O B E C N Í Ú Ř A D H N O J N Í K, Hnojník č.222, 739 53
stavební úřad

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

OH/03378/2019/SÚ/Da
Daňo Tibor
558694797
tibor.dano@hnojnik.cz

DATUM:

1.06.2021

Obec Smilovice
IČO 00576905
Smilovice 13
739 55 Smilovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Obecní úřad Hnojník, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.225/2017 Sb.
(dále jen "stavební zákon"), v návaznosti na zákon č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby vodní, dopravní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v územním řízení posoudil
podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.12.2019 podala Obec Smilovice, IČO 00576905,
Smilovice 13, 739 55 Smilovice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79
a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
č.19/2021
pod názvem:
„Doplnění

veřejného osvětlení (VO) obecních komunikací v obci Smilovice“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 175/1 (zahrada), parc. č. 216 (trvalý travní porost), parc. č.
282/3 (orná půda), parc. č. 1727 (ostatní plocha), parc. č. 1936 (trvalý travní porost), parc. č. 1938/2
(ostatní plocha), parc. č. 1974/1 (orná půda), parc. č. 1975 (ostatní plocha), parc. č. 1997 (zahrada), parc.
č. 2007 (trvalý travní porost), parc. č. 2008 (zahrada), parc. č. 2021 (ostatní plocha), parc. č. 2040 (orná
půda), parc. č. 2041 (trvalý travní porost), parc. č. 2055 (trvalý travní porost), parc. č. 2075 (trvalý travní
porost), parc. č. 2076 (ostatní plocha), parc. č. 2077 (trvalý travní porost), parc. č. 2084 (zahrada) v
katastrálním území Smilovice u Třince, obec Smilovice.

Druh a účel umisťované stavby:
-

VO 1 - Smilovice, prodloužení VO směr Walachovice
VO 2 - Prodloužení VO Theinert Kotas - směr Střítež - 2 světla
VO 3 - Doplnění osvětlení směr Rakovec
VO 4 - Prodloužení VO z centra směr Střítež - 2 světla
VO 5 - Doplnění osvětlení směr Rakovec - 2. část
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Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Smilovice u Třince ve
vzdálenosti od hranice sousedních pozemků a staveb tak, jak je vyznačeno na koordinačních situačních
výkresech umístění stavby, které tvoří přílohu tohoto územního rozhodnutí.

Stavební úřad stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, která dle § 103
stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení:
1.

Stavba bude provedena dle ověřené dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), kterou vypracoval
ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1102910, a která tvoří nedílnou přílohu tohoto územního
rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí byt provedeny bez předchozího rozhodnutí
stavebního úřadu

2.

Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména nařízení vlády č.591/2009 Sb.

3.

Stavba bude respektovat stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, zároveň budou respektována stávající zařízení a rozvody tak, aby realizaci stavby nemohlo dojít k jejich poškození. Před
zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních i nadzemních sítí v místě
stavby.

4.

Budou dodrženy podmínky a požadavky z koordinovaného stanoviska Magistrátu Města Třince ze
dne 25.05.2020 pod čj.MMT/04730/2020/SŔaÚP/LaJ, z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o
odpadech, v platném znění, z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.

5.

Případné zásahy do místních komunikací budou povolovány příslušným silničním úřadem
samostatným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25 zákona č.13/1997 Sb.),
tj. Obecním úřadem Smilovice

6.

Budou dodrženy požadavky z vyjádření Obce Smilovice k existenci sítí ze dne 31.08.2020 pod
zn.OS/672/330/2019/02 .

7. Nutno dodržet podmínky a požadavky ze stanovisek a vyjádření vlastníků
inženýrských sítí v místě stavby, a to od společnosti:
CETIN a.s. ze dne 7.1.2020 pod čj.504020/20, ze dne 4.11.2019 pod čj.799096/19 a ze dne 18.04.
2019 pod zn.011/19uh ,
- GasNet Služby s.r.o. (pův.Gridservices s.r.o.) ze dne 5.12.2019 pod zn.5002043607, ze dne 20.1.
2020 pod zn.5002062970, ze dne 5.12.2019 pod zn.5002043569, ze dne 5.8.2020 pod zn.
5002185206,
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 26.06.2020 pod zn.0101336327, ze dne 26.06.2020 pod zn.0101336344,
ze dne 26.06.2020 pod zn.0101336347, ze dne 26.06.2020 pod zn.0101336350, ze dne 8.07.2020
pod zn.0101342103.

-

8.

Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník dle § 157 stavebního zákona.

9. Stavebník je povinen při realizaci stavby respektovat požadavky vyplývající z
§ 152 odst.3) stavebního zákona !
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Stavba bude dokončena v termínu do 30.11.2024.

11. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle
§ 122 stavebního zákona.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1) správního řádu:
Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice .
Odůvodnění:
Dne 19.12.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro
její řádné posouzení, byl žadatel opatřením ze dne 17.02.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
usnesením přerušeno.
Lhůta k dodání potřebných podkladů byla na žádosti prodloužena, záměr byl také žadatelem několikrát
pozměněn.
Stavební úřad opatřením ze dne10.03.2021 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního
zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Dne 17.03.2021 obdržel stavební úřad námitku od SPÚ, KPÚ pro MSK v Ostravě. Námitka byla
projednána s žadatelem , následně byla námitka vzatá zpět dopisem ze dne 10.05.2021.
Ostatní účastnící řízení ve stanovené lhůtě námitky neuplatnili.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Smilovice a vyhovuje obecným požadavkům
na výstavbu.
Žadatel doložil:
•

Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) zpracovanou autorizovaným projektantem pro
techniku prostředí staveb

•

Doklad o zaplacení správního poplatku

•

Rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst.1) vyhlášky č.501/2006 Sb. ze dne
13.07.2020 pod zn.OH/00093/2020/SÚ/Da

•

Písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyznačených v situačním výkresu

•

Výpisy z LV, snímky KN, informace z KN o parcelách

•

Koordinované stanovisko Magistrátu města Třince, pod zn. MMT/04730/2020/SŘaÚP/LaJ ze dne
25.5.2020

•

Souhlas se stavbou a vyjádření k existenci sítí Obce Smilovice, pod zn. OS/672/330/2019/02 ze
dne 31.8.2020

•

Souhlas společnosti CETIN a.s., pod zn. 011/19uh ze dne 18.4.2019

•

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0101336327 ze dne
26.6.2020
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•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., pod zn.
0700230995 ze dne 26.6.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., pod zn.
0201090843 ze dne 26.6.2020

•

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0101336344 ze dne
26.6.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., pod zn.
0700231007 ze dne 26.6.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., pod zn.
0201090857 ze dne 26.6.2020

•

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0101336347 ze dne
26.6.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., pod zn.
0700231010 ze dne 26.6.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., pod zn.
0201090860 ze dne 26.6.2020

•

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0101336350 ze dne
26.6.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., pod zn.
0700231013 ze dne 26.6.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., pod zn.
0201090863 ze dne 26.6.2020

•

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0101342103 ze dne
8.7.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., pod zn.
0700235596 ze dne 8.7.2020

•

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., pod zn.
0201095462 ze dne 8.7.2020

•

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod zn. 503995/20
ze dne 7.1.2020

•

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod zn. 504006/20
ze dne 7.1.2020

•

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod zn. 504020/20
ze dne 7.1.2020

•

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod zn. 799096/19
ze dne 4.11.2019

•

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod zn. 693367/20
ze dne 9.7.2020

•

Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., pod zn. 5002043607 ze dne 5.12.2019

•

Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., pod zn. 5002062970 ze dne 20.1.2020

•

Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., pod zn. 5002043569 ze dne 5.12.2019

•

Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., pod zn. 5002062973 ze dne 7.1.2020
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•

Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., pod zn. 5002185206 ze dne 5.8.2020

•

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s., pod zn. 9773/V019342/2020/AUTOMAT ze dne 6.7.2020

•

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s., pod zn. 9773/V019343/2020/AUTOMAT ze dne 6.7.2020

•

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s., pod zn. 9773/V019345/2020/AUTOMAT ze dne 6.7.2020

•

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s., pod zn. 9773/V019346/2020/AUTOMAT ze dne 6.7.2020

•

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s., pod zn. 9773/V019559/2020/AUTOMAT ze dne 8.7.2020

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1974/1 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 8.11.2019

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1936 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 1.11.2019

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 282/3 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 1.11.2019

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 175/1 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 1.11.2019

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2091 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 19.5.2020

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2268 a 1727 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby,
uvedený na situaci ze dne 10.2.2020

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 285/2 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 10.2.2020

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2320 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 20.2.2020

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 311/12 a 311/13 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby,
uvedený na situaci

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 311/17 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 10.2.2020

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2368 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 5.2.2020

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 282/5 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 29.3.2020

•

Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 311/20 v k.ú. Smilovice u Třince s umístěním stavby, uvedený
na situaci ze dne 2.2.2020

•

Plná moc Obce Smilovice, Smilovice 13, 739 55 pro Ing. Karla Macuru, bytem Smilovice 251,
739 55 ze dne 30.1.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst.3) správního řádu:
Účastnící řízení tohoto práva ve stanovené lhůtě nevyužili.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího stavebního
úřadu v Hnojníku.
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 územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Podle § 2 odst.5) zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v řízení podle stavebního zákona, které je
řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájeném řízení doručuje postupem podle
stavebního zákona.
Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Tibor D a ň o
pověřený vedením stavebního úřadu

Příloha: - ověřené koordinační situační výkres umístění
Příloha pro žadatele: - ověřená DÚR - po nabytí právní moci
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 17
odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního
úřadu Hnojník, který písemnost doručuje.
Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne………………………………….Sejmuto dne …………………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení i sejmutí.
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Obdrží jednotlivě:
účastníci územního řízení podle § 85 odst.1, písm.a, b) stavebního zákona – žadatel a obec, na jejímž
území mám být požadovaný záměr uskutečněn (dodejky):
Obec Smilovice, IDDS: 9h3bq4x

Obdrží:
Veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 stavebního zákona , postupem podle § 144 odst.6) správního řádu
a § 2 odst.5) zákona č.416/2009 Sb:
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Halina Horáková, Smilovice č.p. 175, 739 55 Smilovice
Petr Horák, IDDS: 5zx4uux
Zbyšek Sembol, IDDS: b28vwyi
Barbara Sembol, Smilovice č.p. 242, 739 55 Smilovice
ALTIN JM GROUP s.r.o., IDDS: 83gk2mh
Marcela Mamicová, IDDS: 3ijarir
Dagmar Matějíčková, Slovácká č.p. 2509/11, 690 02 Břeclav 2
Robert Sztefka, Smilovice č.p. 98, 739 55 Smilovice
Danuše Sztefková, Smilovice č.p. 98, 739 55 Smilovice
Zuzanna Humel, Ropice č.p. 186, 739 61 Třinec 1
Marta Walachová, Smilovice č.p. 55, 739 55 Smilovice
Kristina Miczková, Bystřice č.p. 1231, 739 95 Bystřice nad Olší
Vanda Milerská, Divadelní č.p. 671/22, 737 01 Český Těšín 1
Pavel Walach, Nebory č.p. 84, 739 61 Třinec 1
Jan Wałach, Erbenova č.p. 803, Staré Město, 739 61 Třinec 1
Ing. Bohuslav Kisza, Smilovice č.p. 246, 739 55 Smilovice
Ing. Tomáš Milerski, Stonava č.p. 1172, 735 34 Stonava
Milan Kožušník, Středová č.p. 39, Koňákov, 735 62 Český Těšín 6
Brigitta Kožušníková, Středová č.p. 39, Koňákov, 735 62 Český Těšín 6
Tadeáš Walach
Zbigniew Wałach, Ropice č.p. 178, 739 61 Třinec 1
Ing. Miroslav Molin, Husova č.p. 713/12, 737 01 Český Těšín 1
MUDr. Jakub Toman, IDDS: 42iz2g4
MUDr. Lucie Tomanová, IDDS: yykzrjd
Pavel Matoušek, Smilovice č.p. 275, 739 55 Smilovice
Zdeněk Vrbka, Smilovice č.p. 156, 739 55 Smilovice
Ivana Vrbková, Smilovice č.p. 156, 739 55 Smilovice
Pavlína Jokielová, Smilovice č.p. 195, 739 55 Smilovice
Roman Jokiel, Smilovice č.p. 195, 739 55 Smilovice
Marta Procházková, Smilovice č.p. 153, 739 55 Smilovice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Obdrží:
Veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 stavebního zákona , postupem podle § 144 odst.6) správního řádu
a § 2 odst.5) zákona č.416/2009 SB:

Účastnící řízení dle § 85 odst.2, písm.b) stavebního zákona – osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
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dotčené úřady (dodejky):
Magistrát města Třinec, odbor SŘaÚP, IDDS: 4anbqsj
Magistrát města Třinec, odbor ŽPaZ, IDDS: 4anbqsj
Obdrží:
Obecní úřad Smilovice – s žádosti o vyvěšení a zveřejnění
Obecní úřad Hnojník – s žádosti o vyvěšení a zveřejnění

