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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

V Ý R O K O V Á   Č Á S T: 

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako 
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích,  
a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108  
až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.06.2018 podala 

Obec Rybí, IČO 00600741, 742 65  Rybí č.p. 380 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. V y d á v á  podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

s t a v e b n í   p o v o l e n í   n a   s t a v b u : 

"chodník Rybí - Dolní, včetně zatrubnění" 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 206, st.p. 249, parc. č. 36/1, 36/3, 43, 44, 51/18, 51/19, 245/17, 
1615/1, 1705/1, 1706, 1707/1, 1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/9, 1707/10, 1707/11, 1717/2, 1717/3, 
1717/5, 1717/6, 1717/7, 1745/1, 1746, 1790/2, 1796/8 v katastrálním území Rybí. 

 

S t a v b a  o b s a h u j e :  

Jedná se o stavbu chodníkového tělesa navazujícího na chodníky ve středu obce. Součástí stavby budou 
opravy revizních šachet na stávající kanalizaci, která odvádí dešťovou vodu z povrchu komunikace, 
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zatrubnění stávajících příkopů, opravy oplocení dotčených sousedních pozemků, palisádové zídky, zídky 
ze zalévacích tvárnic, bezpečnostní zábradlí a doplnění veřejného osvětlení. Celý úsek je rozdělen do tří 
etap, přičemž stavbou jsou řešeny I. a II. etapa, III. etapa SO 201 Lávka pro pěší přes potok Klimbach je 
řešena samostatně. 

Celková plocha chodníku min. š. 1,50 - 1,75 m - cca 986 m2. 

I. etapa:  
SO 101 Chodníkové těleso 
je řešena výstavba nového chodníku v délce 253,5 m. V rámci stavby je řešen nový přechod pro chodce 
vč. nasvětlení, vjezdy k nemovitostem v rozsahu plochy chodníku, opěrné palisádové zídky a zídky  
ze zalévacích tvárnic. 

SO 301 Zatrubnění stávajícího příkopu 
jsou řešeny dva úseky: DN 300 -dl. 19,5 m, DN 300 - dl. 80,0m. Zatrubnění bude napojeno na stávající 
kanalizaci, která ústí do vodoteče. 

II.etapa 
SO 102 Chodníkové těleso 
je řešena výstavba nového chodníku v délce 374,9 m. V rámci stavby jsou řešeny vjezdy k nemovitostem 
v rozsahu plochy chodníku, opěrné palisádové zídky a zídky ze zalévacích tvárnic. 

SO 302 Zatrubnění stávajícího příkopu 
je řešen jeden úsek: DN 300 -dl. 44,0m. Zatrubnění bude napojeno na stávající kanalizaci, která ústí  
do vodoteče. 

Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba povoluje:  

• pozemek st. p. 206 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
36/1 (zahrada), parc. č. 36/3 (zahrada), parc. č. 43 (zahrada), parc. č. 44 (zahrada), parc. č. 51/18 
(ostatní plocha), parc. č. 51/19 (ostatní plocha), parc. č. 245/17 (ostatní plocha), parc. č. 1615/1 
(zahrada), parc. č. 1705/1 (ostatní plocha), parc. č. 1706 (ostatní plocha), parc. č. 1707/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 1707/5 (ostatní plocha), parc. č. 1707/6 (ostatní plocha), parc. č. 1707/8 (ostatní 
plocha), parc. č. 1707/9 (ostatní plocha), parc. č. 1707/10 (ostatní plocha), parc. č. 1707/11 
(ostatní plocha), parc. č. 1717/2 (ostatní plocha), parc. č. 1717/3 (ostatní plocha), parc. č. 1717/5 
(ostatní plocha), parc. č. 1717/6 (ostatní plocha), parc. č. 1717/7 (ostatní plocha), parc. č. 1745/1 
(vodní plocha), parc. č. 1746 (vodní plocha), parc. č. 1790/2 (ostatní plocha), parc. č. 1796/8 
(zahrada) v katastrálním území Rybí. 

 

I I .  S t a n o v í  p o d m í n k y  p r o  p r o v e d e n í  s t a v b y :  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval Martin Lapčík, ČKAIT 1103276, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace 
nekolejová doprava; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

2. Stavba bude osazena a provedena v souladu s podmínkami územního rozhodnutí o umístění stavby, 
které vydal Městský úřad Nový  Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení 
stavebního řádu dne 12.01.2018 pod č.j. ÚPSŘ/1992/2018, které nabylo právní moci dne 
16.02.2018. 

3. Při provádění stavby stavebník zajistí splnění následujících podmínek uvedených ve stanoviscích 
vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které jsou uvedeny v dokladové části projektové 
dokumentace: 

• stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.03.2018 zn.: 1097276641 – příloha tohoto rozhodnutí 
• sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.10.2017 zn. 0100819844, 28.02.2018 zn. 0100882930 – 

příloha tohoto rozhodnutí 
• stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 19.03.2018 zn.: 5001689196 – příloha tohoto rozhodnutí 
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• stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 27.03.2018 zn.: 

9773/V007364/2018/PO – příloha tohoto rozhodnutí 
• stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 26.10.2017 zn.: 

9773/V027745/2017/PO – příloha tohoto rozhodnutí 
• vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.04.2018 zn.: 416318dm – příloha 

tohoto rozhodnutí 
• vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 02.03.2018 č.j. LCR951/001006/2018 – příloha 

tohoto rozhodnutí 
• stanovisko Povodí Odry, s.p. ze dne 27.03.2018 zn. POD/3626/2018/923/2/845 – příloha tohoto 

rozhodnutí 
• vyjádření Správy silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín ze dne 03.05.2018 zn. 

II/210/1165/05/2015 – příloha tohoto rozhodnutí 
• vyjádření Správy silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín ze dne 02.08.2018 zn. 

II/210/20248/08/2018 – příloha tohoto rozhodnutí. 

4. Stavebník při provádění stavby zajistí splnění podmínek uvedených v závazných stanoviscích 
dotčených orgánů státní správy: 

• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 19.07.2018 
č.j.: HSOS-3017-6/2016  –  příloha tohoto rozhodnutí 

• Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 21.05.2018 č.j.: OŽP/28343/2018 – 
příloha tohoto rozhodnutí 

• Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě ze dne 20.03.2018 
č.j.:KHSMS11790/2018/NJ/HOK  –  příloha tohoto rozhodnutí 

• Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy ze dne 11.04.2018 č.j.: OD/26076/2018 – viz příloha 
tohoto rozhodnutí 

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový 
Jičín, dopravní inspektorát ze dne 05.04.2018 č.j.: KRPT-68202-1/ČJ-2018-070406 – viz příloha 
tohoto rozhodnutí. 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět. 

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: bude vybrán na základě výběrového řízení  
a před zahájením prací bude oznámen stavebnímu úřadu. 

7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. 

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

• zahájení stavby 

• dokončení stavby. 

9. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

10. Veškeré stavební odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány a evidovány dle platných 
zákonů o odpadech. 

11. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství. 

12. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k znehodnocení sousedních pozemků a staveb  
a po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. 

13. Investor je povinen vést přehledně stavební deník. 

14. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena proti možnému vniknutí cizích 
osob na staveniště a na okolní pozemky ve vlastnictví sousedů. 

15. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a jinými škodlivinami nad míru přípustnou. 

16. Stavbou nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci ani ohrožena 
bezpečnost občanů, procházejících kolem stavby. 
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17. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem oprávněným zeměměřičem. 

18. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytyčení těchto vedení a zajistit jejich 
neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně 
přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení. 

19. V průběhu provádění stavby budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a na staveništích. 

20. Před zahájením výkopových prací si stavebník vyžádá rozhodnutí o zvláštním užívání místních 
komunikací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších změn  
a doplňků, které vydává silniční správní úřad – MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy. 

21. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka 
zdejší stavební úřad. 

22. Pro realizaci stavby bude zpracována dokumentace pro provádění stavby, v níž budou řešeny 
stavební detaily a vybavení stavby bezbariérovými prvky v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb.  
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

  

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

Obec Rybí, IČO 00600741, 742 65  Rybí č.p. 380, Mgr. Jiří Crhonek, nar. 07.09.1958, Rybí č.p. 162, 742 65  
Rybí, Martin Mareček, nar. 02.12.1979, Rybí č.p. 214, 742 65  Rybí, Ludmila Purmenská, nar. 14.03.1952, 
Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí, Jiří Purmenský, nar. 30.10.1974, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí, 
Milan Purmenský, nar. 26.05.1964, Rybí č.p. 255, 742 65  Rybí,  Petr Purmenský, nar. 24.08.1949, Rybí 
č.p. 60, 742 65  Rybí, Zuzana Pustějovská, nar. 28.04.1980, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí, Pavel Pustějovský, 
nar. 17.05.1980, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí, Zdeněk Rubina, nar. 18.05.1982, Rybí č.p. 388, 742 65  Rybí, 
Radka Rubinová, nar. 03.04.1983, Rybí č.p. 388, 742 65  Rybí, Jiří Šimíček, nar. 13.12.1962, Rybí č.p. 81, 
742 65  Rybí, Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00  Ostrava, Římskokatolická 
farnost Rybí, Rybí č.p. 100, 742 65  Rybí, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 
Úprkova č.p. 795/1, 702 00  Ostrava. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í: 

Dne 13.06.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby dne 12.01.2018 č.j.: ÚPSŘ/1992/2018, které  
nabylo právní moci dne 16.02.2018. 

Vzhledem k tomu, že podaná žádost neobsahovala požadované náležitosti, speciální stavební úřad 
opatřením ze dne 21.06.2018 č.j. ÚPSŘ/43822/2018 vyzval stavebníka k doplnění a určil mu k tomu 
lhůtu a zároveň usnesením řízení přerušil. 

Požadované doklady stavebník doložil dne 24.07.2018. 

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 25.07.2018 zahájení stavebního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy  
a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů  
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
stanoviska a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto.  
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Jako účastníci řízení byli pojati ve smyslu § 109 stavebního zákona:  

 stavebník: 
 Obec Rybí, IČO 00600741 742 65  Rybí č.p. 380 

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho  vlastnické   
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno 
Mgr. Jiří Crhonek, nar. 07.09.1958, Rybí č.p. 162, 742 65  Rybí, Martin Mareček, nar. 02.12.1979, Rybí 
č.p. 214, 742 65  Rybí, Jiří Purmenský, nar. 30.10.1974, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí, Milan Purmenský, nar. 
26.05.1964, Rybí č.p. 255, 742 65  Rybí, Zuzana Pustějovská nar.  28.04.1980, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí, 
Pavel Pustějovský, nar. 17.05.1980, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí, Petr Purmenský, nar. 24.08.1949, Rybí č.p. 
60, 742 65  Rybí, Jiří Šimíček, nar. 13.12.1962, Rybí č.p. 81, 742 65  Rybí, Povodí Odry, státní podnik, 
Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava, Římskokatolická farnost Rybí, Rybí č.p. 100, 742 65  Rybí, Správa 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, 702 00  Ostrava 

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku 
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo 
dotčena 
Ludmila Purmenská, nar. 14.03.1952, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí, Petr Purmenský, nar. 24.08.1949,  Rybí 
č.p. 60, 742 65  Rybí, Zdeněk Rubina, nar. 18.05.1982, Rybí č.p. 388, 742 65  Rybí, Radka Rubinová, nar. 
03.04.1983, Rybí č.p. 388, 742 65  Rybí 

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním  stavby 
přímo dotčeno  a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému 
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno 
sousední pozemky parc. č. st. p. 53, 61/2, st.p. 136, st.p. 137, st.p. 144, st.p. 179, st.p. 197, st.p. 220, 
st.p. 247, st.p. 363, st.p. 364, parc. č. 36/2, 45, 51/10, 245/4, 1503/1, 1601, 1615/4, 1625/1, 1625/2, 
1625/3, 1626/3, 1629, 1705/3, 1707/12, 1707/13, 1759, 1788, 1789/2, 1790/1, 1793, 1794  
v katastrálním území Rybí. 

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože jejich 
práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních 
pozemků a staveb od stavby povolované a  také z důvodu rozsahu povolované stavby. 

 

Při rozhodování ve věci speciální stavební úřad dále vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, 
stanovisek a rozhodnutí: 

• souhlas s navrhovaným stavebním záměrem, který je vyznačen na koordinační situaci stavby 
v souladu s § 184a stavebního zákona: 

vlastníci pozemku parc.č.: 
1745/1 –  Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00  Ostrava 
43 – Pavel Pustějovský, Zuzana Pustějovská, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí 
44 – Římskokatolická farnost Rybí, Rybí č.p. 100, 742 65  Rybí 
st. 206  - Mgr. Jiří Crhonek, nar. 07.09.1958, Rybí č.p. 162, 742 65  Rybí 
1717/6 – Petr Purmenský, nar. 24.08.1949, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí  
1707/8 – Jiří Šimíček, nar. 13.12.1962, Rybí č.p. 81, 742 65  Rybí  
1615/1 – , Milan Purmenský, nar. 26.05.1964, Rybí č.p. 255, 742 65  Rybí  
36/1, 36/3 - Jiří Purmenský, nar. 30.10.1974, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 
st.249 - Martin Mareček, nar. 02.12.1979, Rybí č.p. 214, 742 65  Rybí 
vše v katastrálním území Rybí. 

Byla doložena smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/33i/2016/Ja, kterou uzavřel vlastník 
pozemku parc.č. 1707/1, 1707/9, 1707/10, 1717/3, 1717/5, 1717/7 v katastrálním území Rybí – 
Moravskoslezský kraj a stavebník. 

 

společná projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval: 
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• Martin Lapčík, ČKAIT 1103276, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace 

nekolejová doprava 

 

závazných stanovisek dotčených orgánů: 

• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 19.07.2018 
č.j.: HSOS-3017-6/2016 

• Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 21.05.2018 č.j.: OŽP/28343/2018 

• Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě ze dne 20.03.2018 
č.j.:KHSMS11790/2018/NJ/HOK  

• Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy ze dne 11.04.2018 č.j.: OD/26076/2018 

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový 
Jičín, dopravní inspektorát ze dne 05.04.2018 č.j.: KRPT-68202-1/ČJ-2018-07040 

 

stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:  

• sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.10.2017 zn. 0100819844, 28.02.2018 zn. 0100882930 

• stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.03.2018 zn.: 1097276641  

• sdělení Telco Pro Services a.s. ze dne 28.02.2018 zn.: 0200717683 

• stanovisko innogy Gas Storage, s.r.o. ze dne 13.09.2017 zn. 17/09/13/Ho/76 

• stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 19.03.2018 zn.: 5001689196 

• stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 27.03.2018 zn.: 
9773/V007364/2018/PO 

• stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 26.10.2017 zn.: 
9773/V027745/2017/PO 

• stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 28.02.2018 zn.: 
9773/V005915/2018/AUTOMAT 

• vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 02.03.2018 č.j. LCR951/001006/2018 

• sdělení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.04.2018 zn.: 416318dm 

• stanovisko Povodí Odry, s.p. ze dne 27.03.2018 zn. POD/3626/2018/923/2/845 

• vyjádření Správy silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín ze dne 03.05.2018 zn. 
II/210/1165/05/2015 

• vyjádření Správy silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín ze dne 02.08.2018 zn. 
II/210/20248/08/2018 

• vyjádření Správy silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín ze dne 02.08.2018 zn. 
II/210/20248/08/2018 

 

další doklady 

• Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Nový Jičín odbor 
územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu. 

• Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2384/D/NJ/2017, 
kterou uzavřely Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a stavebník. 
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• Smlouva o podmínkách postupu při výstavbě chodníku a rekonstrukci podpěrných bodů NN, 

kterou uzavřela ČEZ Distribuce, a.s. a stavebník. 

 

Podmínky z výše uvedených vyjádření, závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců  
a vlastníků inženýrských sítí stavební úřad zkoordinoval a zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.   

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona: 

písm. a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním 

plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,  

a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací 

dokumentací, 

− projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím o umístění stavby, 
které vydal Městský úřad Nový  Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení 
stavebního řádu ze dne 12.01.2018 pod č.j. ÚPSŘ/1992/2018, které nabylo právní moci dne 
16.02.2018. Byl vydán souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona. 

 

písm. b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu, 

− projektovou dokumentaci zpracoval Martin Lapčík, ČKAIT 1103276, autorizovaný technik  
pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava. Projektová dokumentace je úplná, 
přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu a to vyhláška č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích. 

 

písm. c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, 

− příjezd ke stavbě bude zajištěn ze stávající komunikace na pozemku parc.č. 1717/1 a 1717/3  
v katastrálním území Rybí. Jiné vybavení potřebné k řádnému užívání stavby nebylo třeba 
vybudovat. 

 

písm. d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, 

− Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín  vydal závazné 
stanovisko ze dne 19.07.2018 č.j.: HSOS-3017-6/2016, Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního 
prostředí  vydal koordinované závazné stanovisko ze dne 21.05.2018 č.j.: OŽP/28343/2018, 
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě vydala závazné stanovisko ze dne 20.03.2018 
č.j.:KHSMS11790/2018/NJ/HOK, Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy vydal vyjádření ze dne 
11.04.2018 č.j.: OD/26076/2018, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát vydala vyjádření  
ze dne 05.04.2018 č.j.: KRPT-68202-1/ČJ-2018-07040. 

 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil,  
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad  
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
 



Č.j. ÚPSŘ/57107/2018 str. 8 

 
Speciální stavební úřad současně s oznámením o zahájení stavebního řízení ze dne 25.07.2018 umožnil, 
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho 
podklady a sdělil lhůtu, pro tento úkon. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu speciální stavební úřad tímto uvádí jména a 
příjmení všech účastníků řízení: 

Obec Rybí, Mgr. Jiří Crhonek, Martin Mareček, Ludmila Purmenská, Jiří Purmenský, Milan Purmenský, 
Petr Purmenský, Petr Purmenský, Zuzana Pustějovská, Pavel Pustějovský, Zdeněk Rubina, Radka 
Rubinová, Jiří Šimíček, Povodí Odry, státní podnik, Římskokatolická farnost Rybí, Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Emil Blažek, Jaroslava Blažková, Jana Gajdušková, 
Dana Hajná, Vlastimil Heralt, Michal Hric, Karla Kelnarová, Jakub Krpec, Andrea Levrat Purmenská, 
Martin Mičkal, Jiří Pavelka, Petr Pavelka, Václav Pavelka, Barbora Pavelková, Miloslav Petráš, Jiří 
Purmenský, Zuzana Pustějovská, Pavel Pustějovský, Jiří Šimíček, Božena Šimíčková, Andrea Tománková, 
Mgr. Vladimír Válek, Eva Valchářová, Radek Vašenda, DiS., Mgr. Marie Vašendová, Františka Zábranská, 
Jiří Zeman,   

- vlastníci a správci inženýrských sítí – GridServices, s.r.o., innogy Gas Storage, s.r.o., Lesy České 
republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 

P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. 
října 117, 702 18 Ostrava. 

Odvolání se podává u Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, 
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. 

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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště  
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby  
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

U P O Z O R N Ě N Í: 

Stavebník je povinen při provádění stavby zajistit podle ustanovení § 14, § 15 zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, činnost koordinátora (koordinátorů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou 
samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí 
ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního 
předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o 

• stavbu veřejné infrastruktury, 

• stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, 

• stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, 

• změnu stavby, která je kulturní památkou, 

užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby 
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními 
právními předpisy. 

Podle § 119 odst. 2 stavebního zákona kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten 
stavební úřad, který vydal povolení stavby. 
 
 
 

"otisk razítka" 
 
 
 
Bc. Radek Vítek v. r.  
oprávněná úřední osoba 
 
 
Za správnost vyhotovení: Romana Kopecká 
 
 

Přílohy: 
• závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

ze dne 19.07.2018 č.j..: HSOS-3017-6/2016 

• závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
územní pracoviště Nový Jičín ze dne 20.03.2018, č.j. KHSMS 11790/2018/NJ/HOK 

• koordinované závazné stanovisko Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 
21.05.2018 č.j.: OŽP/28343/2018 

• vyjádření Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy ze dne 11.04.2018 č.j.: OD/26076/2018 

• vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní 
odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát ze dne 05.04.2018 č.j.: KRPT-68202-1/ČJ-2018-070406 

• stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.03.2018 zn.: 1097276641  

• sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.10.2017 zn. 0100819844 

•  sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze, 28.02.2018 zn. 0100882930  
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• stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 19.03.2018 zn.: 5001689196 

• stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 27.03.2018 zn.: 
9773/V007364/2018/PO 

• stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 26.10.2017 zn.: 
9773/V027745/2017/PO 

• vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.04.2018 zn.: 416318dm  

• vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 02.03.2018 č.j. LCR951/001006/2018  

• stanovisko Povodí Odry, s.p. ze dne 27.03.2018 zn. POD/3626/2018/923/2/845 

• vyjádření Správy silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín ze dne 03.05.2018 zn. 
II/210/1165/05/2015  

• vyjádření Správy silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín ze dne 02.08.2018 zn. 
II/210/20248/08/2018 – příloha tohoto rozhodnutí. 
 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
 
Obdrží: 
stavebník (doručeně do vlastních rukou): 

1. Obec Rybí, IDDS: 63wbndj, sídlo: Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 
 
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (doručeně do vlastních rukou): 

2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr 
sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 2  

3. Jiří Šimíček, Rybí č.p. 81, 742 65  Rybí 
4. Milan Purmenský, Rybí č.p. 255, 742 65  Rybí 
5. Jiří Purmenský, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 
6. Martin Mareček, Rybí č.p. 214, 742 65  Rybí 
7. Pavel Pustějovský, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí 
8. Zuzana Pustějovská, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí 
9. Mgr. Jiří Crhonek, IDDS: 8jqj5n7 

trvalý pobyt: Rybí č.p. 162, 742 65  Rybí 
10. Petr Purmenský, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 
11. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 

sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  Ostrava 2 
12. Římskokatolická farnost Rybí, IDDS: by7ie3q 

sídlo: Rybí č.p. 100, 742 65  Rybí 
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku 
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 
přímo dotčena (doručeně do vlastních rukou): 

13. Zdeněk Rubina, Rybí č.p. 388, 742 65  Rybí 
14. Radka Rubinová, Rybí č.p. 388, 742 65  Rybí 
15. Ludmila Purmenská, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 
16. Petr Purmenský, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající 
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (doručeno veřejnou 
vyhláškou): 

vlastníci sousedních pozemků parc.č.  53, 61/2, 136 st. pl., 137 st. pl., 144 st. pl., 179 st. pl., 197 st. 
pl., 220 st. pl., 247 st. pl., 363 st. pl., 364 st. pl., parc. č. 36/2, 45, 51/10, 245/4, 1503/1, 1601,  
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1615/4, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1626/3, 1629, 1705/3, 1707/12, 1707/13, 1759, 1788, 1789/2, 
1790/1, 1793, 1794 v katastrálním území Rybí 

 
vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury: 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t,sídlo: Olšanská č.p. 2681/6,  
130 00  Praha 3-Žižkov 

- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
405 02  Děčín 2 

- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
- innogy Gas Storage, s.r.o., IDDS: ufxyjs2, sídlo: Limuzská č.p. 3135/12, Praha 10-Strašnice,  

108 00  Praha 108 
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn, sídlo: Nádražní 

č.p. 2811, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 

1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
 
Dotčené správní orgány: (doporučeně do vlastních rukou): 

17. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive 
sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 

18. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový 
Jičín, IDDS: w8pai4f, sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 

19. Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
20. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový 

Jičín 1 
21. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor NJ, 

Dopravní inspektorát Nový Jičín, IDDS: n5hai7v, sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1727/11, 741 01  
Nový Jičín 1 

 
Správce úřední desky – s žádostí o vyvěšení na úřední desce; doručení této písemnosti do místa 
vyvěšení (Rybí) nemá právní účinky doručení: 

22. Městský úřad Nový Jičín, Kancelář úřadu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
23. Obecní úřad Rybí, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 

 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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