
Bankovní spojení: IČ: 00297569 
Česká spořitelna a.s., pobočka  Bohumín e-mail: info@mubo.cz 
Číslo účtu: 1721638359/0800 web: www.mesto-bohumin.cz 

MĚS T S K Ý  ÚŘA D  B O H U M Í N  
ODBOR STAVEBNÍ 
Masarykova 158 
735 81 Bohumín 

 

 

 
Město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Sp.zn.: 
Č.j.: 

MUBO/17469/2017/STAV/Ja 
MUBO/25644/2017  

Vyřizuje oprávněná úřední osoba: 
Tel. 
E-mail: 

Janíková Lucie                                    
596 092 152                         
janikova.lucie@mubo.cz 

Datum: 10.7.2017 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, 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 
25.4.2017 podalo 

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, 
které zastupuje Bc. Martin Iwaszek, Majakovského 2124, 734 01 Karviná 

(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Veřejné osvětlení Bohumín, ul. Drátovenská, Trnková (garáže)" 
Bohumín, Pudlov 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1017/1 (ostatní plocha), parc. č. 1017/129 (ostatní plocha), parc. 
č. 1027/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Bohumín, parc. č. 768/1 (ostatní plocha), parc. č. 
772/2 (ostatní plocha), parc. č. 773 (ostatní plocha), parc. č. 774 (ostatní plocha), parc. č. 775 (ostatní 
plocha), parc. č. 776 (ostatní plocha), parc. č. 777 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 778 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 779/1 (zahrada), parc. č. 783 (zahrada), parc. č. 1419 (ostatní plocha), parc. č. 
1453/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Pudlov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
Projekt řeší osvětlení ulice Drátovenské a přilehlých garáží podél ulice Trnková v Bohumíně. Bude řešena 
výměna sloupů VO, nové sloupy VO, nové svítidla na sloupech a kabelové vedení VO (NN), které bude 
vedeno vzduchem (jedná se o rozšíření stávajícího kabelového vedení) a částečně i v zemi.  

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z dokumentace předložené k územnímu řízení. 

 
Umístění stavby na pozemku 
Na pozemku parc. č. 1017/1, 1017/129, 1027/1 v katastrálním území Nový Bohumín, parc. č. 768/1, 
772/2, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 783, 1419, 1453/1 v katastrálním území Pudlov. 
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Určení prostorového řešení stavby 
Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v situaci, která je nedílnou součástí ověřené dokumentace a 
nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí v příloze. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
Vymezené území bude dotčeno vlivy stavby v důsledku její realizace. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1017/1, 1017/129, 1027/1 v katastrálním území Nový 
Bohumín, parc. č. 768/1, 772/2, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 783, 1419, 1453/1 v katastrálním 
území Pudlov, v souladu s ověřenou dokumentací pro územní řízení a v souladu s grafickou přílohou 
tohoto územního rozhodnutí, která obsahuje umístění stavby a je nedílnou součástí tohoto územního 
rozhodnutí v příloze. 

2. Změny umístění stavby ve smyslu § 94 odst. 1 stavebního zákona musí být projednány se stavebním 
úřadem. 

3. Stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení bude provedená podle ověřené projektové 
dokumentace v územním řízení, kterou zpracovala Jarmila Mazurková, evid. č. 20100225-19. 

4. Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace, dodržení všech platných 
norem a předpisů včetně respektování vydaných vyjádření k projektové dokumentaci zodpovídá 
projektant, zodpovídá rovněž za mechanickou odolnost a stabilitu stavby. 

5. Stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení bude provedena oprávněnou právnickou 
osobou nebo oprávněnou fyzickou osobou podnikající podle zvláštních předpisů s kvalifikovanými 
pracovníky. 

6. Stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby bude dokončena do 2 let ode dne 
nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

7. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 
všechny doklady týkající se prováděných staveb nebo jejich změn, popř. jejich kopie. 

8. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

9. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje 
týkající se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku stanovuje § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

11. Záznamy do stavebního deníku bude provádět stavebník nebo osoba vykonávající stavební dozor, 
osoba provádějí kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací. 

12. Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace, dodržení všech platných 
norem a předpisů včetně respektování vydaných vyjádření k  projektové dokumentaci zodpovídá 
projektant, zodpovídá rovněž za mechanickou odolnost a stabilitu stavby. 

13. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné právní předpisy vztahující se nebo jinak přímo 
související s předmětným záměrem. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání řešené stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.  

14. Stavebník je povinen ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního 
souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována 
zvláštními právními předpisy. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
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Odůvodnění: 
Územním rozhodnutím se vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví druh 
stavby a účel stavby, stanoví podmínky pro umístění stavby, pro zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení, pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dne 25.4.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Veřejné osvětlení Bohumín, 
ul. Drátovenská, Trnková (garáže)" na pozemku parc. č. parc. č. 1017/1, 1017/129, 1027/1 v katastrálním 
území Nový Bohumín, parc. č. 768/1, 772/2, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 783, 1419, 1453/1 v 
katastrálním území Pudlov. 

 
Žádost o vydání územního rozhodnutí předložil žadatel na předepsaném formuláři podle § 3 vyhlášky č. 
503/2006 Sb. K žádosti připojil doklady podle § 86 odst. 2 stavebního zákona, a to v rozsahu 
specifikovaném podle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
Dokumentace předložena k žádosti o vydání rozhodnutí umístění stavby byla zpracovaná v lednu 2016 
2015 podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a posuzuje je podle nové právní úpravy.   
 
Stavební úřad ke stavebnímu záměru uvádí, že na stavbu "Veřejné osvětlení Bohumín, ul. Drátovenská, 
Trnková (garáže)" se vztahuje § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona, které nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, ale stavba dle § 79 stavebního zákona vyžaduje vydání 
územního rozhodnutí.  
 
Stavební úřad dne 10.5.2017 oznámil zahájení řízení, že dle § 85 odst. 2 písm. c) osoby, o kterých tak 
stanoví zvláštní předpis se mohou účastnit územního řízení. Dne 23.5.2017 obdržel stavební úřad 
oznámení spolku Orlovák, z.s. (dne 5. 6. 2017 došlo ke změně názvu na Asociace ochrany životního 
prostředí ČR, z.s.), o účasti v zahájeném správním řízení jako účastník řízení, které zaevidoval pod 
č.j. MUBO/21444/2017/STAV/Ja. 
 
Stavební úřad dne 25.5.2017 podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení, 
které účastníkům řízení uvedených v ust. 85 odst. 1 stavebního zákona doručil jednotlivě a účastníkům 
řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona doručil veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na 
úřední desce Městského úřadu v Bohumíně. Za den doručení byl považován poslední den po 
patnáctidenní lhůtě vyvěšení oznámení na úřední desce. Stavební úřad zároveň upozornil, že v souladu 
s ust. § 89 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a 
připomínky musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se nim nepřihlíží. 
 
Stavební úřad určil účastníky řízení dle § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou žadatel, 
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná 
práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, které mají 
společnou pozemkovou hranici, mohou být rozhodnutím přímo dotčeni a správci inženýrských sítí 
v tomto prostoru. 
Z tohoto hlediska tedy přiznal postavení účastníka řízení: 
a) Dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel, a to: Město Bohumín. 
b) Dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn, a to: Město Bohumín 
c) Dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě, a to: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (parc.č. 1453/1), 
GasNet, s.r.o. (věcné břemeno parc.č. 1453/1, 1419, 775), ČEZ Distribuce, a. s. (věcné břemeno 
parc.č. 768/1), Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (věcné břemeno parc.č. 775). 

d) Dle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, a to: ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., Drážní úřad - stavební sekce Olomouc, Správa železniční  dopravní cesty, státní 
organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, ČD-Telematika a.s., GridServices, s.r.o., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním 
pozemkům: parc. č. 763, 768/14, 768/15, 768/16, 768/17, 768/18, 768/19, 768/20, 768/21, 768/22, 
768/23, 768/24, 768/25, 768/26, 768/27, 768/28, 768/29, 768/30, 768/31, 768/32, 768/33, 768/34, 
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768/35, 768/36, 768/37, 768/38, 768/39, 768/40, 768/41, 768/42, 768/43, 768/44, 768/45, 768/46, 
768/47, 768/48, 768/49, 768/50, 768/51, 768/52, 768/53, 768/54, 768/55, 768/56, 768/57, 768/58, 
768/59, 768/60, 768/61, 768/62, 768/63, 768/64, 768/65, 768/67, 768/68, 768/69, 768/70, 768/71, 
768/72, 768/73, 768/74, 768/75, 768/76, 768/77, 768/78, 768/79, 768/80, 768/81, 768/82, 768/83, 
768/84, 768/85, 768/86, 768/87, 768/88, 768/89, 768/90, 768/91, 768/92, 768/93, 768/94, 768/95, 
768/96, 768/97, 768/98, 768/99, 768/100, 768/101, 768/102, 768/103, 768/104, 768/105, 768/106, 
768/107, 768/108, 768/109, 768/110, 768/111, 768/112, 768/113, 768/114, 768/115, 768/116, 
768/117, 768/118, 768/119, 768/120, 768/121, 768/122, 768/123, 768/124, 768/125, 768/126, 
768/127, 768/128, 768/129, 768/130, 768/131, 768/132, 768/133, 768/135, 768/136, 768/137, 
768/138, 768/139, 768/140, 768/141, 768/142, 768/143, 768/144, 768/145, 768/146, 768/147, 
768/148, 768/149, 768/150, 768/151, 768/152, 768/153, 768/154, 768/155, 768/156, 768/157, 
768/158, 768/159, 768/160, 768/161, 768/162, 768/163, 768/164, 768/165, 768/166, 768/167, 
768/168, 768/169, 768/170, 768/171, 768/172, 768/173, 768/174, 768/175, 768/176, 768/177, 
768/178, 768/179, 768/180, 768/181, 768/182, 768/183, 768/184, 768/185, 768/186, 768/187, 
768/188, 768/189, 768/190, 768/191, 768/192, 768/193, 768/194, 768/195, 768/196, 768/197, 771, 
772/1, 780, 782, 1462/1 v katastrálním území Pudlov, parc. č. 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1017/5, 
1017/6, 1017/7, 1017/8, 1017/9, 1017/10, 1017/11, 1017/12, 1017/13, 1017/14, 1017/15, 1017/16, 
1017/17, 1017/18, 1017/19, 1017/20, 1017/21, 1017/22, 1017/23, 1017/24, 1017/25, 1017/26, 
1017/27, 1017/28, 1017/29, 1017/30, 1017/31, 1017/32, 1017/33, 1017/34, 1017/35, 1017/36, 
1017/37, 1017/38, 1017/39, 1017/40, 1017/41, 1017/42, 1017/43, 1017/44, 1017/45, 1017/46, 
1017/47, 1017/48, 1017/49, 1017/50, 1017/51, 1017/52, 1017/53, 1017/54, 1017/55, 1017/56, 
1017/57, 1017/58, 1017/59, 1017/60, 1017/61, 1017/62, 1017/63, 1017/64, 1017/65, 1017/66, 
1017/67, 1017/68, 1017/69, 1017/70, 1017/71, 1017/72, 1017/73, 1017/74, 1017/75, 1017/88, 
1017/89, 1017/90, 1017/91, 1017/92, 1017/93, 1017/94, 1017/130, 2574/23, 2574/24, 2574/25, 
2574/26, 2574/27 v katastrálním území Nový Bohumín. 

e) Dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: 
Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., 

 
Na listu vlastnickém č. 311, 10001 se nachází věcné břemeno, proto do okruhu účastníků řízení byli 
zařazeni: Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (parc.č. 1453/1), GasNet, s.r.o. (věcné 
břemeno parc.č. 1453/1, 1419, 775), ČEZ Distribuce, a. s. (věcné břemeno parc.č. 768/1), 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (věcné břemeno parc.č. 775). 
 
 
Při rozhodování stavební úřad vyhodnotil záměr žadatele z hledisek vyplývajících z  § 90 
stavebního zákona a následně dospěl k tomuto závěru: 

Dle § 90 písm. a) stavebního zákona s vydanou územně plánovací dokumentací:  
Dotčené pozemky se podle územního plánu Bohumín nachází v ploše bydlení (kód plochy  B-6), v ploše 
drážní dopravy (kód plochy DZ-1), v ploše silniční dopravy (kód plochy DS-9), v ploše veřejných 
prostranství (kód plochy P), v ploše veřejných prostranství (kód plochy P), v ploše zeleně ostatní a 
specifické (kód plochy ZX), zároveň se nacházejí v zastavěném území, dále v ploše a koridoru technické 
infrastruktury (kód plochy T-Z40), zároveň se nachází v zastavitelné ploše. Výše uvedená stavba spadá 
do uvedené plochy podle Územního plánu Bohumín do využití hlavního. Uvedený záměr je v souladu 
s územně plánovací dokumentací města Bohumín, vydaným opatřením obecné povahy. Opatření obecné 
povahy bylo vydáno usnesením zastupitelstva města Bohumín ze dne 10.2.2014 pod č. 282/21 a nabylo 
účinnosti dne 1.3.2014. Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Bohumín byly zpracovány ke dni 31.12.2014. 
 
Dle § 90 písm. b) stavebního zákona s cílí a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území: Stavba je v 
souladu s cíli a úkoly územního plánování, stavba není v rozporu s územním plánem Bohumína. 
Předmětným záměrem nedojde k narušení stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území, 
navrhovaný záměr stavby nebude mít negativní vliv na ochranu těchto hodnot v území.  
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Dle § 90 písm. c) stavebního zákona s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:  
Umístěním stavby nedojde ke zhoršení kvality prostředí a snížení hodnoty území. Vlastním umístěním 
stavby, která není zdrojem negativních vlivů, nemůže být ohrožena bezpečnost, zdraví a život osob, ani 
nemohou být ohroženy sousední stavby a pozemky. Na základě doložených podkladů stavební úřad 
dospěl k závěru, že stavba vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“) a vyhlášce č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“), 
která stanoví technické požadavky na stavby. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se na výše uvedenou stavbu nevztahuje.   
 
Dle § 90 písm. d) stavebního zákona s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu:  
Stávající veřejná dopravní a technická infrastruktura je respektována. Stavba je navržena v souladu 
s požadavky na zajištění veřejné dopravní a technické infrastruktury. Byla doložena vyjádření a 
stanoviska vlastníků či správců veřejné technické a dopravní infrastruktury, dle kterých stavba není 
v rozporu s jejich zájmy. Podmínky správců a vlastníků stávajících inženýrských sítí vyplývají 
z doložených stanovisek. 
 
Dle § 90 písm. e) stavebního zákona s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a 
s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení: 
Městský úřad Bohumín, koordinované závazné stanovisko ze dne 13.4.2017 pod zn. 
MUBO/10010/2017/STAV/St. 
• Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, v oblasti odpadového hospodářství vydal 

souhlasné vyjádření z hlediska nakládání s odpady bez stanovení podmínek. A následně upozorňuje: 
s odpady, které vzniknou při realizaci stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vč. provádějících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 185/2001 
Sb.“). V zařízení staveniště vytvořit podmínky a technicky vybavit místa pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství. Vést průběžnou evidenci odpadů vzniklých během stavby a o způsobech nakládání 
s nimi dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. Předávat odpady pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, 
které jsou provozovateli zřízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného 
druhu odpadu ve smyslu § 14 zákona č. 185/2001 Sb. Ke stavbě lze použít nekontaminovanou 
zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit ve svém 
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Na základě vyzvání předložit 
Městskému úřadu doklady o prokázání způsobu nakládání s odpady vznikajících v rámci stavby.  

• Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, v oblasti ochrany přírody a krajiny 
sděluje: Městský úřad souhlasí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 
s předmětným záměrem, který se nedotýká žádného významného krajinného prvku. Městský úřad 
souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který 
se dotýká dřevin rostoucích v blízkosti stavby, dodržením podmínek obsažených v bodě B.6 „Popis 
stavby na životní prostředí a jeho ochranu“, souhrnné zprávy PD k předmětné stavbě, nedojde 
realizací záměru k jejich poškozování či ničení. Městský úřad souhlasí ve smyslu ustanovení § 12 
zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se nedotýká krajinného rázu.   

• Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, silniční správní úřad uvádí: V souladu s ustanovením § 19 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pozemní komunikace pro staveništní dopravu 
budou udržovány v čistém a sjízdném stavu. V případě, že dojde k jejich poškození či znečištění v 
důsledku realizace stavby, je uživatel, který toto způsobil povinen závady bez průtahu odstranit a 
pozemní komunikaci uvést do původního stavu.  Žádná z části zařízení nesmí zasahovat do 
dopravního prostoru přilehlé komunikace a v rámci realizace stavby nedojde k omezení provozu na 
pozemních komunikací. V případě omezení provozu na komunikaci žadatel předloží návrh 
přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR Dl Karviná a požádá MěÚ Bohumín, 
odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení pro realizaci předmětné stavby.  
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• Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, příslušný orgán ovzduší, orgán státní 

správy lesů, orgán zemědělského půdního fondu, vodoprávní úřad, orgán o myslivosti sděluje, že 
není předmětným záměrem dotčen. 

• Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, orgán státní památkové péče sděluje, že není 
předmětným záměrem dotčen 

 
Stavební úřad k výše uvedeným vyjádřením dotčených orgánů uvádí, že jejich plnění budou dozorovány 
příslušnými dotčenými orgány v rámci svých kompetencí dle příslušné legislativy. 
 
Stavebnímu úřadu není znám nesoulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, či právem chráněnými zájmy účastníků řízení.  
 
Podkladem pro vydání územního rozhodnutí byly tyto doklady:  
- Plná moc k zastupování. 
- Kopie katastrální mapy. 
- Výpis z katastru nemovitostí LV/10001, LV/311. 
- Informace o vedlejších parcelách. 
- Dokumentaci zpracovala Jarmila Mazurková, evid. č. 20100225-19. 
- Městský úřad Bohumín, stavební odbor,  koordinované závazné stanovisko a sdělení ze dne 13.4.2017 

pod zn. MUBO/10010/2017/STAV/St. 
- Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, vyjádření 

z hlediska územního plánu dne 17.3.2017 pod zn. MUBO/10443/2017/RAI/Tř. 
- Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 6.3.2017 pod zn. MO-SOO0311/17-2/Km DUCR-

13609/17/Km. 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, stanovisko ze dne 20.2.2017 pod zn. 2209/2017-

SŽDC-OŘ OVA-ÚTN. 
- ČD-Telematika a.s., stanovisko ze dne 9.2.2017 pod č.j. 1201701973. 
- ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 18.12.2016 pod zn. 0000014532. 
- ČEZ Distribuce a.s., sdělení ze dne 18.12.2016, 10.3.2017 pod zn. 0100672176, 1091902322. 
- ČEZ Teplárenská a.s., vyjádření ze dne 7.2.2017. 
- ČEZ ICT Services a.s., sdělení ze dne 19.12.2016 pod zn. 0200535797. 
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 9.1.2017, 10.4.2017 pod zn. 5001427270, 5001488779. 
- UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření ze dne 18.12.2016 pod zn. E024038/16. 
- LWT JaryNet s.r.o., vyjádření.  
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 18.12.2017, 14.3.2017 pod č.j. 781102/16. 
- RIO Media a.s., vyjádření ze dne 25.2.2017 pod zn. Vyj-2017/0175. 
- BM servis a.s., vyjádření ze dne 7.2.2017 pod zn. PO-2004/2017. 
- PODA a.s., vyjádření ze dne 17.2.2017 pod zn. TaV/228/2017/Vo1349/2016/Vo. 
- Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., stanovisko ze dne 19.12.2016, 9.3.2017 pod č.j. 

9773/V027655/2016/AUTOMAT, 9773/V005538/2017/TE. 
 
Stavební úřad při posouzení a rozhodnutí vychází ze spolehlivě zajištěných podkladů, které posuzoval 
jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním 
zákonem, jeho prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 501/2006 Sb, vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
dále vyhláškou č. 499/2006 Sb., správním řádem, územním plánem Bohumína.  
 
 
Stavební úřad jednoznačně dospěl k závěru, že záměr je v souladu s ust. § 90 stavebního zákona, zajistil 
vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 
předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení, které zahrnul do podmínek 
rozhodnutí, předložená projektová dokumentace je zpracovaná a vyhodnocená oprávněnou osobou, 
splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. a vyhlášku č. 268/2009 Sb., a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  
 

 

 



Č.j. MUBO/25644/2017 str. 7 

 
V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí 
označit všechny účastníky řízení. Správní orgán v tomto smyslu uvádí, že v daném případě jsou 
účastníky: Město Bohumín, Město Bohumín, Ing. Lumír Macura, Asociace ochrany životního prostředí 
ČR, z.s., Město Bohumín, odbor majetkový, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, GasNet, 
s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Drážní úřad - stavební 
sekce Olomouc, Správa železniční  dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, ČD-
Telematika a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  osoby s vlastnickými 
nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 763, 768/14, 768/15, 768/16, 768/17, 
768/18, 768/19, 768/20, 768/21, 768/22, 768/23, 768/24, 768/25, 768/26, 768/27, 768/28, 768/29, 768/30, 
768/31, 768/32, 768/33, 768/34, 768/35, 768/36, 768/37, 768/38, 768/39, 768/40, 768/41, 768/42, 768/43, 
768/44, 768/45, 768/46, 768/47, 768/48, 768/49, 768/50, 768/51, 768/52, 768/53, 768/54, 768/55, 768/56, 
768/57, 768/58, 768/59, 768/60, 768/61, 768/62, 768/63, 768/64, 768/65, 768/67, 768/68, 768/69, 768/70, 
768/71, 768/72, 768/73, 768/74, 768/75, 768/76, 768/77, 768/78, 768/79, 768/80, 768/81, 768/82, 768/83, 
768/84, 768/85, 768/86, 768/87, 768/88, 768/89, 768/90, 768/91, 768/92, 768/93, 768/94, 768/95, 768/96, 
768/97, 768/98, 768/99, 768/100, 768/101, 768/102, 768/103, 768/104, 768/105, 768/106, 768/107, 
768/108, 768/109, 768/110, 768/111, 768/112, 768/113, 768/114, 768/115, 768/116, 768/117, 768/118, 
768/119, 768/120, 768/121, 768/122, 768/123, 768/124, 768/125, 768/126, 768/127, 768/128, 768/129, 
768/130, 768/131, 768/132, 768/133, 768/135, 768/136, 768/137, 768/138, 768/139, 768/140, 768/141, 
768/142, 768/143, 768/144, 768/145, 768/146, 768/147, 768/148, 768/149, 768/150, 768/151, 768/152, 
768/153, 768/154, 768/155, 768/156, 768/157, 768/158, 768/159, 768/160, 768/161, 768/162, 768/163, 
768/164, 768/165, 768/166, 768/167, 768/168, 768/169, 768/170, 768/171, 768/172, 768/173, 768/174, 
768/175, 768/176, 768/177, 768/178, 768/179, 768/180, 768/181, 768/182, 768/183, 768/184, 768/185, 
768/186, 768/187, 768/188, 768/189, 768/190, 768/191, 768/192, 768/193, 768/194, 768/195, 768/196, 
768/197, 771, 772/1, 780, 782, 1462/1 v katastrálním území Pudlov, parc. č. 1017/2, 1017/3, 1017/4, 
1017/5, 1017/6, 1017/7, 1017/8, 1017/9, 1017/10, 1017/11, 1017/12, 1017/13, 1017/14, 1017/15, 
1017/16, 1017/17, 1017/18, 1017/19, 1017/20, 1017/21, 1017/22, 1017/23, 1017/24, 1017/25, 1017/26, 
1017/27, 1017/28, 1017/29, 1017/30, 1017/31, 1017/32, 1017/33, 1017/34, 1017/35, 1017/36, 1017/37, 
1017/38, 1017/39, 1017/40, 1017/41, 1017/42, 1017/43, 1017/44, 1017/45, 1017/46, 1017/47, 1017/48, 
1017/49, 1017/50, 1017/51, 1017/52, 1017/53, 1017/54, 1017/55, 1017/56, 1017/57, 1017/58, 1017/59, 
1017/60, 1017/61, 1017/62, 1017/63, 1017/64, 1017/65, 1017/66, 1017/67, 1017/68, 1017/69, 1017/70, 
1017/71, 1017/72, 1017/73, 1017/74, 1017/75, 1017/88, 1017/89, 1017/90, 1017/91, 1017/92, 1017/93, 
1017/94, 1017/130, 2574/23, 2574/24, 2574/25, 2574/26, 2574/27 v katastrálním území Nový Bohumín 

 
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 účastníků: 
Proti tomuto územnímu rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním 
učiněným u Městského úřadu Bohumín, stavebního odboru. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 
Ostrava. 

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 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. 
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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. 

 

Upozornění 
Plnění stanovených podmínek z koordinovaného závazného stanoviska z koordinovaného stanoviska  a 
sdělení ze dne 13.4.2017 pod zn. MUBO/10010/2017/STAV/St budou dozorovány dotčenými orgány a 
ostatními v rámci svých kompetencí dle příslušné legislativy. 

Budou dodrženy veškeré podmínky, připomínky a budou respektovány veškeré informace stanovené ve 
vyjádřeních společností: Drážní úřad ze dne 6.3.2017 pod zn. MO-SOO0311/17-2/Km DUCR-
13609/17/Km, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 20.2.2017 pod zn. 2209/2017-
SŽDC-OŘ OVA-ÚTN, ČD-Telematika a.s. ze dne 9.2.2017 pod č.j. 1201701973, ČEZ Distribuce a.s. ze 
dne 18.12.2016, 10.3.2017 pod zn. 0100672176, 1091902322, GridServices, s.r.o. ze dne 9.1.2017, 
10.4.2017 pod zn. 5001427270, 5001488779, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 
18.12.2017, 14.3.2017 pod č.j. 781102/16, PODA a.s. ze dne 17.2.2017 pod zn. 
TaV/228/2017/Vo1349/2016/Vo, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 19.12.2016, 
9.3.2017 pod č.j. 9773/V027655/2016/AUTOMAT, 9773/V005538/2017/TE. 
 

Stavebník je povinen ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří 
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními právními předpisy. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
Ing. Libor Radiňák 
vedoucí stavebního odboru 
  
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
Příloha: 
• Ověřená situace stavby v příloze (pro všechny účastníky řízení a DO) 
 
Příloha pro stavebníka 
• Ověřená projektová dokumentace  
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce na místě obvyklém Městského 
úřadu v Bohumíně. Poslední den této lhůty je dnem doručení tohoto opatření (§ 25 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Obdrží: 

účastníci (doručenky) – dle § 85 odst. 1 stavebního zákona písm. a), b) stavebního zákona a podle § 
27 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řad, ve znění pozdějších předpisů – 
doručuje se do vlastních rukou 
a) žadatel 
Město Bohumín, v zast. Bc. Martin Iwaszek, IDDS: yf7dn8w, Majakovského č.p. 2124/48, Mizerov, 734 
01  Karviná 4 
 
 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
Město Bohumín, IČO 00297569, Ing. Macura Lumír, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  
Bohumín 1 
 
Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a podle § 144 odst. 6 zákona č. 
500/2004 Sb. - doručuje se veřejnou vyhláškou (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě) 
Město Bohumín, odbor majetkový, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm, sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  
Praha 1-Nové Město 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
Drážní úřad - stavební sekce Olomouc, IDDS: 5mjaatd, sídlo: Nerudova č.p. 1, 779 00  Olomouc 9 
Správa železniční  dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IDDS: uccchjm, sídlo: 
Muglinovská č.p. 1038/5, Přívoz, 702 00  Ostrava 2 
ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pod Táborem č.p. 369/8A, Hrdlořezy, 190 00  Praha 9 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
 
Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle § 144 odst. 6 zákona č. 
500/2004 Sb. - doručuje se veřejnou vyhláškou (osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich muže být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 763, 768/14, 768/15, 
768/16, 768/17, 768/18, 768/19, 768/20, 768/21, 768/22, 768/23, 768/24, 768/25, 768/26, 768/27, 768/28, 
768/29, 768/30, 768/31, 768/32, 768/33, 768/34, 768/35, 768/36, 768/37, 768/38, 768/39, 768/40, 768/41, 
768/42, 768/43, 768/44, 768/45, 768/46, 768/47, 768/48, 768/49, 768/50, 768/51, 768/52, 768/53, 768/54, 
768/55, 768/56, 768/57, 768/58, 768/59, 768/60, 768/61, 768/62, 768/63, 768/64, 768/65, 768/67, 768/68, 
768/69, 768/70, 768/71, 768/72, 768/73, 768/74, 768/75, 768/76, 768/77, 768/78, 768/79, 768/80, 768/81, 
768/82, 768/83, 768/84, 768/85, 768/86, 768/87, 768/88, 768/89, 768/90, 768/91, 768/92, 768/93, 768/94, 
768/95, 768/96, 768/97, 768/98, 768/99, 768/100, 768/101, 768/102, 768/103, 768/104, 768/105, 
768/106, 768/107, 768/108, 768/109, 768/110, 768/111, 768/112, 768/113, 768/114, 768/115, 768/116, 
768/117, 768/118, 768/119, 768/120, 768/121, 768/122, 768/123, 768/124, 768/125, 768/126, 768/127, 
768/128, 768/129, 768/130, 768/131, 768/132, 768/133, 768/135, 768/136, 768/137, 768/138, 768/139, 
768/140, 768/141, 768/142, 768/143, 768/144, 768/145, 768/146, 768/147, 768/148, 768/149, 768/150, 
768/151, 768/152, 768/153, 768/154, 768/155, 768/156, 768/157, 768/158, 768/159, 768/160, 768/161, 
768/162, 768/163, 768/164, 768/165, 768/166, 768/167, 768/168, 768/169, 768/170, 768/171, 768/172, 
768/173, 768/174, 768/175, 768/176, 768/177, 768/178, 768/179, 768/180, 768/181, 768/182, 768/183, 
768/184, 768/185, 768/186, 768/187, 768/188, 768/189, 768/190, 768/191, 768/192, 768/193, 768/194, 
768/195, 768/196, 768/197, 771, 772/1, 780, 782, 1462/1 v katastrálním území Pudlov, parc. č. 1017/2, 
1017/3, 1017/4, 1017/5, 1017/6, 1017/7, 1017/8, 1017/9, 1017/10, 1017/11, 1017/12, 1017/13, 1017/14, 
1017/15, 1017/16, 1017/17, 1017/18, 1017/19, 1017/20, 1017/21, 1017/22, 1017/23, 1017/24, 1017/25, 
1017/26, 1017/27, 1017/28, 1017/29, 1017/30, 1017/31, 1017/32, 1017/33, 1017/34, 1017/35, 1017/36, 
1017/37, 1017/38, 1017/39, 1017/40, 1017/41, 1017/42, 1017/43, 1017/44, 1017/45, 1017/46, 1017/47, 
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1017/48, 1017/49, 1017/50, 1017/51, 1017/52, 1017/53, 1017/54, 1017/55, 1017/56, 1017/57, 1017/58, 
1017/59, 1017/60, 1017/61, 1017/62, 1017/63, 1017/64, 1017/65, 1017/66, 1017/67, 1017/68, 1017/69, 
1017/70, 1017/71, 1017/72, 1017/73, 1017/74, 1017/75, 1017/88, 1017/89, 1017/90, 1017/91, 1017/92, 
1017/93, 1017/94, 1017/130, 2574/23, 2574/24, 2574/25, 2574/26, 2574/27 v katastrálním území Nový 
Bohumín 
 
Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a podle § 144 odst. 6 zákona č. 
500/2004 Sb. - doručuje se veřejnou vyhláškou (osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní 
předpis) 
Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., Okružní č.p. 1309, Lutyně, 735 14  Orlová 4 

 
dotčené orgány státní správy a ostatní 
Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Městský úřad Bohumín, odbr životního prostředí a služeb, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  
Bohumín 1 
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