovat vsakování srážkové vody do svrchních vrstev terénu
v přilehlých částech terénu. Odvodnění je shodné se stávajícím.
Ostatní podrobnosti jsou popsány v technické zprávě a zakreslený do projektové
dokumentace.
Projektovou dokumentaci pro předmětnou stavbu vypracoval Ing. Michal Pavelka,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103769.
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Podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna, v souladu s přílohou, kterou je katastrální situační výkres stavby,
zpracovaný na podkladě aktuální katastrální mapy se zákresem stavby, jejích vazeb na
okolí, jde o výkresy pod názvem: „Katastrální situace č. 1“, ě. výkresu C.2.1 a „Katastrální
situace č. 2“, č. výkresu C.2.2, opatřené autorizačním razítkem projektanta Ing. Michala
Pavelky, autorizovaného inženýra pro dopravní stavby, ČKAIT 1103769.
2. Pro provedení umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky pare.
č. 3039, 3192, 3590, 3433, 3610, 3598, 3599 v k. ú. Bolatice.
Podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zák. ě. 2117b ověřené ve
společném řízení, kterou vypracovala společnost Via Comperta s. r. o., IČ: 07755023,
Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava-Třebovice a je ověřena Ing. Michalem
Pavelkou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 1103769. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna na pozemku pare. č. 3039, 3192, 3590, 3433, 3610, 3598, 3599
v k. ú. Bolatice.
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před
zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a ověření
výsledků vytyčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona ě. 200/1994 Sb.,
o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytyčení bude jedním z podkladů pro vydání
kolaudačního souhlasu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (dále „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky), Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližší minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavebního zákona,
ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, k provedení zákona o pozemních komunikacích, ustanovení
příslušných závazných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, včetně
dodržení příslušných českých technických norem, zejména ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích,
ČSN 73 3050 Zemní práce - v celém svém rozsahu a ČSN 73 6109 Projektování polních
cest.
6. Stavbu je nutno provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Stavební práce budou provedeny pouze stavební firmou k takovým pracím podle zvi.
předpisů způsobilou a technicky dostatečně vybavenou.
8. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu § 152 a § 153 stavebního zákona
oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, jméno
pracovníka pověřeného výkonem stavebního dozoru investora a základní informace
o dodavateli, včetně dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje
o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Zajistí autorský dozor
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projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zajistí, aby na
stavbě byla k dispozici projektová dokumentace a všechny doklady tykající se provádění
stavby. Dále předloží harmonogram provádění stavebních prací, popřípadě i dohodnutý
plán kontrolních dnů.
Stavebník je povinen ve smyslu § 152 stavebního zákona umístit na viditelném místě
u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (titulní stranu tohoto společného povolení)
a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu
s § 153 stavebního zákona vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se
stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Vyskytnou-li se při provádění
výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslené, musí být další
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců
příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo kjejich narušení nebo
poškození.
O existenci takového vedení musí být proveden zápis do stavebního deníku včetně
postupu dalších prací.
Na stavbu ve smyslu ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby
zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby
a ochranu proti hluku.
Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající
se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně
zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
Před zahájením stavebních prací bude ověřen stav všech podzemních a nadzemních
vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech
podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení
jejich tras a ochranných pásem, popř. určení míst pro sondy. Výkopy v jejich blízkosti
(ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě
obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou
podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební
práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití
mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez
souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí. Dojde-li ke střetu,
nutno postupovat v souladu s příslušnými technickými normami, zejm. s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Budou dodrženy podmínky „Koordinovaného závazného stanoviska41, vydaného
Městským úřadem Kravaře, odborem výstavby, územního plánování a životního
prostředí, pod č. j. MUKR 15156/2021 dne 15. 10. 2021 a pod ě. j. MUKR 5429/2022 ze
dne 7. 4. 2022 zejména:
Ochrana přírody a krajiny
- Záměrem dojde ke kácení dřevin. Všechny dřeviny jsou dle ustanovení § 7zákona
chráněny před poškozováním a ničením. Kácení dřevin musí být v souladu
s ustanovením § 8zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů.
Ochrany vod
- Provedením záměru a jeho užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani
povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
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Památkové péče
- Upozorňujeme, že záměr se nachází v ploše území s archeologickými nálezy.
V případě stavební činnosti je nutné dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní
památkové péči ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem zahájení
výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Čechyňská 363/19,
602 00 Brno a následně umožnit některé z oprávněných organizací provedení
záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle odst. 1 a 2,
§ 22, zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Odpadové hospodářství
- Připomínáme, že v souladu s § 12 odst. 1 zákona o odpadech je každý povinen při své
činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.
Budou dodrženy veškeré podmínky stanoviska na realizaci stavebního záměru
provozovatele distribuční soustavy společností GasNet Služby, s. r. o., pod značkou
5002574282 ze dne 7. 4. 2022.
V zájmové oblasti stavby prochází vysokotlaký plynovod DN 500, vč. souvisejícího
příslušenství.
V zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovod DN 300, jehož provoz byl
ukončen v roce 2011. Plynovod je odstaven od provozované části VTL, plynovodní sítě,
a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném
prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození
plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi.
Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena
v termínu nej později do tří měsíců po zahájení stavby.
Speciální stavební úřad stanovuje, že kontrolní prohlídky budou prováděny
v pravidelných kontrolních dnech stavby svolávaných investorem stavby minimálně
lx měsíčně po celou dobu výstavby. Na kontrolní dny bude zván speciální stavební
úřad, kterému technický dozor oznámí konání kontrolních prohlídek minimálně 7 dní
předem.
Kontrolní prohlídky budou probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace či
projektové dokumentace pro provádění stavby.
Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich
znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny.
Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu
a protokolárně předány stávajícím správcům. Na základě obecných právních předpisů je
stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné
vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů.
Dále nesmí docházet k zamezování přístupu v důsledku stavby k dalším přilehlým
stavbám nebo pozemkům.
Před začátkem zahájení stavebních prací požádá stavebník příslušný správní úřad
o případné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77
odstavce 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů pro umístění přechodného dopravního značení v průběhu realizace
předmětné stavby.
Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí
o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží
stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby
a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, popř. geometrický plán. Pro vydání
kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
právními předpisy.
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Ve smyslu § 122 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat jen na základě
kolaudačního souhlasu.
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
Společné povolení pozbývá platností, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moc,
nebude stavba zahájena.
Odůvodnění
Dne 25. 3. 2022 podal stavebník Obec Bolatice, IČ: 0029984, Hlučínská 95, 747 23 Bolatice
zast. Via Comperta s. r. o., IČ: 07755023, Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 OstravaTřebovice žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu
„POLNÍ CESTY ZA KŘEMÉNKAMI II. ETAPA SO 02 - HPC2 + VPC4“ umístěná
a prováděná na pozemcích pare. č. 3039, 3192, 3590, 3433, 3610, 3598, 3599 v k. ú. Bolatice.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil svým opatřením ze dne 27. 4. 2022 pod č. j. MUKR
6668/2022, zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě
a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil 15 denní lhůtu, ve které mohli dotčené
orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky popř. důkazy. Současně
s tímto stavební úřad určil lhůtu, po kterou se mohli účastníci řízení a jejich zástupci seznámit
s podklady pro vydání rozhodnutí. V uvedené lhůtě nikdo neuplatnil námitky.
V průběhu společného řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost
investora stavby o společné povolení na předmětnou stavbu z hlediska ust. § 94o stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná
stanoviska a připomínky. Účastníci řízení a dotčené orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali
v rámci zpracování projektu i v rámci tohoto společného řízení. Nikdo neuplatnil proti stavbě
námitky. Požadavky a připomínky jsou zapracovány v projektu samém a v podmínkách
rozhodnutí.
K žádosti o společné povolení byly předloženy tyto doklady:
1. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kravaře, odboru výstavby, územního
plánování a životního prostředí, č. j. MUKR 15156/2021 ze dne 15. 10. 2022
2. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kravaře, odboru výstavby, územního
plánování a životního prostředí, č. j. MUKR 5429/2022 ze dne 7. 4. 2022
3. Stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. ze dne 24. 5. 2021 pod
zn. 9773/VO173 89/2021/AUTOMAT
4. Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo
zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.
0101670460 ze dne 21. 1.2022
5. Sdělení ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700387217 ze dne 24. 5. 2021
6. Sdělení Telco Pro Services, a. s., zn. 0201248127 ze dne 24. 5. 2021
7. Stanovisko GasNET Služby, s.r.o., zn. 5002574282 ze dne 7. 4. 2022
8. Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č. j. 671568/21 ze dne 24. 5. 2021
9. Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 210524-1156297541 ze dne 24. 5. 2021
10. Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E27468/21 ze dne 24. 5. 2021
11. Vyjádření Veolia Energie ČR, a. s., zn. RSMSS/20210524-007/ES ze dne 24. 5. 2021
12. Vyjádření Veolia Průmyslové služby ČR, a. s. zn. VPS/20210524-009/ES ze dne
24. 5.2021
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vyjádření obce Bolatice, zn. OUBOL/1742/2021 ze dne 3. 8. 2021
Závazné stanovisko obce Bolatice, zn OUBOL/1741/2021 ze dne 1.9. 2021
Stanovisko KHS MSK se sídlem v Ostravě, č. j. KHSMS 54676/2021/OP/HOK
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní
odbor Opava, č. j. HSOS-6622-2/2021 ze dne 6. 9. 2021
Stanovisko Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby
dopravní policie, č. j. KRPT-193815-1/ČJ-2021-070606-01 ze dne 13. 4. 2022
Souhlas se stavbou v blízkosti lesa - Myslivecká společnost Křeménky, z. s.
Vyjádření Lesy České republiky, s. p., č. j. LCR186/001316/2021, ze dne 3. 9. 2021
Plná moc

Ke stavbě vydal koordinované stanovisko Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního
plánování a životního prostředí dne 15. 10. 2021 pod ě. j. MUKR 15156/2021. Stavební
záměr je v souladu s Uzemním plánem Bolatice.
Speciální stavební úřad v souladu s ust. § 94k stavebního zákona stanovil, že v daném případě
přísluší postavení účastníka stavebníkovi, obci, na jejímž území má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn, osobám, které máji jiné věcné právo ke stavebnímu pozemku a dále pak
osobám, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Požadavky a připomínky jsou
zapracovány v projektu samém a v podmínkách tohoto rozhodnutí.
Zdejší speciální stavební úřad v rámci stavebního řízení zjistil, že projektová dokumentace
stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena práva a právem chráněné zájmy účastníků
řízení.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řáduje nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
rozdělovník.
Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící
povolení předmětné stavby, rozhodl způsobem, uvedeným ve výroku.
Správní orgán postupoval v řízení v souladu s ust. § 51 a 52 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
k provedení důkazů použil všech důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu
věci a které nebyly provedeny v rozporu s právními předpisy.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí stavebníkovi
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s
ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby,
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pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně
do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy
nabylo právní moci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla
zahájena.
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Ing. Ivo Lasák
vedoucí odboru dopravy
Poplatek
Toto rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku za vydání společného povolení dle
sazebníku správních poplatků položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích ve znění pozdějších, neboť žadatelem je v případě stavby pozemní komunikace
územní samosprávní celek. (viz. osvobození od poplatku).
Rozdělovník:
Účastník řízení:
dle ust. § 94k odst. a) stavebního zákona
- Obec Bolatice, IČ: 0029984, Hlučínská 95, 747 23 Bolatice zast. Via Comperta s. r. o.,
IČ: 07755023, Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava-Třebovice, IDDS: ji2r6yi
dle § 94k písm. b) stavebního zákona
- Obec Bolatice, IČ: 0029984, Hlučínská 95, 747 23 Bolatice, IDDS: idsb5g3
dle § 94k písm. c) stavebního zákona
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjsó
dle ust. § 94k odst. d) stavebního zákona
- Myslivecká společnost Křeménky, z. s., Mírová 366/16, 747 23 Bolatice
dle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona - osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno
pozemek p. č. 2803/6, 2744, 3187, 3191/1, 3184, 3191/2, 3193, 3396, 3407, 3593, 3595,
3733, 3598, 3733, 3738, 3739, 3868, 3737, 3433, 3417, 3408, 3826, 3409, 3410, 3411, 3412,
3413, 3414, 3416, 3415, 3420, 3195, 3196, 3198, 3197, 3200, 3199, 3201, 3202, 3203, 3205,
3207 v k. ú. Bolatice
Dotčené orgány
- Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí,
Náměstí 43, 747 21 Kravaře
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- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Opava,
Hrnčířská 17, 746 25 Opava, IDDS: n5hai7v
- HZS MSK ÚO Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava, IDDS: spdaive
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
- Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 95, 747 23 Bolatice
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu
patnácti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty
je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úředních deskách a zveřejněno též způsobem,
umožňujícím dálkový přístup, a to na Městském úřadu v Kravařích, Obecním úřadu Bolatice,
které jsou trvale veřejně přístupné.
Den vyvěšení a sejmutí se uvedou na stejnopisu písemnosti založeném ve spise jako doklad
o doručení.
Vyvěšeno dne: 6. 6. 2022

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od: 6. 6. 2022
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby: Bc. Lukáš Návrat
Razítko:

