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Ze dne:
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Vyřizuje:
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Datum:

MĚSTSKY ÚŘAD RYCHVALD
Odbor stavební a životního prostředí
Orlovská 678
735 32 Rychvald

10.11.2016
MěÚ-R/St.3510/2016-Ond.

Ondrušková Regina
596 543 030

ondruskova@rychvald.cz
20.2.2017

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
40502 Děčín IV-Podmokly

zastoupená

Profiprojekt s.r.o.
Collo-louky 126
738 Ol Frýdek - Místek

VEŘEJNÁ WHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Územní rozhodnutí

Dne 10.11.2016 podaía ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV
Podmokly zastoupená Profiprojekt s.r.o., IČ 27779319, Collo-louky 126, Frýdek - Místek
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rychvald, Petřvaldská, Fin. domky, NNv+NNk
na pozemcích paře. č. 6163, 6167, 6175, 6180, 6184, 6197, 6203/1, 6205, 6207. 6209, 6228,
6230, 6232, 6234, 6237, 6239, 6241, 6243, 6262, 6264, 6266, 6268. 6271, 6275, 6279, 6286,
6290, 6293,5100/3, 6131, 6172, 6181, 6188/1, 6190/2, 6193, 6201, 6218, 6235, 6269, 6282
a 6399 v kát. území Rychvald".

Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. l písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení podle § 84 až § 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydává podle § 79 a §92
stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

„Rychvald, Petřvaldská, Fin. domky, NNv+NNk na pozemcích páre. č. 6163, 6167, 6175,
6180, 6184, 6197, 6203/1, 6205, 6207, 6209, 6228, 6230, 6232, 6234, 6237, 6239, 6241,
6243, 6262, 6264, 6266, 6268, 6271, 6275, 6279, 6286, 6290, 6293, 5100/3, 6131, 6172,
6181, 6188/1, 6190/2, 6193,6201, 6218,6235,6269,6282 a 6399 v kát. území Rychvald".
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Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o stavbu technického vybavení území vedením NN 0,4 kV členěnou na stavební
objekty SO Ol Podzemní vedení NN 0,4 kV a SO 02 Nadzemní vedení NN 0,4 kV.

SO Ol Podzemní vedení NN 0,4 kV
Ze sloupu č. 202 JB9/15 označeného ČEZ 1550, který se nachází na pozemku paře. č. 6181
budou přes skříně SV201 a SV101 umístěné na sloupu vyvedeny 3 smyčky provedené
zemním kabelem AYKY 3x120+70 celkové délky 2011 m uložené v chráničce Koruflex
DN 110. Přípojky do jednotlivých rodinných domů budou provedeny přes skříň SS100 (200) a
jednu skříň do zdi P1197. Skříně budou umístěny na pozemcích odběratelů za plotem. Skříně
P38, P1916, P2150 a P1302 budou umístěny před plotem. Ze skříní budou podzemním
vedením AYKY4x25 uloženým v chráničce Koruflex DN 50 připojeny rodinné domy. Kabelové
vedení NN bude umístěno v zeleném páse ve výkopu s. 350 mm a hloubky 900 mm.
V komunikaci bude vedení ve výkopu s. 500 mm a hloubky 1200 mm. Výkopy budou
min. 0,5 m od plotů. Na kabely bude položena výstražná folie uložena 20 až 30 cm nad
kabelovou chronickou.

SO 02 Nadzemní vedení NN 0,4 kV

Z trafostanice TS KA 0217, která se nachází na pozemku paře. č. 6131 je vedeno stávající
nadzemní vedení provedeno vodiči AIFe na železobetonových sloupech. Vodiče AIFe budou
vyměněny za vodiče AES 4x120. Sloup č. 15 JB9/6 označený ČEZ 1654 bude přemístěny
z pozemku paře. č. 6420 na pozemek paře. č. 6399 a sloup č. 16 JB9/6 označený ČEZ 1657
bude přemístěny z pozemku paře. č. 6414 na pozemek paře. č.6399.

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž
se stavba umisťuje:
Katastrální území Rychvald, paře. č. 6163, 6167, 6175, 6180, 6184, 6197,6203/1, 6205, 6207,
6209, 6228, 6230, 6232, 6234, 6237,6239,6241, 6243, 6262, 6264, 6266, 6268, 6271, 6275,
6279, 6286, 6290, 6293, 6131, 6188/1 a 6190/2 - druh pozemku zahrada, paře. č. 5100/3 -
druh pozemku ostatní plocha způsob využití jiná plocha, paře. č. 6172, 6181, 6193, 6201,
6218, 6235, 6269, 6282 a 6399 - druh pozemku ostatní plocha způsob využití ostatní
komunikace.

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a
sousedních staveb:

Stavba NNv+NNk bude umístěna na pozemcích paře. č. 6163, 6167, 6175,6180, 6184, 6197,
6203/1, 6205, 6207, 6209, 6228, 6230, 6232, 6234, 6237, 6239, 6241, 6243, 6262, 6264,
6266, 6268, 6271, 6275, 6279, 6286, 6290, 6293,5100/3, 6131, 6172, 6181, 6188/1, 6190/2,
6193, 6201, 6218, 6235, 6269, 6282 a 6399 v kát. území Rychvald, tak, jak je zakresleno
na situačním výkrese, který je součástí územního rozhodnutí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Uzemí dotčené vlivy stavby - část pozemků paře. č. 6163, 6167, 6175, 6180, 6184, 6197,
6203/1, 6205, 6207, 6209, 6228, 6230, 6232, 6234, 6237, 6239, 6241, 6243, 6262, 6264,
6266,6268,6271, 6275, 6279, 6286, 6290,6293,5100/3, 6131, 6172, 6181, 6188/1, 6190/2,
6193, 6201, 6218, 6235, 6269, 6282 a 6399.
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

l. Stavba NNv+NNk bude umístěna na pozemcích paře. č. 6163, 6167, 6175, 6180, 6184,
6197, 6203/1, 6205, 6207, 6209, 6228, 6230, 6232, 6234, 6237, 6239, 6241, 6243, 6262,
6264, 6266, 6268, 6271, 6275, 6279, 6286, 6290, 6293, 5100/3, 6131, 6172, 6181, 6188/1,
6190/2, 6193, 6201, 6218, 6235, 6269, 6282 a 6399 v kát. území Rychvald, tak, jak je
zakresleno na situačním výkrese, který je součástí územního rozhodnutí. Podzemní vedení
NN bude napojeno ze sloupu č. 202 na pozemku paře. č. 6181. Přes skříně SV201 a SV101
umístěné na sloupu budou vyvedeny 3 smyčky provedené zemním kabelem AYKY 3x120+70.
Přípojky do jednotlivých rodinných domů budou provedeny přes skříň SS100 (200) a přes
jednu skříň do zdi P1197. Skříně budou umístěny na pozemcích odběratelů za plotem. Skříně
P38, P1916, P2150 a P1302 budou umístěny před plotem. Ze skříní budou podzemním
vedením AYKY 4x25 připojeny rodinné domy. Sloup č. 15 nadzemního vedení NN bude
z pozemku paře. č. 6420 přemístěny na pozemek paře. č. 6399 a sloup č. 16 bude z pozemku
paře. č. 6414 přemístěny na pozemek paře. č. 6399.

2. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou vypracoval David Klimša,
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 1103678, Profiprojekt s.r.o.,
Collo-louky 126, Frýdek - Místek.

3. Při umístění a realizaci stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku
SmVaK Ostrava a.s. vodovody a kanalizacemi. Před zahájením prací požádat o vytyčení
zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních
sítí Havířov a středisko kanalizačních sítí Karviná. Při provádění stavby nutno respektovat
stávající vodovodní přípojky a kanalizační přípojky pro rodinné domy. O jejich přesnou
polohu nutno požádat její vlastníky. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení
v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo
k poškození tohoto zařízení. Při realizaci stavby budou splněny podmínky stanoviska SmVaK
Ostrava a.s. ze dne 22.8.2016 zn.9773/V017267/2016/GE:

- Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení.
S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s.
respektovat ochranné pásmo vodovodního resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu
mimo toto ochranné pásmo. Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb.,
v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - u vodovodních a
kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně -1,5 m, u vodovodních a kanalizačních řadů

nad průměr 500 mm včetně - 2,5 m, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru
nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem
se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat
ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem
1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
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- Křížení požadujeme provést kolmo max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno
v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řád, ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních
uzavíracích ventilů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
- V případě řešení protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, respů
kanalizace ověřena ručně kopanců sondou.
- Při souběhu s vodovodní resp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m.
Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Na základě vytyčení požadujeme nové stoupy a přípojkové pilíře umístit mimo ochranné
pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. Tato podmínka se netýká 5 ks el. pilířů.
- Nové sloupy a přípojkové pilíře požadujeme umístit mimo trasu: - stávajících vodovodních
přípojek, včetně ochranného pásma, které je dle ČSN 75 5411 doporučeno 1,5 m od vnějšího
líce stěny potrubí na každou stranu a stávajících kanalizačních přípojek, tzn. území
nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě stran, nebude zastavěno ČSN
75 6101.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem
se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě
obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí
vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové,
hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a
ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu,
zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa
křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude
zaznamenána do stavebního deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu
- Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno
na dispečink SmVaK Ostrava a.s.

4. V území se nachází sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Ochranné pásmo sítí elektronických je stanoveno rozsahem 1,5 m
po stranách krajního vedení sítí elektronických komunikací. Budou dodrženy podmínky
ochrany sítí elektronických komunikací uvedené ve vyjádření České telekomunikační
infrastruktury a.s. ze dne 27.7.2016 č.j.669311/16:
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činnosti,
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit
se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření
nezbytná k tomu, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítě elektronických komunikací
ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn
s tím, že sítě elektronických komunikací jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou
zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
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- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací je stavebník nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítí
elektronických komunikací a nadzemního vedení sítí elektronických komunikací tak,
aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k síti elektronických komunikací.
Při křížení nebo souběhu činnosti se sítí elektronických komunikací je povinen řídit
se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti
ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí
elektronických komunikací nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,
založené Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba,
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné stavební činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy podzemního vedení sítí elektronických
komunikací na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou podzemního
vedení sítí elektronických komunikací prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou
nebo by mohly činnosti provádět.
- Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítí elektronických komunikací
je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemního vedení sítí elektronických
komunikací. Odkryta podzemní vedení sítí elektronických komunikací je stavebník, nebojím
pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Budou splněny podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Městského
úřadu Bohumín, odboru stavebního ze dne 14.11.2016 zn.MUBO/43817/2016/STAV/St
z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
- S odpady vzniklými v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech
včetně jeho prováděcích předpisů.
- Vznikající odpady budou tříděny, bude vedena jejich evidence, budou určena a technicky
vybavena místa k dočasnému shromažďování odpadů, podrobnosti nakládání s odpady
upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
- Stavební činnosti nesmí vznikat černé skládky odpadů,
- Ke stavbě lze použít nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěženy během
stavební činnosti, pokud bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě,
na kterém byl vytěžen.
- Vzniklé odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným
k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití, odstranění, ke sběru nebo výkupu
určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení § 14 zákona o odpadech.

6. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů bude splněna podmínka uvedena ve sdělení ze dne 14.11.2015, které je součástí
koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Bohumín, odboru stavebního
ze dne 14.11.2016 zn.MUBO/43817/2016/STAV/St:
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- Výkopy nutno vzhledem ke stávajícím dřevinám realizovat tak, aby nedošlo k poškození a
ničení těchto dřevin. V kořenovém prostoru dřevin se nesmí odkapávat půda.Za kořenovou
zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířena do stran
o 1,5 m. Podrobně jsou ochranná opatření popsána v normě ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
činnostech a to zejména v bodech 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením,
4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy, 4.9 Ochrana kořenového prostoru při
odkopávce půdy, 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam,
4.11 Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků a 4.12
Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatčení.

7. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít
na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a
majetku, i šetrnost k sousedství a dodržovat další povinnosti stavebníka uvedené v § 152
stavebního zákona. Tyto povinnosti má i u staveb nevyžadujících stavební povolení ani
ohlášení.

8. Stavebník je povinen v dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních
prací v silničním pozemku požádat silniční správní úřad Městsky úřad Rychvald, odbor
stavební a životního prostředí, o povolení zvláštního užívání místní komunikace úl. Finské
domky pro umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací v silničním pozemku
podle § 25 odst. 6 písm. c) 3 a d) zákona o pozemních komunikacích.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8,405 02 Děčín IV - Podmokly
zastoupená Profiprojekt s.r.o. IČ 27779319, Collo-louky 126, 738 Ol Frýdek - Místek

Odůvodnění

Dne 10.11.2016 podala ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly zastoupená
Profíprojekt s.r.o., Collo-louky 126, Frýdek - Místek žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby „Rychvald, Petřvaldská, Fin. domky, NNv+NNk na pozemcích paře. č. 6163, 6167,
6175, 6180, 6184, 6197, 6203/1, 6205, 6207, 6209, 6228, 6230, 6232, 6234, 6237, 6239,
6241, 6243, 6262, 6264, 6266, 6268, 6271, 6275, 6279, 6286, 6290, 6293, 5100/3, 6131,
6172, 6181, 6188/1, 6190/2, 6193, 6201, 6218, 6235, 6269, 6282 a 6399 v kát. území
Rychvald".

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly doloženy tyto podklady:
výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, plná moc,
projektová dokumentace, kterou vypracoval David Klimša,
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 1103678
stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.
ze 22.8.2016 zn.9773/V017267/2016/GE,
stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 29.8.2016 zn.5001367983,
vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. 27.7.2016 č.j.669311/16,
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koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín, odboru stavebního
ze dne 14.11.2016 zn.MUBO/43817/2016/STAV/St,
vyjádření Městského úřadu Bohumín, odboru rozvoje a investic,
oddělení rozvoje a územního plánování z hlediska územního plánu
ze dne 1.11.2016 zn.MUBO/44189/2016/RAI/Tř,
sdělení souhlas města Rychvald ze dne 29.9.2016 zn.MěÚ-R/2684/2016/OISM-Ob.,
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti

uzavřenou s vlastníkem pozemků paře. č. 5100/3, 6131, 6172, 6193, 6201,
6218,6235, 6269, 6282 a 6399,
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu
uzavřenou s vlastníkem pozemku paře. č.6181,
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu uzavřené s vlastníky pozemků paře. č. 6163, 6167, 6175, 6180,
6184, 6197,6203/1, 6205, 6207, 6209, 6228, 6230, 6232, 6234, 6237, 6239, 6241, 6243,
6262,6264, 6266, 6268, 6271, 6275,6279, 6286, 6290, 6293, 6188/1 a 6190/2.

Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný
podle ustanovení § 13 odst. l písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 7.12.2016
oznámil v souladu s § 87 odst. l stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení územního řízení, a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. l stavebního zákona
od ústního jednání. Stavební úřad stanovil, že účastníci územního řízení mohou uplatnit své
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o zahájení územního řízení. Účastníci řízení byli poučeni, že k později uplatněným
námitkám se nepřihlíží, a že účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. Obec uplatňuje
v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Účastníci řízení
ve lhůtě určené k uplatnění námitek žádné námitky neuplatnili.

Stavební úřad účastníkům řízení oznámil, že se podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohou před vydáním rozhodnutí ve lhůtě tří
pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro podání námitek vyjádřit k jeho podkladům.
Tohoto práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků územního řízení podle § 85 odst. l a odst. 2
stavebního zákona. Účastníkem územního řízení je žadatel, obec na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno.
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Účastníci územního řízení podle § 85 odst. l stavebního zákona:
a) žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená Profiprojekt s.r.o.
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Město Rychvald.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) 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 Rychvald - paře. č. 5100/3, 6131, 6172, 6193, 6201, 6218,6235, 6269, 6282 a 6399,
Asental Land, s.r.o. - paře. č. 6181, Miroslav Fajkus a Danuta Fajkusová - paře. č. 6163,
Martin Kriegler a Barbora Krieglerová - paře. č. 6167, Petr Kocián - paře. č. 6175, Zdeněk
Waliczek a Anna Waliczková - paře. č. 6180, Karel Klein - paře. č. 6184, Petr Peške - paře.
č. 6188/1, Ladislav Zemánek a Eva Zemánková - paře. č. 6190/2, Libor Maček - paře. č. 6197,
Martin Jelen - paře. č. 6203/1, Zdeněk Priesnitz - paře. č. 6205, Kamila Pužová - paře. č. 6207,
Pavel Blažek a Šárka Blažková - paře. č. 6209, Drahomír Čuřidlo - paře. č. 6234, Robert Bezdek
- paře. č. 6232, Milota Dunajčíková - paře. č. 6230, Radim Tříska a Hana Stříbná - paře.
č. 6228, Anna Koňova - paře. č. 6237, Pavel Šperlík a Pavlína Šperlíková - paře. č.6239, Petr
Ožana a Jaroslava Ožanová - paře. č. 6241, Milan Dvorský - paře. č. 6243, Radek Blanik a
Lenka Blaniková - paře. č. 6268, Ladislav Prchala a Eva Prchalová - paře. č. 6266, Jana
Janíčková - paře. č. 6264, Markéta Bočková - paře. č. 6262, Ján Toráč a Helena Toráčová -
paře. č. 6271, Stanislava Závacká - paře. č. 6275, Josef Šefránek - paře. č. 6279, Radovan
Gabzdyl a Jana Gabzdylová - paře. č. 6286, Jiří Zemánek a lva Zemánková - paře. č. 6290,
Pavel Szweda a Lucie Szwedová - paře. č. 6293. Uvedení účastníci řízení jsou zároveň i
vlastníci sousedních pozemků a staveb rodinných domů.
Komerční banka, a.s. - zástavní právo smluvní povinnost k pozemku paře. č. 6167 Martin
Kriegler a Barbora Krieglerová, k pozemku paře. č. 6197 Libor Maček, k pozemku paře.
č. 6209 Pavel Blažek a Šárka Blažková, k pozemku paře. č. 6228 Radim Tříska a Hana Stříbná,
k pozemku paře. č. 6268 Radek Blanik a Lenka Blaniková, k pozemku paře. č. 6293 Pavel
Szweda a Lucie Szwedová, Raiffeisen stavební spořitelna a.s. - zástavní právo smluvní
povinnost k pozemku paře. č. 6188/1 Petr Peške, Hypoteční banka, a.s. - zástavní právo
smluvní povinnost k pozemku paře. č. 6203/1 Martin Jelen a k pozemku paře. č. 6232 Robert
Bezdek, Wustenrot hypoteční banka a.s. - zástavní právo smluvní povinnost k pozemku paře.
č. 6262 Markéta Bočková, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - zástavní právo smluvní
povinnost k pozemku paře. č. 6286 Radovan Gabzdyl a Jana Gabzdylová,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Moravskoslezský kraj hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace - paře. č. 6830, PROMET REÁL s.r.o. - paře.
č. 6253 a 6254, Radek Gajdošík a Ivana Gajdošíková - paře. č. 6169 a 6171, Eva Danišová a
Jaromír Šuhaj - paře. č. 6159 a 6161, Michal Kichner - paře. č. 6165 a 6166, Břetislav Kichner
a Eva Kichnerová - paře. č. 6173 a 6176, JiříSzkucik - paře. č. 6185 a 6186, Miroslav Ženatík a
Zuzana Ženatíková - paře. č. 6189/1, Taťána Svačinová - paře. č. 6190/2, Petra Bémová -
6126, Ernest Vismek a Petra Vismeková - paře. č. 6194, 9165 a 6198, Bedřich Schaffer a Lada
Scháfferová - paře. č. 6216 a 6217/1, Luboš Waniek - paře. č. 6214 a 6215, Drahomíra
Petrivaldská - paře. č. 6212 a 6213, Tomáš Hlubek - paře. č. 6210 a 6211, Jaroslav
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Brettschneider a Libuše Morávková - paře. č. 6219 a 6220, Bohuslav Majkrzák a Martina
Majkrzáková - paře. 6221 a 6222, Imrich Kačica a Kristina Kačicová - paře. č. 6223 a 6224,
Marta Wolfové - paře. č. 6225 a 6226, Petr Svrčina a Helena Svrčinová paře. č. 6250 a
6251, Jan Sasoň - paře. č. 6248 a 6249, Elfrieda Kulhavá - paře. č. 6244 a 6245, Yvetta
Kasterková - paře. č. 6255 a 6256, Stanislav Kabeláč a Anna Kabeláčová paře. č. 6257 a 6258,
Marta Neuwirthová a Dušan Padých - paře. č. 6259 a 6260, Mgr. Kateřina Sordylová - paře.
č. 6272 a 6273, Jarmila Lubojacká - paře. č. 6280 a 6281, Vendula Jasioková - paře. č. 6276 a
6277, Marta Gáborová - paře. č. 6283 a 6284, Libuše Burešová - paře. č. 6294 a 6295, Michal
Polivčák a Lenka Polivčáková - paře. č. 6414, Alžběta Bojdáková RD č.p. 428.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona, zda je v souladu:
a) s vydanou územně plánovací dokumentaci: Stavba „Rychvald, Petřvaldská, Fin. domky,
NNv+NNk" je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentaci. Pro území města
Rychvald platí Územní plán Rychvaldu schválený Zastupitelstvem města Rychvald dne
3.9.2014, který nabyl účinnosti dne 23.9.2014. Pozemky paře. č. 6163, 6167, 6175, 6180,
6184, 6197, 6203/1, 6205, 6207, 6209, 6228, 6230, 6232, 6234, 6237, 6239, 6241, 6243,
6262,6264,6266, 6268, 6271, 6275, 6279, 6286, 6290, 6293, 5100/3, 6172, 6181, 6188/1,
6190/2, 6201, 6218, 6235, 6269, 6282 a 6399 se v územním plánu nachází na ploše bydlení -
B, bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské - Bl, v zastavěné území.
Pozemek paře. č. 6131 je součástí plochy bydlení - B, bydlení hromadné v bytových domech
- BH, v zastavěné území. Pozemek paře. č. 6193 se nachází na ploše veřejných prostranství -
P, veřejná prostranství - s převahou veřejných ploch - PV, v zastavěném území a zároveň
v zastavitelné ploše Z227. Na pozemcích komunikací jsou vymezeny veřejně prospěšné
stavby VV2 - stavba splaškové kanalizace v lokalitě Václav a VD4 - nové místní komunikace a

šířkové úpravy stávajících komunikací. Přípustné využití plochy Bl, BH a PV je související
obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura.
b) s cíli 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, s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území.
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využívání území: Stavba je v souladu s požadavky stavebního
zákona a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Obecné
požadavky na umisťování staveb podle § 23 a zvláštní požadavky na umisťování staveb podle
§ 24 jsou splněny. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby. Technické požadavky na stavby, požadavky na bezpečnost a
vlastnosti staveb a požadavky pro technická zařízení staveb jsou splněny.
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: Záměr je v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o stavbu
technického vybavení území vedením NN 0,4 kV. Doložena byla vyjádření a stanoviska
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
e) 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: Záměr je v souladu se stanovisky dotčených
orgánů. Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty
do podmínek tohoto rozhodnutí.
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Podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava - město a přilehlých
katastrálních území okresu Karviná" se výše uvedené pozemky nachází na ploše „M" a
„N" chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko
černé uhlí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství
vydal dne 16.10.2014 pod č.j.MSK 131299/2014 sp.zn.ŽPZ/27458/2014/Šan závazné
stanovisko k umísťování staveb nacházejících se v území ploch „M" a „N" chráněného
ložiskového území a souhlasí s umisťováním staveb v území ploch „M" a „N", bez stanovení
podmínek pro jejich provedení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání územního
rozhodnutí, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí podle § 83 odst. l a § 86 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne
Jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování,
stavebního řádu a kultury, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Podle § 82 odst. l
správního řádu odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné a podle odst. 2
téhož ustanovení zákona musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 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.

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

„otisk úředního razítka"

Bc. Jana Ujezdská
vedoucí úředník odboru

stavebního a životního prostředí

Příloha: ověřená situace s umístěním stavby 2x

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17 l. f) za vydání rozhodnutí o umístění stavby ke stavbě neuvedené
v písmenech a) až e) ve výši 20 000,- Kč byl zaplacen dne 15.12.2016.
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Obdrží:
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. l stavebního zákona:

ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
zastoupená Profiprojekt s.r.o., Collo-louky 126, 738 Ol Frýdek - Místek
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníci pozemků
nebo staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, a ti, kdo máji jiné věcné
právo k těmto pozemkům nebo stavbám:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, zn.9773/V017267/2016/GE
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3 - Žižkov, č.j.669311/16
Komerční banka, a.s.. Na Příkopě 969/33,110 00 Praha - Staré Město (zástavní právo
smluvní povinnost k pozemku paře. č. 6167 Martin Kriegler a Barbora Krieglerová,
k pozemku paře. č. 6197 Libor Maček, k pozemku paře. č. 6209 Pavel Blažek a Šárka
Blažková, k pozemku paře. č. 6228 Radim Tříska a Hana Stříbná, k pozemku paře. č. 6268
Radek Blanik a Lenka Blaniková k pozemku paře. č. 6293 Pavel Szweda a Lucie Szwedová)
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 00 Praha Žižkov (zástavní právo
smluvní povinnost k pozemku paře. č. 6188/1 Petr Peške)
Hypoteční banka, a.s.. Radlická 333/15, 150 00 Praha - Radlice (zástavní právo smluvní
povinnost k pozemku paře. č. 6203/1 Martin Jelen, k pozemku paře. č. 6232 Robert Bezdek)
Wustenrot hypoteční banka a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha - Nusle (zástavní
právo smluvní povinnost k pozemku paře. č. 6262 Markéta Bočková)
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, 120 00 Praha - Vinohrady
(zástavní právo smluvní povinnost k pozemku paře. č. 6286 Radovan Gabzdyl a Jana
Gabzdylová)
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
Asental Laná, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Miroslav Fajkus, Finské domky 1251, 735 32 Rychvald
Danuta Fajkusová, Finské domky 1251, 735 32 Rychvald
Martin Kriegler, Finské domky 1302, 735 32 Rychvald
Barbora Krieglerová, Průběžná 1719/1, 708 00 Ostrava - Poruba
Petr Kocián, Finské domky 1253, 735 32 Rychvald
Zdeněk Waliczek, Finské domky 1256, 735 32 Rychvald
Anna Waliczková, Finské domky 1256, 735 32 Rychvald
Karel Klein, Energetiků 941, 735 14 Orlová - Lutyně
Petr Peške, Fifejdy 1256/6, 747 05 Opava - Kateřinky
Ladislav Zemánek, Osvobození 823, 735 14 Orlová - Lutyně
Eva Zemánková, Osvobození 823, 735 14 Orlová - Lutyně
Libor Maček, Sokolovská 1180/20, 708 00 Ostrava - Poruba
Martin Jelen, Finské domky 1828, 735 32 Rychvald
Zdeněk Priesnitz, Finské domky 1195, 735 32 Rychvald
Kamila Pužová, Finské domky 1205, 735 32 Rychvald
Pavel Blažek, Finské domky 1209, 735 32 Rychvald
Šárka Blažková, Finské domky 1209, 735 32 Rychvald
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Drahomír Čuřidlo, Finské domky 1446, 735 32 Rychvald
Robert Bezdek, Finské domky 1830, 735 32 Rychvald
Milota Dunajčíková, Finské domky 1204, 735 32 Rychvald
Radim Tříska, Finské domky 1214, 735 32 Rychvald
Hana Střťbná, Finské domky 1214, 735 32 Rychvald
Anna Káňová, Finské domky 1192, 735 32 Rychvald
Pavel Šperlík, Finské domky 1197, 735 32 Rychvald
Pavlína Šperlíková, Finské domky 1197, 735 32 Rychvald
Petr Ožana, Finské domky 1203, 735 32 Rychvald
Jaroslava Ožanová, Finské domky 1203, 735 32 Rychvald
Milan Dvorský, Finské domky 1211, 735 32 Rychvald
Radek Blanik, Finské domky 1893, 735 32 Rychvald
Lenka Blaniková, Finské domky 1893, 735 32 Rychvald
Ladislav Prchala, Finské domky 1803, 735 32 Rychvald
Eva Prchalová, Finské domky 1803, 735 32 Rychvald
Jana Janíčková, Finské domky 1894, 735 32 Rychvald
Markéta Bočková, Finské domky 1843, 735 32 Rychvald
Ján Toráč, Finské domky 1190, 735 32 Rychvald
Helena Toráčová, Finské domky 1190, 735 32 Rychvald
Stanislava Závacká, Finské domky 1201, 735 32 Rychvald
Josef Šefránek, Finské domky 1896, 735 32 Rychvald
Radovan Gabzdyl, Finské domky 1200, 735 32 Rychvald
Jana Gabzdylová, Finské domky 1200, 735 32 Rychvald
JiříZemánek, Svat. Čecha 1092, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín
Iva Zemánková, Svat. Čecha 1092, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín
Pavel Szweda, Finské domky 1188, 735 32 Rychvald
Lucie Szwedová, Finské domky 1188, 735 32 Rychvald

Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce:
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž
vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může byt územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Moravskoslezský kraj hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1,
702 00 Ostrava - Přivez, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 Ol Karviná
PROMET REÁL s.r.o., 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Radek Gajdošík, Finské domky 1833, 735 32 Rychvald
Ivana Gajdošíková, Ladislava Hosáka 1008/27, 700 30 Ostrava - Bělský Les
Eva Danišová, Finské domky 1824, 735 32 Rychvald
Jaromír Šuhaj, Finské domky 1824, 735 32 Rychvald
Michal Kichner, Finské domky 1252, 735 32 Rychvald
Břetislav Kichner, Finské domky 1831, 735 32 Rychvald
Eva Kichnerová, Finské domky 1831, 735 32 Rychvald
JiříSzkucik, Finské domky 1823, 735 32 Rychvald
Miroslav Ženatík, Finské domky 2133, 735 32 Rychvald
Zuzana Zenatíková, Finské domky 2133, 735 32 Rychvald
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Taťána Svačinová, Finské domky 1916, 735 32 Rychvald
Petra Bémová, Petřvaldská 610, 735 32 Rychvald
Ernest Vismek, Finské domky 1206, 735 32 Rychvald
Petra Vismeková, Finské domky 1206, 735 32 Rychvald
Bedřich Schaffer, Finské domky 1194, 735 32 Rychvald
Lada Schafferová, Finské domky 1194, 735 32 Rychvald
Luboš Waniek, Finské domky 1829, 735 32 Rychvald
Drahomíra Petrivaldská, Finské domky 1320, 735 32 Rychvald
Tomáš Hlubek, Finské domky 1319, 735 32 Rychvald
Jaroslav Brettschneider, Finské domky 1193, 735 32 Rychvald
Libuše Morávková, Finské domky 1193, 735 32 Rychvald
Bohuslav Majkrzák, Finské domky 1196, 735 32 Rychvald
Martina Majkrzáková, Finské domky 1196, 735 32 Rychvald
Imrich Kačica, Finské domky 1757, 735 32 Rychvald
Kristina Kačicová, Finské domky 1757, 735 32 Rychvald
Marta Wolfové, Kubánská 1547/3, 708 00 Ostrava - Poruba
Petr Svrčina, č.p. 1810, 735 32 Rychvald
Helena Svrčinová, č.p. 1810, 735 32 Rychvald
Jan Sasoň, Porubská 1135, 735 14 Orlová - Poruba
Elfrieda Kulhavá, Finské domky 1213, 735 32 Rychvald
Yvetta Kasterková, Nerudova 1157, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín
Stanislav Kabeláč, Finské domky 1202, 735 32 Rychvald
Anna Kabeláčová, Finské domky 1202, 735 32 Rychvald
Marta Neuwirthová, Finské domky 1212, 735 32 Rychvald
Dušan Padých, Finské domky 1212, 735 32 Rychvald
Mgr. Kateřina Sordylová, Finské domky 1199, 735 32 Rychvald
Jarmila Lubojacká, Finské domky 1895, 735 32 Rychvald
Vendula Jasioková, Finské domky 1897, 735 32 Rychvald
Marta Gáborová, Finské domky 1189, 735 32 Rychvald
Libuše Burešové, Březinská 1620, 735 41 Petřvald
Michal Polivčák, Stará kolonie 426, 735 32 Rychvald
Lenka Polivčáková, Stará kolonie 426, 735 32 Rychvald
Alžběta Bojdáková, Stará kolonie 428, 735 32 Rychvald

Z důvodu velkého počtu účastníků řízení (více než 30 účastníků řízení) se rozhodnutí
doručuje veřejnou vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou
vyhláškou provede tak, že se písemnost rozhodnutí vyvěsí na úřední desce správního orgánu,
který rozhodnutí doručuje tj. na úřední desce Městského úřadu Rychvald. Rozhodnutí
se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšeni se
rozhodnutí považuje za doručené.

Dotčené orgány:
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic oddělení rozvoje a územního plánování,
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb,
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
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Na vědomí:

JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno - město. Bratislavská 73, 602 00 Brno
(exekuční příkaz k prodeji nemovitosti povinnost k pozemku paře. č. 6271 Ján Toráč,
na kterém bude stavba zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně umístěna)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne Sejmutá dne
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