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ROZHODNUTÍ č. 12D/2021
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Výroková část:
Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová, odbor stavebně správní, jako speciální stavební
úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle ust. § 15
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“), ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a článku 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města
Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle
§ 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.4.2021 prostřednictvím
firmy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha – Karlín, IČ:
45797170, podalo
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 503/2006 Sb.“)

společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr

„Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MOK u Makra
v Ostravě – Hrabové“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 184/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) a 190/7 (ostatní
plocha/zeleň) v katastrálním území Hrabová.
Druh a účel povolované stavby:
Z důvodu navýšení kapacity stávající křižovatky dojde k vybudování propojovací větve – nové jednosměrné
účelové veřejně přístupné komunikace ve stávající zeleni. Vozidla sjíždějící z ul. Místecké (I/56) ve směru
do Hrabové nepojedou přes okružní křižovatku u Makra, ale využijí k odbočení na ul. Paskovskou (II/478)
nový samostatný jízdní pruh oddělený od okružního pásu travnatým ostrůvkem.
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Stavba se dělí na tyto objekty:
SO 101 – Propojovací větev
SO 801 – Vegetační úpravy (tento objekt nevyžaduje povolení dle stavebního zákona)
Popis prostorového řešení stavby:
Celková délka propojovací větve mezi rampou z ul. Místecké (I/56) a ul. Paskovskou (II/478) činí cca
95,5 m a skládá se z komunikace délky 53 m (šířky 5,8 m) a připojovacího pruhu (podél ul. Paskovská)
délky 42,5 m (šířky 3,75 m). Příčný sklon komunikace je navržen min. 2,5 %. Nový samostatný jízdní pruh
bude oddělen od okružního pásu travnatým ostrůvkem ohraničeným kamennými obrubami.
Poloměr oblouku ostrůvku = poloměr levého oblouku komunikace 31,5 m. Poloměr pravého oblouku
komunikace = složený kružnicový oblouk 39,7 m; 25,7 m; 59,4 m.
Povrch nové komunikace bude z asfaltového betonu. Z levé strany bude komunikace vymezena kamenným
obrubníkem a jednořádkem, z pravé strany zapuštěným kamenným krajníkem a nezpevněnou krajnicí šířky
0,75 m z recyklátu ve sklonu 8 %. Propojovací větev bude odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu
do nově vybudovaného rigolu délky 95 m z betonových tvárnic podél východního okraje nové komunikace.
Rigol bude napojen do stávajícího rigolu podél ul. Paskovská. V nezpevněné krajnici budou osazeny
směrové sloupky v rozestupu 5 m. Navržená komunikace byla ověřena trajektoriemi nákladního vozidla
délky 16 m a autobusu délky 15 m.
Podrobnější popis stavby obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu
zdejšího stavebního úřadu.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba se umisťuje na pozemcích parc. č. 184/1 a 190/7 v katastrálním území Hrabová, jak je zakresleno
v situačních výkresech C.2 „Katastrální situační výkres“ a C.3 „Koordinační situační výkres“ v měřítku
1:500, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním
řízení. Tyto výkresy autorizoval Ing. Martin Krejčí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, vedený
u ČKAIT pod č. 1101379.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Vlivy stavby budou dotčeny pozemky parc. č. 184/1 a 190/7 v katastrálním území Hrabová, na kterých se
bude stavba nacházet a nejbližší sousední pozemky parc. č. 244/9, 190/8 a 190/16 v k.ú. Hrabová, jejichž
vlastníci jsou účastníky společného územního a stavebního řízení. Jedná se pouze o odklonění části stávající
dopravy do nového jízdního pruhu, proto stavební úřad nepovažoval za nutné vymezovat širší území dotčené
vlivy stavby.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním
řízení, kterou vypracovala firma HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská
100/94, 186 00 Praha – Karlín, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Moravská Ostrava,
a autorizoval Ing. Martin Krejčí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, vedený u ČKAIT pod č.
1101379. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen neprodleně hlásit každé případné poškození a odkrytí podzemních vedení nebo
obnažení nevytýčených podzemních vedení jejich vlastníkům nebo správcům. V případě poškození budou
narušená podzemní i nadzemní vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto
zařízení.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení
a před započetím prací bude stavebnímu úřadu předložena kopie oprávnění k činnosti.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, zn.
54220/S1733/20/IST ze dne 10.9.2020.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové
organizace, zn. SSMSK/2020/16066/Ja ze dne 1.7.2020.
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6. Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací
a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti. Při výstavbě budou používány stroje, zařízení a mechanismy,
které budou v dobrém technickém stavu.
7. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám.
8. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Stavba bude dokončena do 30.9.2022.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
11. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- před vydáním kolaudačního souhlasu – závěrečná kontrolní prohlídka stavby

Povolení připojení propojovací větve (veřejně přístupné účelové komunikace, bypassu)
na větev silnice ul. I/56 Místecká:
Na základě souhlasného závazného stanoviska odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje č.j. MSK 77345/2020 ze dne 15.7.2020, vykonávajícího na základě § 29 odst. 1
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost
stanovenou mu § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, jako příslušný silniční správní úřad
ve věcech silnic I. třídy, a na základě § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích
se povoluje připojení propojovací větve (veřejně přístupné účelové komunikace, bypassu) na větev
silnice I/56 (číslo úseku 1543A15107 1543A15109; číslo úseku na tahu silnice I/56 114; délka úseku 83 m);
jedná se o jednosměrný výjezd ze silnice I/56 (směr Ostrava – Frýdek – Místek) na silnici II/478.

Povolení připojení propojovací větve (veřejně přístupné účelové komunikace, bypassu) na sil.
II/478 ul. Paskovská:
Na základě souhlasného závazného stanoviska odboru dopravy Magistrátu města Ostravy č.j.
SMO/199222/21/OD/Zmí ze dne 20.4.2021, jako silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy,
příslušného podle § 40 odst. 4 písm. a) a d) zákona o pozemních komunikacích, a na základě § 10 odst. 5
zákona o pozemních komunikacích
se povoluje připojení propojovací větve (veřejně přístupné účelové komunikace, bypassu) na sil. II/478
ul. Paskovská na pozemku parc. č. 184/1 v k.ú. Hrabová.

Povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby:
Na základě souhlasného závazného stanoviska odboru stavebně správního Úřadu městského obvodu Hrabová
č. 3/2021, č.j. 02240/2021/Fai ze dne 8.4.2021, jako věcně a místně příslušného správního orgánu ochrany
přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), se stavebníkovi uděluje souhlas k pokácení 1 ks lípa srdčitá (Tilia
cordata) o obvodu kmene 82+56+40 cm (inv. č. 2) a 380 m2 keřový porost (inv. č. 14) o druhovém složení
tavolník nízký, tavolník Van Houtteův (Spiraea bumalda, Spiraea x vanhouttei) s příměsí svídy bílé (Cornus
alba) rostoucí na pozemku p. č. 184/1 v k.ú. Hrabová ve vlastnictví: Česká republika – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, IČ 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (číslování převzato
z inventarizace), ostatní stavbou dotčené dřeviny nevyžadují povolení ke kácení, jelikož jsou podlimitní
(obvod kmene ve výšce 1,3 m menší než 80 cm a nerostou v zapojeném porostu nad 40 m2).
Stavebníkovi se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby sadovnicky zapěstovaných dřevin
s kořenovým balem či v kontejneru o minimálním obvodu kmínků 16-18 cm: 4 ks lípa stříbrná (Tilia
tomentosa), jako kompenzaci ekologické újmy.
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Kácení dřevin a náhradní výsadba se povoluje za těchto podmínek:
12. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
13. Kácení bude provedeno bezprostředně před zahájením stavby. V zájmu ochrany volně žijících druhů
ptáků nedojde při kácení dřevin k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo
odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli způsobem. Aktuálně
před kácením dřevin je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků.
Upozorňujeme na nutnost dodržování ust. § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny.
14. Zachovávané dřeviny, které mohou být dotčeny, budou chráněny před poškozováním a ničením
(v nadzemní i podzemní části).
15. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích p. č. 716/4, 716/5, 716/8 v k.ú. Hrabová (pozemky
ve vlastnictví městského obvodu Hrabová, IČ: 00845451-021, se sídlem Bažanova 174/4, 720 00
Ostrava).
16. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci.
17. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, zn.
54220/S434/21/VK ze dne 10.3.2021.
Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu pěti let ode dne provedení
výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:
v zálivce, přihnojování, odplevelování, výchovném řezu, případné výměně kůlů a sledování zdravotního
stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava
Odůvodnění:
Dne 12.4.2021 podal stavebník, Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava,
IČ: 00845451 prostřednictvím firmy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská
100/94, 186 00 Praha – Karlín, IČ: 45797170, žádost o vydání společného povolení stavby „Propojovací
větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě – Hrabové“ na pozemcích
parc. č. 184/1 a 190/7 v katastrálním území Hrabová. Dnem podání této žádosti bylo zahájeno společné
územní a stavební řízení.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
- plná moc k zastupování stavebníka
- 2x projektová dokumentace stavby
- plán kontrolních prohlídek stavby
- souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, tj. souhlas vlastníka
pozemků, na kterých bude stavba uskutečněna, na situačním výkresu (č. C.3 Koordinační situační výkres)
z projektové dokumentace stavby – Ředitelství silnic a dálnic ČR
- kladná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských
sítí a ostatních:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, zn. 54220/S434/21/VK ze dne 10.3.2021 (vyjádření
ke kácení dřevin), zn. 54220/S1733/20/IST ze dne 10.9.2020 (vyjádření k projektové dokumentaci)
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, zn. SSMSK/2020/16066/Ja ze dne
1.7.2020 (vyjádření majetkového správce ul. Paskovská k projektové dokumentaci)
- Úřad městského obvodu Hrabová, odbor stavebně správní, závazné stanovisko 3/2021, č.j.
02240/2021/Fai ze dne 8.4.2021 (souhlas k pokácení dřevin a stanovení náhradní výsadby
(s podmínkami, které jsou citovány ve výrokové části tohoto rozhodnutí v podmínkách č. 12 až 17)
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- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, závazné stanovisko č.j.
MSK 77345/2020 ze dne 15.7.2020, kterým povoluje připojení propojovací větve (veřejně přístupné
účelové komunikace, bypassu) na větev silnice I/56 (bez podmínek)
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, uvědomění
o nemožnosti vydat koordinované závazné stanovisko, č.j. MSK 77339/2020 ze dne 28.7.2020
- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, č.j. SMO/199222/21/OD/Zmí ze dne 20.4.2021 – závazné
stanovisko pro připojení veřejně přístupné účelové komunikace na silnici II/478 ul. Paskovskou,
a závazné stanovisko ke stavbě a k umístění stavby (bez podmínek)
- Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, koordinované závazné
stanovisko KS 1187/2020, č.j. SMO/397768/20/ÚPaSŘ/Gav ze dne 30.7.2020 v rámci něhož se
vyjádřili:
- odbor ochrany životního prostředí ze dne 29.7.2020 obsahuje:
- závazné stanovisko z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (bez podmínek)
- závazné stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(bez podmínek)
- závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (bez podmínek)
- konstatování, že realizací stavby nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- odbor dopravy, vyjádření ze dne 13.7.2020
- odbor územního plánování a stavebního řádu – úřad územního plánování – závazné stanovisko
ze dne 22.7.2021, stavba je v souladu s Územním plánem Ostravy (bez podmínek)
- útvar hlavního architekta a stavebního řádu – orgán státní památkové péče – sdělení ze dne
24.6.2021, že stavba není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na ni
nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, č.j.
KRPT-68828-1/ČJ-2021-0700DP ze dne 21.4.2021 (stanovisko k dokumentaci – bez podmínek)
- Policie ČR, Městské ředitelství policie Ostrava, Dopravní inspektorát, č.j. KRPT-6194-151/ČJ-2020070706 ze dne 25.6.2021 (souhlas s navrženým trvalým dopravním značením v rámci stanoviska
pracovní skupiny OŘD při odboru dopravy MMO), předběžný souhlas s navrženým dočasným
dopravním značením ze dne 23.7.2020 v rámci stanoviska pracovní skupiny OŘD při odboru dopravy
MMO
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, závazné stanovisko č.j. KHSMS
34194/2020/OV/HOK ze dne 13.7.2020 (bez podmínek)
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, závazné stanovisko č.j. HSOS-5448-2/2020
ze dne 3.7.2020 (bez podmínek)
- CETIN a.s., č.j. 585923/21 ze dne 15.3.2021 (podle přiložené situace nedojde k dotčení)
- České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/269881/2021 ze dne 15.3.2021 (nedojde k dotčení)
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101483486 ze dne 16.3.2021 (nedojde k dotčení)
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700348155 ze dne 16.3.2021 (nedojde k dotčení)
- GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002334265 ze dne 15.3.2021 (nedojde k dotčení)
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., zn. 8.3/8025/3181/21/Va ze dne 26.3.2021 (podle přiložené
situace nedojde k dotčení)
- Ostravské komunikace, a.s.:
- správa místních komunikací, zn. OKAS-4710/2020/TSÚ/Vl ze dne 29.6.2020 (nedojde k dotčení)
- správa veřejného osvětlení, zn. OKAS-4710/20/TSÚ/PT ze dne 3.7.2021 (nedojde k dotčení)
- Telco Pro Services, a.s., zn. 0201208914 ze dne 16.3.2021 (nedojde k dotčení)
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E13538/21 ze dne 15.3.2021 (nedojde k dotčení)
- Veolia Energie ČR, a.s., zn. RSMSS/20210315-009/ES ze dne 15.3.2021 (nedojde k dotčení)
- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., zn. VPS/20210315-011/ES ze dne 15.3.2021 (nedojde k dotčení)
- Vodafone Czech Republic a.s., zn. 210315-1144270177 ze dne 15.3.2021
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- SMO Městský obvod Hrabová, stanovisko č.j. 03689/2020/Fai ze dne 8.7.2020 k projektové
dokumentaci stavby – bez připomínek
Jako doklad o vlastnictví doplnil speciální stavební úřad do spisu výpisy z katastru nemovitostí stavbou
dotčených pozemků a informace o sousedních pozemcích z katastru nemovitostí. Dále doplnil do spisu
informace o sousedních pozemcích z katastru nemovitostí.
Speciální stavební úřad vymezil dle § 94k stavebního zákona okruh účastníků společného územního
a stavebního řízení následovně:
a) stavebník:
- Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
- statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, který vystupuje jako obec ve smyslu zákona o obcích
a dle čl. 22 písm. a) bodu 1.1 Statutu města Ostravy, vzhledem k tomu, že stavba se má uskutečnit
na území městského obvodu Hrabová
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory (vlastník
komunikace I/56, na kterou se stavba napojuje)
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava
(majetkový správce ul. Paskovská, na kterou se stavba napojuje)
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
– Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory (vlastník
dotčených pozemků parc. č. 184/1 a 190/7 v k.ú. Hrabová a zároveň vlastník sousedních pozemků parc. č.
190/8 a 244/9 v k.ú. Hrabová)
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
- Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava (vlastník sousedního
pozemku parc. č. 190/116 v k.ú. Hrabová)
Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastníkem uvedeného pozemku stavebník, a je svěřen do správy
městskému obvodu Hrabová. Podle článku 22 písm. a) bodu 1.2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy
č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, realizuje městský obvod Hrabová
práva a povinnosti účastníka řízení související s výkonem vlastnických nebo jiných práv ke stavbě nebo
pozemku, jde-li o svěřený majetek.
Speciální stavební úřad eviduje žádost spolků AOPK z.s., se sídlem Na Vyhlídce 1556/1, 736 01 Havířov –
Město, IČ: 01919423 a Zelená Hrabová, z.s., se sídlem Šrobárova 529/15, 720 00 Ostrava – Hrabová, IČ:
06145665, o informování o zahajovaných řízeních dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Neboť navrženou stavbou mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona,
informoval speciální stavební úřad spolky o zahájeném řízení informací č.j. 03768/2021/Šoch ze dne
4.6.2021. Tuto informaci doručoval speciální stavební úřad spolkům do datových schránek. Vzhledem
k tomu, že součástí výrokové části územního rozhodnutí je povolení kácení dřevin, včetně uložení náhradní
výsadby (v souladu s § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny), dal stavební úřad spolkům možnost
podle § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny účastnit se územního řízení, pokud oznámí svou účast
písemně do osmi dnů ode dne obdržení informace č.j. 03768/2021/Šoch ze dne 4.6.2021. Spolky této
možnosti nevyužily.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení
a dotčeným orgánům opatřením č.j. 04102/2021/Šoch ze dne 21.6.2021. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil ve smyslu
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil patnáctidenní lhůtu k uplatnění
námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Oznámení o zahájení společného řízení
doručil speciální stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.
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V průběhu společného územního a stavebního řízení žádný z účastníků řízení neuplatnil námitky či
připomínky.
V opatření č.j. 04102/2021/Šoch ze dne 21.6.2021 dal speciální stavební úřad rovněž účastníkům řízení
před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3
správního řádu, a to do 5 pracovních dnů po uplynutí stanovené patnáctidenní lhůty pro uplatnění závazných
stanovisek a námitek. Tuto možnost žádný z účastníků řízení nevyužil.
Z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona stavební úřad posoudil stavební záměr takto:
a) Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů:
Žádost o společné povolení je v souladu s § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Žádost byla podána na potřebném formuláři – dle přílohy
č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. K žádosti byly doloženy přílohy uvedené v části B přílohy č. 6 této vyhlášky.
Projektová dokumentace byla doložena ve dvou vyhotoveních a je zpracována podle přílohy č. 11 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Její součástí je dokladová část.
Stavba je v souladu s požadavky vyhlášek č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“).
Stavba splňuje zejména požadavky § 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb. – má zajištěno odvádění povrchových vod
vzniklých dopadem atmosférických srážek.
b) Stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
Nová komunikace bude napojena na rampu z ul. Místecká a na ul. Paskovskou. Odvodňovací rigol bude
napojen do stávajícího rigolu podél ul. Paskovská. Vlastník ul. Místecké a majetkový správce ul. Paskovské
vydali kladná vyjádření k této stavbě. Jejich vyjádření jsou uvedena v tomto rozhodnutí výše v seznamu
dodaných dokladů. Podle dodaných vyjádření se v místě stavby nenachází žádné inženýrské sítě.
c) Stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky a rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
Všechna závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů ke stavbě jsou kladná. Podmínky uvedené
v závazných stanoviscích jsou citovány ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Ve společném územním
a stavebním řízení nebyly řešeny žádné rozpory.
Podle závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánu a památkové péče, KS 1187/2020 ze dne 22.7.2020, jako příslušného úřadu
územního plánování, je stavba v souladu s platným Územním plánem Ostravy, podle kterého jsou stavbou
dotčené pozemky součástí ploch se způsobem využití „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového
pásu)“ a „Ochranná zeleň“. Stavbu lze dle textové části Územního plánu Ostravy kapitoly „6. Podmínky
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ zařadit dle vhodnosti využití ploch do kategorie „Hlavní
využití“ pro plochu „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)“ a „Přípustné využití“
pro plochu „Ochranná zeleň“.
Speciální stavební úřad podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil, že projektová dokumentace je úplná,
přehledná, a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě
a včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním
právním předpisem.
Ve smyslu § 94o odst. 3 speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Vzhledem
k umístění stavby (v místě stávající mimoúrovňové křižovatky) a k charakteru stavby (jedná pouze
o odklonění části stávající dopravy do nového jízdního pruhu), speciální stavební úřad konstatuje, že účinky
budoucího užívání stavby budou přiměřené dané lokalitě.
Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad uvedl ve výrokové části tohoto rozhodnutí
podmínky k zabezpečení ochrany veřejných zájmů a stanovil, které fáze výstavby mu stavebník oznámí
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za účelem provedení kontrolních podmínek stavby (v podmínce č. 11). Podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
stanovil speciální stavební úřad podmínky pro provedení stavby (č. 1 až 11).
Dále stanovil stavební úřad v tomto rozhodnutí podmínky pro zabezpečení ochrany veřejného zájmu
uvedeného v § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, a to k zajištění požadavku, aby stavba neohrožovala
život a zdraví osob, životní prostředí (č. 6), bezpečnost (č. 7) a sousední stavby (č. 2). Podmínky jsou také
v souladu s § 152 stavebního zákona, podle kterého je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu
a provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob, ochranu životního
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
Podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí je stanovena pro ochranu veřejného zájmu uvedeného v § 132 odst. 3 písm.
a) stavebního zákona, podle kterého se veřejným zájmem rozumí požadavek, aby stavba byla prováděna
v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu. Speciální stavební úřad v této podmínce
stanovil, že stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním
a stavebním řízení a že případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
Podmínka č. 2 je stanovena pro ochranu případných stávajících inženýrských sítí v místě stavby.
V podmínce č. 3 stanovil speciální stavební úřad, že stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který
bude vybrán na základě výběrového řízení a před započetím prací bude stavebnímu úřadu předložena kopie
oprávnění k činnosti. Tento typ stavby může podle stavebního zákona provádět pouze stavební podnikatel.
To, že zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení, vyplývá ze žádosti o společné povolení.
V podmínkách č. 4 a 5 speciální stavební úřad stanovil, že budou dodrženy podmínky uvedené ve
vyjádřeních Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava (č. 4) a Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkové organizace (č. 5).
Podmínku č. 6 stanovil speciální stavební úřad za účelem omezení negativních vlivů výstavby na okolí
(na stávající komunikace a životní prostředí) – omezení hlučnosti, prašnosti, používání mechanismů
v dobrém technickém stavu.
V podmínce č. 7 stanovil speciální stavební úřad, že stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám
z důvodu zajištění bezpečnosti.
Podmínka č. 8 vyplývá z § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona – Stavebník je povinen oznámit
speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
V podmínce č. 9 stanovil speciální stavební úřad termín k dokončení stavby. Tento termín vyplývá z žádosti
o společné povolení.
Jelikož se jedná o stavbu, která vyžaduje stavební povolení a jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé
ovlivnit (§ 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona), stanovil speciální stavební úřad v podmínce č. 10
ve výrokové části tohoto rozhodnutí, že může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Odbor dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vydal jako dotčený orgán
podle § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních
komunikací I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích závazné stanovisko
č.j. MSK 77345/2020 ze dne 15.7.2020 k povolení připojení propojovací větve (veřejně přístupné účelové
komunikace, bypassu) na větev silnice ul. I/56 Místecká. Speciální stavební úřad na základě tohoto
závazného stanoviska a § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích povolil uvedené připojení
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy vydal jako dotčený orgán podle § 10 odst. 5 zákona
o pozemních komunikacích jako příslušný silniční správní úřadu pro silnice II. a III. třídy podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích závazné stanovisko č.j. SMO/199222/21/OD/Zmí ze dne
20.4.2021 k povolení připojení propojovací větve (veřejně přístupné účelové komunikace, bypassu) na sil.
II/478 ul. Paskovská na pozemku parc. č. 184/1 v k.ú. Hrabová. Speciální stavební úřad na základě tohoto
závazného stanoviska a § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích povolil uvedené připojení
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
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V rámci stavby je navrženo kácení dřevin. Odbor stavebně správní Úřadu městského obvodu Hrabová jako
dotčený orgán podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydal k povolení kácení
závazné stanovisko č. 3/2021, č.j. 02240/2021/Fai ze dne 8.4.2021. Na základě tohoto závazného stanoviska
vydal speciální stavební úřad podle § 8 odst. 6 zákona o ochraně životního prostředí ve výrokové části tohoto
rozhodnutí povolení kácení dřevin včetně uložení náhradní výsadby. Podmínky ke kácení dřevin
a k provedení náhradní výsadby uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí (č. 12 až 17) jsou citovány
z uvedeného závazného stanoviska č. 3/2021, č.j. 02240/2021/Fai ze dne 8.4.2021. Podmínka č. 18
v povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby ve výrokové části tohoto rozhodnutí stanovuje nutnost
dodržet podmínky uvedené ve vyjádření vlastníka pozemku, na kterém se kácené dřeviny nachází –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava (vyjádření ke kácení dřevin zn. 54220/S434/21/VK ze dne
10.3.2021).
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výrokové části uvedených.
Upozornění:
- Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
- 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.
- O průběhu stavby musí být veden stavební deník.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení
odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu stavby musí být prováděny tak, aby
bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s odpadními nebo jejich
nežádoucího smísení se srážkovými vodami.
- V průběhu realizace stavby musí být stavba označena podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Po ukončení výstavby je třeba podat speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu
na formuláři, který je v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Pro vydání kolaudačního souhlasu je nutno doložit tyto doklady:
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od ověřené projektové dokumentace
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní
infrastruktury
- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem
- dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k nepodstatným odchylkám proti společnému
povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona)
- doklad o případných provedených zkouškách
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu stavby
(tj. daňové doklady o způsobu zajištění nebo využití odpadů, ve kterých jsou identifikační čísla
oprávněných osob, jež odpady převzaly, s uvedením množství a kódů odpadů), případně písemné čestné
prohlášení o tom, že odpady v průběhu stavby nevznikly
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
dopravy Magistrátu města Ostravy podáním učiněným u stavebně správního odboru Úřadu městského
obvodu Hrabová.
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
www.ostrava-hrabova.cz
9/11

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1644935359/0800

Č.j. 04573/2021/Šoch

Prvním dnem lhůty pro odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí. V případě, že pokus doručit
účastníkovi řízení toto rozhodnutí prostřednictvím doručovatele přímo do vlastních rukou nebyl úspěšný, ale
rozhodnutí bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od uložení rozhodnutí,
nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta
pro případně podané odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení,
ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. Má-li účastník zpřístupněnu svou datovou
schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky. Dokument,
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která
má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k danému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve lhůtě deseti dnů
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento za doručený posledním dnem této
lhůty.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Faicová
vedoucí odboru stavebně správního
podepsáno elektronicky
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se
nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci společného územního a stavebního řízení uvedení v § 94k stavebního zákona:
a) Stavebník, Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava,
prostřednictvím:
- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha – Karlín, DS:
8sxyvci
b) Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
- Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava – Hrabová
c) Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory, DS:
zjq4rhz, zn. 54220/S434/21/VK ze dne 10.3.2021, zn. 54220/S1733/20/IST ze dne 10.9.2020
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- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, DS:
jytk8nr, zn. SSMSK/2020/16066/Ja ze dne 1.7.2020
d) Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory, DS:
zjq4rhz, zn. 54220/S434/21/VK ze dne 10.3.2021, zn. 54220/S1733/20/IST ze dne 10.9.2020
e) Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
- Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava, č.j. 03689/2020/Fai
ze dne 8.7.2020 (vlastník sousedního pozemku parc. č. 190/116 v k.ú. Hrabová)
Dotčené orgány:
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
DS: 8x6bxsd, č.j. MSK 77345/2020 ze dne 15.7.2020
- MMO odbor dopravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, DS: 5zubv7w, č.j.
SMO/199222/21/OD/Zmí ze dne 20.4.2021
- MMO odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, DS:
5zubv7w, KS 1187/2020 ze dne 22.7.2020
- MMO odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, DS: 5zubv7w, KS
01187/2020 ze dne 29.7.2020
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, DS: w8pai4f, č.j.
KHSMS 34194/2020/OV/HOK ze dne 13.7.2020
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, DS: spdaive, č.j.
HSOS-5448-2/2020 ze dne 3.7.2020
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie,
30. dubna 24, 728 99 Ostrava, DS: n5hai7v, č.j. KRPT-68828-1/ČJ-2021-0700DP ze dne 21.4.2021
- Policie ČR, Městské ředitelství policie Ostrava, Dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava, DS:
n5hai7v, č.j. KRPT-6194-151/ČJ-2020-070706 ze dne 25.6.2020
- Úřad městského obvodu Hrabová, odbor stavebně správní (zeleň), Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava, ZS č.
3/2021, č.j. 02240/2021/Fai ze dne 8.4.2021
výst. zde 3x
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