
Městský úřad Krnov
odbor dopravy a silničního hospodářství

Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111
___________________________________________________________________________
Č.j. Mukrn/201200598/DO/SH/Va
Krnov dne 16. 2. 2012
Vyřizuje: Vágner Radomír

S T A V E B N Í   P O V O L E N Í

     Stavebník Obec Heřmanovice, IČ 00295981, Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice 
podal zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu dne 4.1.2012 žádost na vydání stavebního 
povolení pro stavbu „Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa“.
     Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební 
úřad příslušný podle §  40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č.183/2006 Sb.  o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavebního zákona“), po projednání žádosti ve 
stavebním řízení v souladu s § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 115 „stavebního zákona“

p o v o l u j e
stavebníkovi:

Obec Heřmanovice
IČ 00295981
Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice

stavbu: 

„Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa“

na pozemku parc.č. 4395/1, 4395/2, 302/2, 712, 1034/2, 316/1, 4513, 1038, 337/1, 338, 
4387/7, 336, 335, 4391, 374, 214, 4387/2 v k.ú. Heřmanovice.

     
Předmětná stavba řeší chodník podél silnice II/453 v obci Heřmanovice členěný ve dvou 
úsecích v celkové délce 195 m s odvodněním povrchu chodníku a silnice.  Stavba chodníku
bude provedena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Účastníci řízení  jsou:
v souladu s ust. § 109 odst. 1 písm. a), c), d)  „stavebního zákona“ Obec Heřmanovice, 
Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice, Správa silnic Moravskoslezského kraje, stř. Bruntál, 
Zahradní II/19, Bruntál,  Černoušek Antonín, Kosmonautů 1216/11, Podlesí, 736 01 
Havířov1, Sedláček Jiří, Heřmanovice 132, 793 74 Heřmanovice, Sedláčková Hana, 
Heřmanovice 132, 793 74 Heřmanovice, Jan Jiří, Heřmanovice 358, 793 74 Heřmanovice, 
Janová Jana, Heřmanovice 358, 793 74 Heřmanovice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4. Podle  § 109 odst. 1 písm. e)  „stavebního zákona“ je 
účastníkem řízení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
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Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1/ Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním  řízení. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího  souhlasu zdejšího speciálního  
stavebního úřadu. 

2/ Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno oprávněnou osobou.  

3/ Při provádění stavby budou dodrženy příslušné předpisy  týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

4/ Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích a vymezují obecné technické požadavky pro 
stavbu komunikací ve znění pozdějších předpisů a závazná ustanovení příslušných 
technických norem  uvedených v této vyhlášce.

5/ Po dobu stavby bude v nezbytné míře umožněna obsluha sousedních nemovitostí.

6/ Při provádění stavby bude stavebníkem dbáno, aby nepoškodil sousední nemovitosti. 
Případné škody způsobené realizací stavby bude stavebník řešit v souladu s příslušnými  
předpisy. 

7/ Budou dodržena ustanovení o podmínkách styku s energetickým  a telekomunikačním 
zařízením. Veškerá podzemní vedení budou před  zahájením prací vytyčena jejich správci. 
Stavebník zajistí ochranu všech dotčených zařízení inženýrských sítí tak, aby během stavby 
ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k
nim.  

8)  Budou respektována stanoviska správců zařízení a inženýrských sítí v části týkající se 
ochrany jejich stavby, účastníků řízení a dotčených orgánů, které jako dokladová část jsou 
součástí dokumentace ověřené ve stavebním řízení a zejména:

 Správy silnic MSK, stř. Bruntál zn.5568/11/JJ ze dne 7.11.2011
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zn.001035237974 ze dne 22.6.2011
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 93027/11 ze dne 15.6.2011

9/ Po dobu provádění stavby bude instalováno přechodné dopravní značení.Dopravní značení 
bude provedeno podle vyhl.č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích (zákon.č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v reflexní 
úpravě dle ČSN EN12899-1  a umístěno podle schváleného TP 66 "Zásady pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích".

10/ Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby bude prováděno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

11/ Stavba bude dokončena do 30. 11. 2014. 

12/  Stavba bude prováděna  zhotovitelem s příslušným oprávněním.  Název a sídlo firmy 
stavebník sdělí před zahájením stavby písemně  zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu. 
Rovněž tak učiní v případě termínu zahájení stavby.

13/ Vhledem k rozsahu povolované stavby bude provedena kontrolní prohlídka dokončené 
stavby v rámci jejího posouzení pro vydání kolaudačního souhlasu.
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14/ Na stavbě bude umístěna informační tabule s údaji uvedenými podle § 7 vyhlášky 
č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení  stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu.

Ke stavbě nebyly v průběhu stavebního řízení vzneseny ze strany účastníků ani dotčených 
orgánů  námitky.

Z d ů v o d n ě n í :

  Speciální stavební úřad obdržel dne 4.1.2012 od stavebníka Obec Heřmanovice, IČ 
00295981, Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice, žádost na vydání stavebního povolení 
pro stavbu „Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa“ na pozemku 
parc.č.4395/1, 4395/2, 302/2, 712, 1034/2, 316/1, 4513, 1038, 337/1, 338, 4387/7, 336, 335, 
4391, 374, 214, 4387/2 v k.ú. Heřmanovice.
    Po doplnění podkladů podání  opatřením ze dne 19. 1. 2012 oznámil zdejší speciální 
stavební úřad zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a 
stanovil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. 
Vzhledem k tomu, že  stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje po jejím doplnění dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil 
podle § 112 odst. 2 „ stavebního zákona“ od ohledání na místě stavby i ústního jednání a 
usnesením podle § 39 odst. 1 správního řádu stanovil lhůtu účastníkům řízení, do kdy mohou 
uplatnit své námitky popřípadě důkazy a podle § 36 odst. 3 správního řádu upozornil 
účastníky  řízení na možnost se seznámit se všemi podklady pro rozhodování před vydáním 
rozhodnutí.  Ze strany účastníků ani dotčených orgánů nebyly podány k vedenému 
stavebnímu řízení námitky ani jiné důkazy.
  Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno MěÚ Město Albrechtice pod. zn. 
79/2012/SU/Vo ze dne 9.2.2012. Souhlas stavebního úřadu s povolením stavby podle § 15 
odst.2 „stavebního zákona“ byl vydán MěÚ Město Albrechtice pod zn. 79/2012/SU/Vo.  Ke 
stavbě bylo vydáno kladné stanovisko Policie ČR, DI Bruntál  pod č.j.KRPT- 108902/ČJ-
2011-070106 dne 31.10.2011. Stanoviska a závazná stanoviska  MěÚ Krnov, odboru 
životního prostředí byla vydána pod zn. Mukrn/201162233/ZP/VE/Gu dne 2.11.2011. K 
žádosti byla dále doložena projektová dokumentace zpracovaná projektantem s příslušnou 
autorizací, doklady o právech k dotčeným pozemkům, které opravňují stavebníka zřídit na 
pozemku požadavanou stavbu a vyjádření správců nemovitostí, zařízení a  inženýrských sítí.
     V průběhu řízení stavební úřad na základě posouzení žádosti, projektové dokumentace, 
vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů zjistil, že uskutečněním stavby nejsou 
ohroženy zájmy chráněné dotčenými orgány ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné 
zájmy účastníků řízení.
     Speciální stavební úřad stanovil, že v souladu s ustanovením § 109 odst.1 „stavebního 
zákona“ je v tomto případě účastníkem řízení stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo 
jiná práva k dotčeným pozemkům  a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo 
jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich  a  mohou být jejich práva předmětnou 
stavbou přímo dotčena Vlastnická a jiná práva vlastníků vzdálenějších nemovitostí nemohou 
být  navrhovanou stavbou přímo dotčena.
   Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, bylo 
rozhodnuto jak je ve výroku uvedeno.
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P o u č e n í :

   Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat u Městského úřadu v Krnově, odboru dopravy a 
silničního hospodářství do l5ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání 
se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději 
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. Nerozhodne-li o odvolání podle § 87 správního řádu Městský úřad Krnov sám, 
bude odvolání předáno k rozhodnutí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání 
musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.  Podle 
§ 85, odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník, který odvolání podal potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
      Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
     Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabude právní 
moci, nebude stavba zahájena. 
     Stavbu lze užívat podle § 122, odst. 2 „stavebního zákona“ pouze na základě kolaudačního 
souhlasu, který se vydává na základě žádosti stavebníka. Náležitosti žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu jsou uvedeny v § 12, vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení „stavebního zákona“. 

                                                                                 Ing. Miroslav Mohyla                                                                            
                                                                                       vedoucí odboru
                                                                         dopravy a silničního hospodářství

Rozdělovník:

Účastníci řízení:
- Obec Heřmanovice, Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, stř. Bruntál, Zahradní II/19, Bruntál 
- Černoušek Antonín, Kosmonautů 1216/11, Podlesí, 736 01 Havířov1
- Sedláček Jiří, Heřmanovice 132, 793 74 Heřmanovice
- Sedláčková Hana, Heřmanovice 132, 793 74 Heřmanovice
- Jan Jiří, Heřmanovice 358, 793 74 Heřmanovice
- Janová Jana, Heřmanovice 358, 793 74 Heřmanovice
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Dotčené orgány:
Policie ČR,DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
MěÚ Město Albrechtice, SÚ, Náměstí ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice
MěÚ Krnov, OŽP

Správní poplatek byl stanoven podle položky 17, odst. 1, písm. i) zákona č.  634/2004 Sb.
o správních poplatcích ve výši 3000,- Kč a  zaplacen MěÚ Krnov před vydáním tohoto 
rozhodnutí.
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