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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 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 ust. § 84 až ust. § 90 stavebního 
zákona žádost o  vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 11. 1. 2017 podalo 

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81  Bohumín, 
které zastupuje Ing. Jitka Ptošková, Masarykova 158, 735 81  Bohumín 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle ust. § 79 a ust. § 92 stavebního zákona 
a ust. § 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 

"Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí" 
obec Bohumín, m. č. Záblatí 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 592/1 (ostatní plocha), parc. č. 744/3 (ostatní plocha), parc. č. 
1501 (ostatní plocha), parc. č. 1519/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Záblatí u Bohumína. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

• Chodník, autobusové zastávky, opěrná zeď 

 
Popis stavby: 
• předmětem stavby je vybudování nových chodníků po levé straně pozemní komunikace - silnice 

III/4711 (ul. Bezručova) 
SO 101 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,000 - 0,170: 
• chodník v úseku o restaurace Partyzán po střední část zájmového území 
• chodník bude proveden v šířce 1,5 m a v délce hlavní větve 125 m (cca km 0,045 - 0,170) 
• chodník bude proveden ze zámkové dlažby tl. 60 mm, od komunikace budou chodníky odděleny  

betonovými silničními obrubníky s betonovou pří dlažbou 
• od okolní zeleně bude chodník oddělen chodníkovými betonovými obrubníky, případně betonovou 

palisádou 
• systém odvodnění v tomto úseku zůstane stávající - srážková voda bude odváděna do jednotné 

kanalizace přes stávající šachty 
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SO 102 Chodník podél silnice III/4711 v Záblatí v km 0,180 - 0,650: 
• chodník v úseku ve střední části zájmového území, v prostoru poškozeného místa silnice III/4711 
• chodník bude proveden v šířce 1,5 m a v délce 470 m (cca km 0,180 - 0,650) 
• chodník bude proveden ze zámkové dlažby tl. 60 mm, od komunikace budou chodníky odděleny 

betonovými silničními obrubníky s betonovou pří dlažbou 
• od okolní zeleně bude chodník oddělen chodníkovými betonovými obrubníky, případně betonovou 

palisádou 
• systém odvodnění v tomto úseku zůstane stávající - srážková voda bude odváděna do jednotné 

kanalizace přes stávající šachty 
SO 103 Chodník podél silnice III/4711 v Záblatí v km 0,650 - 0,930: 
• chodník v prostoru za poškozeným místem silnice III/4711 po ZŠ Bohumín - Záblatí 
• chodník bude proveden v šířce 1,5 m a v délce 270 m (cca km 0,650 - 0,930) 
• chodník bude proveden ze zámkové dlažby tl. 60 mm, od komunikace budou chodníky odděleny 

betonovými silničními obrubníky s betonovou pří dlažbou 
• od okolní zeleně bude chodník oddělen chodníkovými betonovými obrubníky, případně betonovou 

palisádou 
• systém odvodnění v tomto úseku zůstane stávající - srážková voda bude odváděna do jednotné 

kanalizace přes stávající šachty 
SO 104 Autobusová zastávka Záblatí, rest. Na Zálesí: 
• nástupiště AZ bude ve standartní šířce 2,2 m 
• nástupní hrana AZ v délce 13,0 m bude provedena z obrub CSB-HK, s výškovým rozdílem mezi 

povrchem a nástupištěm 20 cm 
• za obrubami bude proveden kontrastní pás, ukončený ve vzdálenosti 50 cm od nástupní hrany 
• ve vzdálenosti 80 cm od označníku zastávky bude proveden signální pás šířky 80 cm ve vizuální i 

hmatové úpravě povrchu 
SO 105 Autobusová zastávka Záblatí, u Kříže 
• nástupiště bude provedeno v šířce 1,7 m, zastávka bude zajištěna opěrnou zdí (mikro pilotovým 

prahem) 
• nástupní hrana AZ v délce 13,0 m bude provedena z obrub CSB-HK, s výškovým rozdílem mezi 

povrchem a nástupištěm 20 cm 
• za obrubami bude proveden kontrastní pás, ukončený ve vzdálenosti 50 cm od nástupní hrany 
• ve vzdálenosti 80 cm od označníku zastávky bude proveden signální pás šířky 80 cm ve vizuální i 

hmatové úpravě povrchu 
SO 201 Zárubní zeď v km 0,740 - 0,792: 
• zárubní zeď mezi stavebním staničením v km 0,740 až 0,792 v délce 52 m 
• zárubní zeď bude provedena jako gabionová konstrukce 
• sítě gabionů budou tvořeny z pozinkovaného drátu, s rozměrem ok sítě 100/100 mm 
• výplň gabionů bude provedena nedrobivým kamenem 
SO 202 Opěrná zeď AZ Záblatí, u Kříže: 
• zeď zajišťující nástupiště autobusové zastávky 
• zdí bude zajištěna také stabilita navazujícího silničního tělesa 
• zeď bude provedena v délce 17,5 m, jako monolitická z betonu třídy C 30/37 XF4/XD3, z důvodu 

minimalizace prostorových nároků ve formě mikro pilotového úložného prahu 
Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z dokumentace předložené k územnímu řízení. 

 
Umístění stavby na pozemku: 
• stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 592/1 (ostatní plocha), parc. č. 744/3 (ostatní plocha), 

parc. č. 1501 (ostatní plocha), parc. č. 1519/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Záblatí u 
Bohumína., tak jak je zakresleno na koordinačních situacích v měřítku 1:1000, kde je zakreslená celá 
stavba a které jsou součástí územního rozhodnutí. 
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Určení prostorového řešení stavby 
• jedná se o výstavbu   nového chodníku podél komunikace III/4711, k vybudování dvou autobusových 

zastávek  a  opěrné zdi. Stavba  svým  uspořádáním zapadá do stávajícího prostoru. Dojde ke zvýšení 
bezpečnosti v daném úseku.  
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
• Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

Stanoví se podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna jako stavba trvalá v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro územní 

řízení v souladu s grafickými přílohami tohoto územního rozhodnutí, která obsahuje současný stav 
území v měřítku 1: 1000 katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby, která je 
nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí. 

2. Pro uskutečnění umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků parc.č. 592/1 
(ostatní plocha), parc. č. 744/3 (ostatní plocha), parc. č. 1501 (ostatní plocha), parc. č. 1519/1 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Záblatí u Bohumína.  

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

4. Projektová dokumentace pro výše uvedenou stavbu bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

5. Plocha sjezdu pro pozemek parc.č. 898 v kat. území Záblatí u Bohumína bude zapracován do 
projektové dokumentace pro stavební povolení. 

6. Před podáním žádosti o  vydání stavebního povolení u příslušného Městského úřadu v Bohumíně, 
stavebního odboru  požádá žadatel o vydání souhlasu se stavbou dle ustanovení § 15 odst. 2 
stavebního zákona. 

7. Žadatel podá žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři a doloží předepsané doklady dle 
zákona i prováděcí vyhlášky (ust. § 110 odst. 1-2 stavebního zákona a přílohy č. 2 vyhlášky č. 
526/2006 Sb.)  

 
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, IČ 00297569, Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
 

Odůvodnění: 
Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její 
druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dne 11. 1. 2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Chodník podél silnice 
III/4711 na Záblatí" na pozemcích parc. č. 592/1 (ostatní plocha), parc. č. 744/3 (ostatní plocha), parc. č. 
1501 (ostatní plocha), parc. č. 1519/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Záblatí u Bohumína. 

Stavební úřad dne 13. 3. 2017 pod sp. zn.: MUBO/01782/2017/STAV/La oznámil zahájení územního 
řízení účastníkům řízení dle § 85odst. 2 písm. c) stavebního zákona „osoby,  o kterých tak stanoví zvláštní 
zákon“ a to: Změna pro život  z.s., Orlovák, z.s., RACEK BOHUMÍN o. s. 

K územnímu řízení se dne 24. 3. 2017 pod sp. zn.: MUBO/12752/2017/STAV/La přihlásil jako účastník 
řízení spolek Orlovák, z.s.. Oznámení spolku k účasti v řízení bylo doručeno v zákonem stanovené lhůtě. 
 
Stavební úřad podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 27. 3. 2017 zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož, se jedná o řízení s velkým počtem účastníků 
řízení, doručil stavební úřad oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po 
dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu v Bohumíně. Za den doručení je považován poslední den  
po patnáctidenní lhůtě vyvěšení oznámení na úřední desce. 
Stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště jsou 
dobře známy a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení záměru, a stanovil, že ve 
lhůtě  15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
dotčené orgány svá stanoviska. 
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Této možnosti využil účastník řízení pán Ing. Angel Bratovanov, MBA, bytem Čihákova 872/17, 
Praha – Libeň. Ostatní účastníci řízení této možnosti nevyužili. 
 
Stavební úřad určil účastníky řízení dle ust. § 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 ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel, a to: Město Bohumín v zastoupení Ing. Jitka 

Ptošková (parc.č.744/3 a 1501). 
b) Dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn, a to: Město Bohumín.  
c) Dle ust. § 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 silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko 
Karviná (parc.č. 1519/1), Jindřich Čeřenský, Hermína Čeřenská (parc.č. 592/1).  

d) Dle ust. § 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: parc. Č. 1, 2, 7/1, 529/1, 529/3, 537, 539, 589, 670/31, 745, 746, 
747, 748, 749, 750, 751, 766, 780, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 799/1, 799/2, 800, 
801, 808, 809, 815, 816, 818, 819, 827, 828, 831, 832, 840, 841, 843, 847/1, 855, 859, 861, 870, 871, 
875, 876, 889, 890, 892, 893, 894, 895/1, 896/1, 898, 899/1, 1519/11 v katastrálním území Záblatí u 
Bohumína, Bohumín, Záblatí č. p. 170, č. p. 17, č. p. 154, č. p. 166, č. p. 253, č. p. 113, č. p. 118, č. p. 
126, č. p. 111, č. p. 56, č. p. 87, č. p. 285, č. p. 161, č. p. 413, č. p. 268, č. p. 181, č. p. 131, č. p. 119, 
č. p. 262, č. p. 125, č. p. 165, č. p. 109, č. p. 95, č. p. 363, č. p. 216 a č. p. 48, Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., GridServices, s.r.o, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., BM servis a.s. 

e) Dle ust. § 85 odst. 2 písm. d) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: 
ORLOVÁK, z.s. 

 
V rámci oznámení o zahájení územního řízení, stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu 
oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho 
podkladům rozhodnutí, a k tomu jim stanovil lhůtu od 16. dne do 20. dne od doručení. Této možnosti 
nikdo nevyužil. 
 
Vlastníky jiných pozemků a staveb, ani ty, kteří mají jiná práva k dalším pozemkům a stavbám na nich, 
stavební úřad mezi účastníky řízení nezahrnul. Posouzením předmětu řízení a odstupových vzdáleností 
stavební úřad dospěl k závěru, že pouze vlastnická a jiná práva výše uvedených osob mohou být 
rozhodnutím přímo dotčena.  
 
Žádost byla v územním řízení posouzena jednotlivými dotčenými orgány, a to Policií České republiky, 
Dopravním inspektorátem Karviná. V rámci koordinovaného závazného stanoviska byl záměr dále 
posouzen silničním správním úřadem, z hlediska péče o životní prostředí odborem životního  prostředí a 
služeb Městského úřadu Bohumín, jako orgánem státní správy s více působnostmi.  
 
Stavba nevyžaduje posouzení jejího vlivů na životní prostředí: nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
93/2004 Sb., ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. Umístění stavby vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území.  
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.  
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Některé podmínky ve vyjádřeních, stanoviscích dotčených orgánů a správců inženýrských sítí se týkají 
samotné realizace stavby a  nejsou tudíž podmínkami pro umístění stavby, nelze je tudíž zapracovat do 
podmínek územního rozhodnutí, neboť by toto odporovalo ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona. Tyto 
budou v dalším řízení zapracovány až do stavebního povolení. Jiné podmínky výše citovaných vyjádření 
a stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí byly již  dříve projednány  a jsou zapracovány 
do projektové dokumentace pro územní řízení, a tudíž nejsou součástí tohoto rozhodnutí. 
Platnost výše uvedených rozhodnutí dotčených orgánů zůstává nezměněna. Tato rozhodnutí, vč. jejich 
podmínek musí být i nadále respektována. 
 
Stavební úřad v územním řízení záměr žadatele posoudil a shledal, že záměr je v souladu 
s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, a to: 
1) s vydanou územně plánovací dokumentací:  
Dle územního plánu Bohumína se pozemky se nachází v ploše bydlení individuálního (kódy ploch BI-
147, BI-149, BI-154), v ploše koridory smíšené bez rozlišení (kód plochy SK), v ploše plochy 
zemědělské (kód plochy Z) mapový list 5-7 a 5-8, zároveň se nacházejí v zastavěném území vymezeném 
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Blíže specifikováno ve vyjádření z hlediska 
územního plánu ze dne 12. 10. 2016 pod sp. zn.: MUBO/42003/2016/RAI/Fa. 
Navrhovaný záměr je slučitelný s hlavním využitím  všech výše uvedených ploch, jelikož se jedná o 
dopravní infrastrukturu (chodník, autobusové zastávky a opěrnou zeď). Údaje o souladu s územně 
plánovací dokumentací jsou dále uvedeny v průvodní zprávě, části A, bodu A. 3.5, str. 6-7. 
Stavba je v souladu s územním plánem Bohumína, vydaným opatřením obecné povahy. Opatření obecné 
povahy bylo vydáno usnesením zastupitelstva města Bohumín 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. 
2) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území  
Předmětná stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, nikterak svou existencí nenarušuje 
stávající charakter území, a jelikož se jedná o stavbu, která zlepší bezpečnost v daném úseku silnice 
III/4711, není v rozporu s ochranou architektonických a urbanistických hodnot v území.  
3) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území  
Obecné požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., jsou dodrženy. Při vymezování 
pozemků a umisťování staveb se aplikují ustanovení třetí a čtvrté části této vyhlášky v souladu s § 20 této 
vyhlášky umístění předmětné stavby nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území, velikost, poloha a 
uspořádání pozemků umožňuje umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel. Stavba svých 
řešením splňuje požadavek dle § 3 této vyhlášky na vytváření a ochranu bezpečně veřejných prostranství, 
mezi které náleží dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., také chodníky a další prostory sloužící bez omezení 
k obecnému užívání - viz průvodní zpráva část. A, bod A. 3.6, str. 7. Svým charakterem se jedná o malou 
stavbu bez podstatného vlivu na krajinu. Jde o podlimitní záměr, který nenáleží do kategorie záměrů 
vyžadujících zjišťovací řízení a nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska 
zákona č. 100/2001 Sb. – viz souhrnná technická zpráva část B, bod B. 6.4, str. 27. Stavba je navržena 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. – viz souhrnná technická zpráva část B, bod B. 2.4, str. 17.  Vliv stavby na 
okolí v průběhu realizace bude minimální. Stavba nemá nároky na záběr půdy ze zemědělského půdního a 
lesního fondu ani na další pozemky. Nezasahuje do chráněných krajinných oblastí ani kulturních 
památek, chráněných krajinných prvků apod. Stavba, tak jak je navržena jednoznačně odpovídá 
stávajícímu charakteru území a nijak nenarušuje stávající architektonické a urbanistické hodnoty v území. 
Je zachována stávající kvalita prostředí.  
4) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
Vybudováním komunikací pro pěší podél vozovky, změnou šířkového uspořádání vozovky dojde 
k zpřehlednění dopravního provozu a tím ke zvýšení bezpečnosti. Navrhovaná komunikace pro pěší 
navazuje na stávající  komunikaci pro pěší vedoucí k restauraci „Partyzán“ dále povede podél 
komunikace III/4711 ul. Bezručova a bude zakončená u objektu ZŠ a MŠ Záblatí. Stavba je navržena v 
souladu s požadavky na zajištění veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stávající technická 
infrastruktura je respektována. Byla doložena vyjádření a stanoviska vlastníků či správců veřejné 
technické a dopravní infrastruktury, dle kterých stavba není v rozporu s jejich zájmy.  
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5) 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 
V rámci koordinovaného závazného stanoviska byl záměr dále posouzen silničním správním úřadem, 
odborem životní prostředí  a služeb Městského úřadu v Bohumíně. Stanoviska dotčených orgánů jsou 
souhlasná. Požadavky dotčených orgánů v rámci řízení  jsou zapracovány v projektové dokumentaci – 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - v průvodní zprávě, část A, bod A. 3.7 – str. 7 a 8,  
v souhrnné technické zprávě, část B, bod B.6 - str. 25 -27. 
V rámci zpracování projektové dokumentace byly respektovány připomínky a požadavky dotčených 
orgánů. Přehled vyjádření dotčených orgánů a jejich stanovisek je součástí dokladové části (část E) 
projektové dokumentace - v samostatné průvodní zprávě, část A, bod A. 3.7 – str. 7. 
Stavební úřad uvádí, že plnění stanovených podmínek bude dozorováno dotčenými orgány samostatně 
v rámci jejich kompetenci, které jim ukládá zákon. 
Stavba svým charakterem nevyžaduje měření radonového indexu, dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 
 
K zahájenému územnímu řízení v dané lhůtě uplatnil námitky účastník řízení: 
Pan Jing. Angel Bratovanov, MBA,  bytem Čihákova 872/17, Praha -Libeň, námitky ze dne 10. 4. 2017 
pod sp. zn.: MUBO15504/2017/STAV/La, ve kterých uvádějí (citace): 
V příloze přikládám situaci s vyznačením nové komunikace včetně sjezdu, zpracovaného tak, jak jsem o 
tomto záměru informoval již v říjnu loňského roku Ing. Lumíra Macuru. 
Tímto Vás žádám o přepracování dokumentace v tomto stupni (územního řízení, popřípadě v dalším 
stupni (pro stavební povolení). 
 
Podané námitky stavební úřad takto vyhodnotil a uvádí k nim následující: 
Stavební úřad se danými námitkami zabýval. Námitky byly předány žadateli o vydání územního 
rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a to Městu Bohumín a také zhotoviteli dokumentace pro 
územní řízení. 
Na základě těchto námitek bylo stavebnímu úřadu sděleno dne 11. 4. 2017 e-mailem, ze strany žadatele a 
to panem Ing. Janem Hockem, že nová plocha sjezdu bude zapracována v projektu pro stavební povolení. 
Stavební úřad tuto skutečnost zapracoval do podmínky tohoto rozhodnutí pod č. 5.  
Stavební úřad se výše uvedenými námitkami zabýval  a na základě uvedených skutečností je také 
zhodnotil a odůvodnil, tak jak je výše uvedeno.  
Na základě těchto výše uvedených skutečností má stavební úřad za to, že došlo k naplnění práv účastníků 
řízení a vyhovění podaných námitek. 
 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena následujícími doklady a podklady 
1) Snímek pozemkové mapy 
2) Vlastnictví pozemků bylo ověřeno: výpisem z katastru nemovitostí LV277, 520, 10001 
3) Informace o okolních parcelách 
4) Projektovou dokumentaci zpracovala firma Geoengineering spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. 

Miroslav Knápek, ČKAIT 1102989, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. 
5) Pověření ze dne 7. 10. 2014  
6) Souhlas vlastníka dotčeného pozemku se stavbou ze dne 14. 5. 2016 
7) Seznam dokladů  
 
K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel doložil tyto stanoviska, vyjádření a rozhodnutí 
DO: 
Městský úřad Bohumín, stavební odbor 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 1. 12. 2016 pod sp. zn.: MUBO/41498/2016/STAV/St) 
Městský úřad Bohumín, stavební odbor 
(sdělení ze dne 1. 12. 2016 pod sp. zn.: MUBO/41498/2016/STAV/St) 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování 
(vyjádření z hlediska ÚPD ze dne 12. 10. 2016 pod sp. zn.: MUBO/42003/2016/RAI/Fa) 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb 
(závazné stanovisko ze dne 4. 11. 2016 pod sp. zn.: MUBO/45556/2016/ŽPS/Li) 
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Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 
(stanovisko ze dne 11. 10. 2016 pod sp. zn.: ŽPZ/27195/2016/Šub) 
Policie ČR, KŘ MSK, územní odbor Karviná DI 
(stanovisko ze dne 12. 10. 2016 pod č. j.: KRPT-222643-1/ČJ-2016-070306)) 
   
Dále žadatel předložil k územnímu řízení tato vyjádření  majetkových správců inženýrských sítí a 
ostatních 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
(stanovisko ze dne 14. 12. 2016 pod zn.: 9773/V027383/2016/TE) 
ČEZ Distribuce a.s. 
(sdělení ze dne 2. 11. 2016 pod zn.: 0100652310) 
(sdělení ze dne 2. 11. 2016 pod zn.: 0100652318) 
 (vyjádření ze dne 4. 10. 2016 pod zn.: 1089403371) 
ČEZ Teplárenská, a.s. 
(vyjádření ze dne 24. 9. 2014) 
ČEZ ICT Services, a.s. 
(sdělení ze dne 27. 4. 2016 pod zn.: 0200441789) 
(sdělení ze dne 27. 4. 2016 pod zn.: 0200441786) 
GridServices, s.r.o.. 
(stanovisko ze dne 11. 10. 2016 pod zn.: 5001381631) 
Česka telekomunikační infrastruktura, a.s. 
(vyjádření ze dne 2. 11. 2016 pod č. j.: 764387/16) 
(vyjádření ze dne 31. 10. 2016) 
(vyjádření ze dne 18. 6. 2014) 
BM Servis a.s. 
(vyjádření ze dne 23. 2. 2017 pod č. j.: PO-298/2017) 
(vyjádření ze dne28.4.2016) 
PODA a.s. 
(vyjádření ze dne 6. 5. 2016 pod zn.: TaV/579/2016/Vo) 
RIO Media a.s. 
(vyjádření ze dne 27. 7. 2016 pod č. j.: Vyj-2016-1057) 
Správa silnic MSK, pracoviště Karviná 
(vyjádření ze dne 19. 10. 2016 pod zn.: 26010/TSÚ/2016/RŘ) 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a 
požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.  
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.  
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:  
Námitky účastníka řízení jsou uvedeny v odůvodňovací části tohoto rozhodnutí  a stavební úřad se jimi 
zabýval, udělal si o nich úsudek a vyhodnotil je v odůvodňovací části tohoto rozhodnutí. 
  
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:  
Účastníci se k podkladům rozhodnutí v určené době nevyjádřili. 

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, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., GridServices, s.r.o, 
ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., BM servis a.s., Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, Jindřich Čeřenský, Hermína 
Čeřenská, Orlovák, z.s., Město Bohumín, odbor majetkový, vlastníci pozemků a staveb: parc. č. 1, 2, 7/1, 
529/1, 529/3, 537, 539, 589, 670/31, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 766, 780, 783, 784, 785, 786, 
787, 788, 789, 791, 792, 799/1, 799/2, 800, 801, 808, 809, 815, 816, 818, 819, 827, 828, 831, 832, 840, 
841, 843, 847/1, 855, 859, 861, 870, 871, 875, 876, 889, 890, 892, 893, 894, 895/1, 896/1, 898, 899/1, 
1519/11 v katastrálním území Záblatí u Bohumína, Bohumín, Záblatí č.p. 170, č.p. 17, č.p. 154, č.p. 166, 
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č.p. 253, č.p. 113, č.p. 118, č.p. 126, č.p. 111, č.p. 56, č.p. 87, č.p. 285, č.p. 161, č.p. 413, č.p. 268, č.p. 
181, č.p. 131, č.p. 119, č.p. 262, č.p. 125, č.p. 165, č.p. 109, č.p. 95, č.p. 363, č.p. 216 a č.p. 48,   
 
Poučení účastníků: 
• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho podáním u stavebního odboru 

Městského úřadu Bohumín. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor  
územního plánování, stavebního řádu a kultury.  

• 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 ust. § 15 nebo ust. § 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení 
stavby. 

• Rozhodnutí má podle ust. § 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. 

 

 
 

                      „otisk úředního razítka“ 
Ing. Libor Radiňák 

vedoucí stavebního odboru 
  
 
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 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 

 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen. 
 
 
Příloha: 
• Ověřená situace stavby (pro všechny účastníky řízení a DO) 
 
Příloha pro stavebníka 
• Ověřená projektová dokumentace  
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) - dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
Město Bohumín v zastoupení Ing. Jitka Ptošková – adresa pro doručování: MěÚ Bohumín, 
Masarykova 158, Bohumín, odbor RAI  
Město Bohumín v zastoupení Ing. Lumír Macura, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  
Bohumín 1 
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účastníci řízení (veřejná vyhláška) - dle § 85 odst. 2  stavebního zákona  a § 144 odst. 6 zákona 
č.500/2004 Sb., (správní řád) 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
GridServices, s.r.o, IDDS: g7myju3, sídlo: Plynární č.p. 2748/6, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
BM servis a.s., IDDS: 5esc6pv, sídlo: Krátká č.p. 775, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, IDDS: jytk8nr, sídlo: 
Bohumínská č.p. 1877/4, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
Jindřich Čeřenský, nám. Svobody č.p. 57, Starý Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Hermína Čeřenská, Bezručova č.p. 236, Záblatí, 735 52  Bohumín 4 
Orlovák, z.s., Okružní č.p. 1309, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Město Bohumín, odbor majetkový, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 

  
účastníci řízení (veřejná vyhláška) - dle § 85 odst. 6  stavebního zákona  a § 144 odst. 6 zákona 
č.500/2004 Sb., (správní řád) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1, 2, 7/1, 529/1, 529/3, 537, 539, 589, 670/31, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 766, 780, 
783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 799/1, 799/2, 800, 801, 808, 809, 815, 816, 818, 819, 
827, 828, 831, 832, 840, 841, 843, 847/1, 855, 859, 861, 870, 871, 875, 876, 889, 890, 892, 893, 894, 
895/1, 896/1, 898, 899/1, 1519/11 v katastrálním území Záblatí u Bohumína 

 
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bohumín, Záblatí č.p. 170, č.p. 17, č.p. 154, č.p. 166, č.p. 253, č.p. 113, č.p. 118, č.p. 126, č.p. 111, 
č.p. 56, č.p. 87, č.p. 285, č.p. 161, č.p. 413, č.p. 268, č.p. 181, č.p. 131, č.p. 119, č.p. 262, č.p. 125, 
č.p. 165, č.p. 109, č.p. 95, č.p. 363, č.p. 216 a č.p. 48 

 
dotčené orgány a ostatní 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 
735 81  Bohumín 1 
Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
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