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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.9.2017
podala
Obec Ropice, IČO 70305587, 739 56 Ropice 110
(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
"Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice - Nebory"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1015/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1017 (zahrada),
parc. č. 1019 (orná půda), parc. č. 1022/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1024/1 (orná půda),
parc. č. 1024/2 (orná půda), parc. č. 2018/6 (ostatní plocha), parc. č. 2057/1 (ostatní plocha),
parc. č. 2955 (orná půda), parc. č. 2956 (orná půda), parc. č. 2957 (orná půda), parc. č. 2984
(trvalý travní porost), parc. č. 3009 (lesní pozemek) v katastrálním území Ropice.
Druh, účel a určení prostorového řešení umisťované stavby:
Jedná se o stavbu obousměrné společné stezky pro chodce a cyklisty ve směru z Ropice do
Nebor podél silnice I/11. Předmětem územního rozhodnutí jsou tyto stavební objekty:
- SO 101 – Společná stezka pro chodce a cyklisty:
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bude provedena v šířce 2,0 m s asfaltovým povrchem, pouze část v místě napojení na cizí
projekční stav (tj. stavba "Chodník Nebory po hranici katastru Ropice", která byla předmětem
jiného územního rozhodnutí) bude provedena s dlážděným povrchem. Plocha stezky z živice
bude činit 1120 m2, plocha dlážděné části bude 125 m2.
- SO 102 Chodník a nový přístřešek na kola:
v rámci tohoto stavebního objektu dojde k propojení stávající autobusové zastávky Ropice U
Cihelny s nově navrženou stezkou (SO 101) chodníkem šířky 1,5 m s plochou pro odkládání
kol o rozměrech 4,0 m x 5,2 m. Nově budovaný přístřešek pro kola bude proveden
z dřevěných latí, stojny budou ukotveny do betonových patek, půdorysné rozměry 3,73 x 2,11
m, výška max. 2,20 m.
- SO 302 Zatrubnění strouhy:
Bude provedeno pomocí nově budovaného propustku položeného pod nově vybudovanou
stezkou pro chodce a cyklisty, pro který bude použita polypropylenová trouba DN 300 SN 16,
zatrubnění bude zakončeno šikmými čely s odlážděním dlažbou z lomového kamene.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1015/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1017
(zahrada), parc. č. 1019 (orná půda), parc. č. 1022/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1024/1 (orná
půda), parc. č. 1024/2 (orná půda), parc. č. 2018/6 (ostatní plocha), parc. č. 2057/1 (ostatní
plocha), parc. č. 2955 (orná půda), parc. č. 2956 (orná půda), parc. č. 2957 (orná půda), parc. č.
2984 (trvalý travní porost), parc. č. 3009 (lesní pozemek) v katastrálním území Ropice, a to tak,
jak je zakresleno v v katastrálních situačních výkresech č. C.4.1 a C.4.2 v měřítku 1:500, které
jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Nepřesáhne hranice pozemků, na kterých je stavba umístěna.

Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro stavby, které nevyžadují vydání stavebního
povolení ani ohlášení zároveň stanoví podmínky pro jejich realizaci:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje
koordinační situační výkresy výkresech č. C.4.1 a C.4.2 v měřítku 1:500 se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Třinec, odboru
životního prostředí a zemědělství k trvalému odnětí půdy ze ZPF, vydaného dne 22.8.2017
pod zn. MěÚT/38451/2017/02/ŽPaZ/Mo, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
3. Budou respektovány a do projektové dokumentace pro stavební řízení zapracovány
podmínky vlastníků inženýrských sítí, a to zejména:
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 17.2.2016 č.j. 537620/16 a ze dne
26.6.2017 zn. 121/17/uh
- GridServices s.r.o. ze dne 17.7.2017 zn. 5001536509
- ČEZ distribuce a.s. ze dne 11.9.2017 zn. 0100803089 a ze dne 26.6.2017 zn.
1093454567
4. Budou respektovány podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Třinec ze dne
8.8.2017 spis. zn. 29665/2017/SŘaÚP/Sik, a to:
z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
• Součástí komunikace bude doprovodná zeleň vysázená ze 105 ks geograficky
původních dřevin – svída krvavá, brslen evropský, ptačí zob obecný, růže šípková
o vel. min. 60 – 80 cm, min. se třemi výhony, na pozemcích p.č. 2957, 1015/1, 1017, k.ú.
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Ropice, podle projektu zpracovaného Ing. Luisou Uhlářovou ze společnosti
HaskoningDVH Czech Republic, spol. s r.o.
• Projekt sadových úprav bude součástí dokumentace pro stavební povolení.
• Sadové úpravy budou provedeny nejpozději do kolaudace stavby a orgán ochrany
přírody bude o realizaci sadových úprav uvědomen.
• Následná tříletá péče o dřeviny bude probíhat dle výše cit. projektové dokumentace a
v souladu s ČSN 83 9011, 83 9021, 83 905.
• Ostatní dřeviny v blízkosti stavby chránit v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů: Případné změny projektové dokumentace týkající se lesních
pozemků a rozsahu záboru budou projednány samostatně tak, aby předložená
dokumentace pro orgán státní správy lesů, územní rozhodnutí a stavební povolení
souhlasila s dokumentací předloženou k vyjádření správce lesního pozemku.
7. Budou respektovány a do dokumentace pro stavební řízení budou zapracovány podmínky
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 10.3.2017 zn. 54200/S679/17/MK:
- Vzhledem k investici do majetku státu budou před zahájením stavebního řízení o povolení
stavby řešeny budoucí majetkoprávní vztahy a doložena příslušná prohlášení, veřejné
přísliby atd. Majetkoprávní vztahy budou odsouhlaseny příslušným majetkovým správcem.
Součástí příslušenství silnice I. třídy budou výhradně objekty, které slouží pouze pro
potřeby stavby silnice I. třídy.
- Bude zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy včetně nových částí tak, aby nedocházelo
ke škodám na majetku ŘSD ČR nebo na majetku jiných osob (následně součástí
skutečného provedení stavby bude evidence odtokových plánů zpracovaná dle „B1 předpis
pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR“
- Nakládání s vegetací, případné vegetační úpravy budou v souladu s metodikou ŘSD
ČR.
8. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2009 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb projektantem s autorizací
pro dopravní stavby. Stavební povolení bude vydávat příslušný speciální stavební úřaddopravní na základě podané žádosti.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen správní řád) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Ropice, IČO 70305587, 739 56 Ropice 110

Odůvodnění:
Dne 14.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil dne 5.10.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a současně upustil od ústního jednání a upozornil, že dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení.
Oznámení o zahájení územního řízení doručoval stavební úřad účastníkům řízení jednotlivě,
osobám které nejdou známy (dědicové po zemřelém Ing. Janu Gibiecovi, datum nar. 11.4.1923)
bylo toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu
V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad upozornil, že závazná stanoviska
dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději k tomuto datu, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Současně v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byla dána
možnost účastníkům řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.
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Okruh účastníků územního řízení stavební úřad vymezil v souladu s § 85 stavebního zákona s
ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí zejména s přihlédnutím na její charakter
výšku, hmotu a odstupy od hranic sousedních pozemků a dospěl k závěru, že v daném případě
toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší:
-

-

-

-

dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadateli, tj. obec Ropice, která je zároveň
účastníkem řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tj. obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn
dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být
požadovaný záměr uskutečněn - tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IGS Property CZ s.r.o.,
Gražyna Raszková, Eva Hracká, Milada Křižanová, Iveta Macurová, Jan Gibiec (nar.
6.11.1952), dědicové po zemřelém Ing. Janu Gibiecovi, Ing. Iva Ježková, MUDr. Janina
Michejdová, Lucie Rajcová
dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníci a ti, kteří mají jiné věcné právo k
sousedním pozemkům a stavbám a jejichž právo může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, tj. Lucie Turčínová, Jozef Čamborek a město Třinec
dále vlastníkům inženýrských sítí, jejichž zařízení či ochranná pásma mohou být stavbou
dotčena - tj. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce a.s., GridServices
s.r.o.

V případě, že osobám vyplývá účastenství z více určujících skutečností, stavební úřad je již
znovu ve výčtu neopakoval. Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším pozemkům a
stavbám na nich nebudou tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona.
a), b) Soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly vydány Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne
04. 02. 2011. Záměr není v kolizi s uvedeným dokumentem.
Územní plán Ropice byl vydán Zastupitelstvem obce Ropice dne 02.02.2015 Opatřením obecné
povahy č. 1/2015 s nabytím účinnosti dne 18.02.2015.
Dle Územního plánu Ropice se záměr nachází v následujících plochách s rozdílným způsobem
využití:
- „Plochy zemědělské – orná půda“ (No) a v nezastavěném území (pozemky parc. č.
1015/1, 1017, 2957, 2955, 2956 a část pozemku parc. č. 2984),
- „Plochy veřejných prostranství“ (Pv) a v zastavěném území (pozemky parc. č. 2057/1 a
2018/6),
- „Plochy smíšené nezastavěného území“ (Nk) a v nezastavěném území (části pozemků
parc. č. 2984 a 3009),
- „Plochy lesní“ (L) a v nezastavěném území (část pozemků parc. č. 2984 a 3009),
- „Plochy bydlení“ (Br) a v zastavěném území (pozemky parc. č. 1024/2, 1019 a 1022/1),
- „Plochy bydlení“ (Br) a v zastavitelné ploše (pozemek parc. č. 1024/1);
Ve všech výše uvedených plochách je přípustné umisťovat stavby pro chodce a cyklisty.
c) Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejm. s
obecnými požadavky na využívání území:
Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené
usnesením vlády č. 276 ze dne 15. 04. 2015.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, zejména dle ustanovení:
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§ 20 – stavba svým rozsahem ani provozem nebude zhoršovat kvalitu prostředí a hodnotu
území. Stavební pozemek je vymezen tak aby, byla navrhovaná stavba řádně umístěna, byla
umožněna řádná realizace a následné užívání stavby. Utrácení dešťových vody je řešeno
přirozeným vsakováním do okolní zatravněné plochy, nebo podloží. Navrhovaná stavba je
v souladu s platným územním plánem města Třinec.
§23 – Navrhovaná stavba je umístěna tak, aby bylo umožněno její napojení na sítě technické
infrastruktury a pozemní komunikace a aby její umístění na pozemku umožňovalo mimo
ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího
zásahu. Souhlasné odborné stanovisko z hlediska bezpečnosti a plynulosti na pozemních
komunikacích bylo vydáno dne 24.7.2017 Policií ČR. Umístěním navrhované stavby nedojde k
znemožnění zástavby sousedních pozemků.
§24e - Veškeré stávající podzemní energetické sítě, sítě v prostoru staveniště budou polohově
a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby.
Stavba bude realizována tak, aby splňovala požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení, zejm. § 6 odst. 4, §
8, § 9.
Stavební úřad se dále zabýval vyhodnocením požadavků vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dospěl k závěru, že
předmětná stavba splňuje požadavky vyhlášky. Komunikace pro pěší jsou doplněny slepeckou
reliéfní dlažbou, varovný pás bude přesahovat do rampové části chodníku až do rozdílu výšek 8
cm.
d) Soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Podkladem
jsou souhlasná vyjádření správců inženýrských sítí a jejich podmínky jsou stanoveny ve výroku
rozhodnutí.
e) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a s
ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníku řízení::
Ke stavbě se vyjádřily dotčené orgány z hledisek různých právních předpisů, která stavební
úřad posoudil. Jedná se o tato stanoviska:
Závazné koordinované stanovisko Městského úřadu Třinec ze dne 8.8.2017 spis. zn.
29665/2017/SŘaÚP/Sik z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 254/2001 Sb,. o vodách, ve znění pozdějších
předpisů, zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zák.č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- Toto koordinované závazné stanovisko je souhlasné, obsahuje podmínky z hlediska
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které byly zahrnuty do výroku
rozhodnutí, a dále zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se netýkají umístění stavby, ale
její realizace, proto budou zahrnuty až do stavebního povolení
- Závazného stanoviska Měststkého úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství
k trvalému
odnětí
půdy
ze
ZPF,
ze
dne
22.8.2017,
pod
zn.
MěÚT/38451/2017/02/ŽPaZ/Mo – podmínky zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí
- Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru dopravy, z hlediska zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30.8.2017 č.j. MSK
81577/2017 – souhlasné stanovisko s podmínkou, která se netýká umístění stavby, ale
její realizace, proto bude zahrnuta až do stavebního povolení
- Vyjádření policie ČR ze dne 24.7.2017 č.j. KRPT-138653-2/ČJ-2017-070208 – souhlasné
vyjádření
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK ze dne 2.8.2017 č.j. HSOS-5-
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8449-2/2017.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Záměr je tedy v
souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných
zvláštními předpisy. Podmínky dotčených vlastníků inženýrských sítí byly zapracovány.
Žadatel je vlastníkem dotčených pozemků p.č. 3009 a 2984. K ostatním dotčených pozemkům
byl doložen souhlas vlastníka, tj. ŘSD ČR.
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla vypracována dle přílohy č. 1 k vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, oprávněnými osobami.
Rozhodnutí je kromě výše uvedených stanovisek dotčených orgánů dále podloženo těmito
doklady:
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
-

Výpisy z katastru nemovitostí,

-

kopie katastrální mapy

-

vyjádření SmVaK Ostrava a.s. ze dne 31.5.2017 - nedojde k dotčení

-

vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11.9.2017 zn. 0100803089 a ze dne 26.6.2017 zn.
1093454567 - dojde k dotčení, podmínky zahrnuty do výroku rozhodnutí

-

vyjádření GridServices s.r.o. ze dne 17.7.2017 zn. 5001536509 - dojde k dotčení,
podmínky zahrnuty do výroku rozhodnutí

-

vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.2.2016 č.j. 537620/16 a
ze dne 26.6.2017 zn. 121/17/uh - dojde k dotčení, podmínky zahrnuty do výroku
rozhodnutí

-

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ze dne 10.3.2017 a 18.8.2017 - souhlasné vyjádření
za podmínek, které byly zahrnuty do výroku územního rozhodnutí

Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily umístění stavby a rozhodl, jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Ropice, IGS Property CZ s.r.o., Jan Gibiec, Ing. Eva Ježková, MUDr. Janina
Michejdová, Lucie Rajcová, Eva Hracká, Milada Křižanová, Iveta Macurová, Gražyna
Raszková, dědicové po zemřelém Ing. Janu Gibiecovi, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s. , Město
Třinec, Lucie Turčínová, Jozef Čamborek.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení k postupu žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Stavba přístřešku na kola je stavbou dle ust. §103 odst. 1 písm. e) bodu 1 stavebního zákona,
která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
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Další povinnosti pro stavebníka vyplývající z upozornění silničního správního úřadu, uvedeného
v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Třinec ze dne 8.8.2017:
Silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací podle ust. § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je obec, ve
které se komunikace nachází. V tomto případě vyřizuje obec Ropice.
Silničním správním úřadem ve věcech silnic I. třídy podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je místně příslušný
Krajský úřad – v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
Pokud realizací výše uvedené stavby dojde k omezení silničního provozu na přilehlých
pozemních komunikacích, je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu požádat příslušný správní orgán (Krajský úřad Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě) o vydání stanovení přechodného dopravního značení. Návrh dopravního značení
bude správním orgánem projednán s Policií České republiky (PČR, KŘP MSK, ÚO FrýdekMístek, DI Třinec).
Pokud při realizaci stavby dojde k částečnému nebo úplnému uzavření některé z přilehlých
komunikací, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení
uzavírky silničního provozu (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů).
Trvalé dopravní značení (vodorovné a svislé) lze realizovat na základě stanovení (stanoviska)
k umístění trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bude vydávat po
projednání s Policií ČR příslušný správní orgán (MěÚ Třinec, odbor dopravy).
Stavba musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací.
Sjezdy na přilehlé pozemky v místě připojení musí splňovat podmínky pro připojování
sousedních nemovitostí na silnice a místní komunikace stanovené v ust. § 12 vyhlášky MDS č.
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích (zajištění rozhledových poměrů, šířka sjezdu, která musí umožňovat plynulé
odbočení z místní komunikace, zpevnění sjezdu vyhovující předpokládanému zatížení a
provedení krytu, které umožňuje snadné čištění, odvodnění sjezdu, …).
Při výjezdu na komunikaci musí být trvale zachovány dostatečné rozhledové poměry dle ČSN.
V rozhledových trojúhelnících při výjezdu na místní komunikace nesmí být umístěny žádné
stavby a zeleň vyšší než 0,75 m nebo takové oplocení, které by znemožňovalo bezpečný výjezd
na komunikaci. Přípustné jsou pouze ojedinělé překážky o šířce do 0,15 m a vzájemné
vzdálenosti nad 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom)

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání
u Městského úřadu Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování. Odvolací lhůta činí
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s 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 (dle § 82 odst. 2 správního řádu).
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.,
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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.

Ing. Věra Pindurová
vedoucí odboru SŘ a ÚP
Za správnost vyhotovení: Bc. Monika Lancová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec,
který písemnost doručuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Současně bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Ropice, kde bude
rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zde toto vyvěšení nemá účinky
doručení, na které je v řízení vázáno počítání lhůt.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a
současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dle položky 17, bodu f)
ve výši 20.000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
1. Obec Ropice, IDDS: q7hbih2
2. IGS Property CZ s.r.o., IDDS: an55pmv
3. Jan Gibiec, Przestrzenna č.p. 52/1, Wrocław, Polsko
4. Ing. Eva Ježková, náměstí ČSA č.p. 183/6, 737 01 Český Těšín 1
5. MUDr. Janina Michejdová, nábřeží Míru č.p. 1466/67, 737 01 Český Těšín 1
6. Lucie Rajcová, Slezská č.p. 1411/38, 737 01 Český Těšín 1
7. Eva Hracká, Ropice č.p. 40, 739 61 Třinec 1
8. Milada Křižanová, Guty č.p. 262, Třinec, 739 55 Smilovice u Třince
9. Iveta Macurová, Nebory č.p. 445, 739 61 Třinec 1
10. Gražyna Raszková, Bystřice č.p. 1145, 739 95 Bystřice nad Olší
11. Ing. Jan Gibiec, zemřel
12. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
14. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
15. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
16. Město Třinec, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1
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17. Lucie Turčínová, Nebory č.p. 517, 739 61 Třinec 1
18. Jozef Čamborek, Ropice č.p. 119, 739 61 Třinec 1
doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu:
Osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelém Ing. Janu Gibiecovi, datum nar. 11.4.1923)
dotčené orgány
19. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č.p. 160, Staré
Město, 739 61 Třinec 1
20. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, IDDS: 8x6bxsd
21. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor FrýdekMístek, IDDS: n5hai7v
22. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS:
spdaive
Příloha:
- Situační výkres č. C.4.1 a C.4.2
- Souhlas s odnětím půdy ze ZPF ze dne 22.8.2017
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