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MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY upa 1a 
Horní nám. 69, 746 26 Opava 
Od boi dopravy 
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací 

Váš dopis zn: 

Ze dne: 22.11 .2017, 2.1.2018, 1.2.2018 

č . j.: MMOP 135594/201 7/DOPR/RaM/280.13 

Spis. značka : 23402/2017/DOPR/RaM 

Vyfizuje: Miroslava Raszková 

Pracoviště: Krnovská 71 B 

Telefon: 553 756 941 

Fax: 553 791 970 

E-mail: posta@opava-city.cz 

Datum: 29.03.201 8 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ll 
MMOPX01 HG6CK 

Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne 22. 11 . 2017 žádost, doplněnou dne 2. 1. 2018 
a 2. 2. 2018, o vydání stavebního povolení, kterou podalo Statutární město Opava, Městská část 
Suché Lazce, Přerovecká 9/21 , 747 95 Suché Lazce, IČ: 00300535 zastoupeno společností J&J 
Studio - inženýrské sítě s.r.o., Bílovecká 1, 7 46 01 Opava, IČ : 26864169, (dále jen "stavebník"), 
na stavbu: "Chodník podél silnice 111/4663 ul. Přerovecká , Suché Lazce", SO 01 .100- chodník, SO 
01 .500- dešťová kanalizace. 

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle§ 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů , přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. 4 
zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 
o pozemních komunikacích") , vyhlášky č . 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů , rozhodl na základě§ 15 odst. 1 písm. c), stavebního 
zákona, jako příslušný speciální stavební úřad takto: 

stavba: "Chodník podél silnice 111/4663 ul. Přerovecká, Suché Lazce" 

SO 01.100- chodník 

SO 01.500 - dešťová kanalizace 

se jako dopravní stavba podle § 115 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 16 zákona o 
pozemních komunikacích, 

povoluje 

pro Statutární město Opava, Městskou část Suché Lazce, na pozemcích parcelní číslo: 896 a 895 
v k. ú. Suché Lazce, které jsou ve vlastnictví MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje , p.o., 
Úprkova 795/1 , 702 00 Ostrava. 

Kontaktní údaje: tel. : +420 553 756 111 , fax: +420 553 756 141, http:/lwww.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t 
Úfedni hodiny: PO: 8-1 1 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, Cr : 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 
IC: 00300535, DIC: CZ00300535, č .ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú .: 19-1842619349/0800 (přijmový) 



Sousedící pozemky a stavby: 898/1, 217, 216, 750/1, 215/1, 215/2, 214, 21 3, 21 2, 749/19, 749/2, 
211 , 749/22, 183, 210, 209, 208/2, 208/4, 208/1, 207, 204, 205, 206, 203/2, 203/3, 203/1, 202, 
201 , 200/2, 198, 199, 196, 197/1, 195, 194, 193, 190, 191 , 192, 187, 188, 184, 185, 182, 181 , 180, 
178, 738, 737/1, 736/1 , 735, 177, 175, 176, 733/2, 1498 v k.ú. Suché Lazce. 

Předmětem povolení je vybudování komunikace pro pěší- nového chodníku, včetně rekonstrukce 
odvodnění stávaj ící komunikace, v úseku od konce chodníku stávajícího u RD č. p . 184 po vjezd na 
stávající točnu autobusů MHD na konci obce, ve směru výjezdu na obec Pustou Polom. Změnou 
dopravního uspořádání pozemku silnice vznikne v dl. 685 m chodník pro pěší , který naváže na 
stávající část. Chodník bude probíhat podél stávající vozovky silnice č. 11 1/4663, s přihlédnutím na 
trasu vodovodu, kdy obruba je navržena ve vzdálenosti 0,60 m od vedení vodovodu a t ím dojde 
k mírnému rozšíření a zarovnání kraje stávající vozovky v rozmezí O - 0,5 m. Stávající přilehlá 
komunikace má šířku 5,5 m a stavbou nedojde k jejímu zúžení a stávající parametry zůstanou 
zachovány. Řešené stavební pozemky jsou užívány jako silnice a místní komunikace. Stávající 
vjezdy zůstanou zachovány, bude provedena jejich úprava v souladu s požadavky na bezbariérové 
užívání staveb. V prostoru před restaurací zůstane stávající zastávka MHD nedotčena a nový 
chodník naváže na stávající. Stávající vjezd do restaurace bude š ířkově upraven- zúžen na 6,0 m 
s výměnou dlažby. Rovněž zrekonstruovaný mostní objekt zůstane stavbou nedotčen , trasa 
nového chodníku naváže na stávající chodník na mostním objektu. 

Součástí dokumentace je i rekonstrukce stávající zastávky MHD situované před točnou . Budou 
provedeny hmatné prvky a zvýšení obruby nástupní hrany na 20 cm. 

Chodník je navržen v š. 1,5 m s povrchem ze zámkové dlažby v barvě šedé. Navržená š ířka 
chodníku zohledňuje svažitost přilehlého terénu. Mezi chodníkem a oplocením přilehlých pozemků 
bude zachován zatravněný pás. V rámci chodníku budou řešeny vjezdy k přilehlým parcelám, které 
budou provedeny ze zámkové dlažby, červené 80 mm. Vše bude doplněno hmatnou dlažbou u 
vjezdů (šedá) a místa pro přecházení (červená) . 

Doplnění živičné vozovky: 
-asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (ČSN 736121): 
-asfaltový postřik spojovací, 0,2kg/m2 PSA (ČSN 736129): 
-obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ (ČSN 736121 ): 
-štěrk 0/32 s prolitím asf. 4kg/m2:a zadrcením 25 kg/m2 

- podklad ze štěrkodrti 0/63: 

Konstrukce chodníku:: 
- zámková dlažba DL: 
- kladecí vrstva- štěrk 2/5 (4/8) LS: 
- drcené kamenivo 8 - 16 mm 
- drcené kamenivo O - 63 mm 

Konstrukce vjezdů : 
- zámková dlažba DL: 
- kladecí vrstva štěrk 2/5 (4/8) DL: 
- drcené kamenivo 8 - 16 mm 
- drcené kamenivo O - 63: 

tl. celkem 41 O mm 
40mm 

70mm 
150 mm 
150 mm 

270 mm 
60mm 
40mm 
50 mm 

120 mm 

370mm 
80mm 
40mm 
50 mm 

200mm 

Niveleta nového chodníku bude kopírovat stávající okraj silnice s vyrovnáním místních nerovností. 
Podél silnice bude osazena betonová obruba BO 15/30 s jednořádkem z dlažební kostky drobné. 
Zadní obruba u chodníku bude z bet. obruby BO 5/20, která bude zvýšená o 6 cm z důvodu 
zajištění vodící linie pro nevidomé. Silniční obruba bude převýšena 15 cm nad vozovkou, u vjezdů 
to bude 5 cm a u místa pro přecházení 2 cm. Podélný spád chodníku nepřekročí 8,33%. 

Odvodnění řešeného území silnice a navrženého chodníku podél silnice č. 111/4663 vychází ze 
současného stavu odkanalizování daného území, spádových poměrů a vychází z územního plánu 
obce. Odvodnění komunikace podél navrženého chodníku bude provedeno pomocí uličních vpustí, 
napojených do zrekonstruované stávající kanalizace svedené stávajícími propustky a stávající 
výustí do vodoteče Sedlinka. Odvedení povrchových vod ze silnice a navrženého chodníku je 
navrženo rekonstruovanou dešťovou kanalizací o pěti stokách. Je navrženo 15 ks uličních vpustí. 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111 , fax: +420 553 756 141 , http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t 
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Vpusti VP1 -VP3 a VP15 budou um ístěny těsně vedle obruby. Vpusť VP4 je stávající. Vpusti VP5-
VP14 se provedou jako podobrubníkové, napojené budou do dešťové kanalizace. 

Při návrhu odvodnění komunikace bylo využito stávající konfigurace terénu a stávajících propustků 
odvádějící povrchovou vodu z komunikací na druhou stranu než je navrhovaný chodník. 
Povrchová voda je z propustků systémem stávajících otevřených příkopů svedena do vodoteče 
Sedlinka. 

Odvedení povrchových vod ze stávající komunikace č. 111/4663 a nového chodníku je navrženo 
dešťovou kanalizací o pěti hlavních stokách. 

Stoka D1 je napojena na stávající propustek DN 400 pod státní komunikací u domu č. p. 135. Trasa 
stoky D1 je ukončena revizní šachtou u navržené vpusti VP 13 s vtokovou mříž í. Stoka D1 vede 
v trase stávající kanalizace, ve stávajícím příkopu , pod navrženým chodníkem. Do stoky D1 bude 
napojena přípojka z navržené uliční vpusti (1ks). Stoka D1 je z potrubí dl. 41 m. 

Stoka D2 se napojuje do vložené šachty Š1 v místě stávajícího trubního propustku DN 400. Trasa 
stoky D2 vede podél silnice 111/4663 v navrženém chodníku v trase stávající kanalizace. Do stoky 
D2 budou napojeny přípojky z navržených ul ičních vpustí (8 ks) . Celková délka stoky D2 je 133 m. 

Stoka D3 se napojuje do vložené šachty š 7 v místě stávajícího trubního propustku DN 400 pod 
státní komunikací u domu č. p. 274. Trasa stoky vede podél sil. 111/4663 v trase navrženého 
chodníku. Do stoky D3 budou napojeny přípojky z navržených uličních vpustí (3 ks). Celková délka 
stoky D3 včetně přípojek je 88 m. 

Stoka D4 se napojuje do vložené šachty Š10 v místě trubního propustku DN 400 pod státní 
komunikací u domu č. p. 307. Trasa stoky vede podél silnice 111/4663 v navrženém chodníku. Do 
stoky D4 budou napojeny přípojky z navržených uličních vpustí (5ks). Celková délka stoky je 166 
m. 

Stoka D5 se napojuje na stávající otevřený příkop vedený podél státní silnice u mostního objektu. 
Příkop a zaústění do vodoteče byl vybudován v rámci mostního objektu. Trasa stoky D5 vede 
v navrženém chodníku a propojuje stávající potrubí od stávající uliční vpusti na točně MHD. Na 
trase stoky D5 budou demontovány stávající trubní propustky k jednotlivým vjezdům a stávající 
betonová kanalizace. Do stoky D5 budou napojeny přípojky z navržené u ličn í vpusti (1 ks) celkové 
dl. 2,00 m DN150 a stávající přípojka ze stávající vpusti na točně MHD. Celková délka stoky je 75 
m. 

Na trase potrubí, v místě napojení horské vpusti trubních propustků , jsou navrženy revizní šachty o 
průměru DN 1000 mm opatřené poklopem D400 (3ks). Ostatní šachty jsou navrženy plastové DN 
600 opatřené poklopem D400(12ks). Hloubka uložení potrubí, vzhledem ke spádovým poměrům a 
konfiguraci terénu a uložení inž. sítí bude cca 1,2 m pod novou niveletou chodníku. Horská vpusť 
je navržena prefabrikovaná o vnějších rozměrech 1500/900 a celkové výšky 1350 mm. Vpusť je 
opatřena litinovou mříží. 

Dopravní značení není projektem navrženo. 

Cizí zařízení a vyjádření jejich správců (provozovatelů) musí stavba respektovat. 
V prostoru stavby a v jejím bezprostředním okolí se dle podkladů nachází veškeré podzemní 
vedení. Jedná se o vedení a rozvody kanalizace, vodovodu, plynu, vedení VN, NN, VO a 
slaboproudu. Před započetím prací je nutno vytýčit tato vedení a dodavatel díla se dohodne 
s jednotlivými správci na technických podmínkách odkopu vedení a postupu prací. Při zemních 
pracích dbát zvýšené opatrnosti a v případě nutnosti provádět v nebezpečných místech ručn í 
výkop. 

Stavba bude splňovat podmínky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756111 , fax: +420 553 756 141, http://www.opava-cíty.cz, Datová schránka: 5eabx4t 
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V rámci prováděných stavebních úprav dojde k omezení provozu na dotčené pozemní komunikaci. 
Staveništní úsek budou ohraničen pevnými přenosnými zábranami a dočasným svislým dopravním 
značením . Zhotovitel zajistí provizorní přístup ke všem přilehlým objektům . 

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem 
projektové dokumentace a odsouhlaseny investorem a zdejším speciálním stavebním úřadem . 

Podrobnější informace o stavbě viz předložená schválená projektová dokumentace stavby. 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízen í, kterou 
vypracoval Ing. Stanislav Juchelka, ČKAIT 1100916, která je přílohou tohoto rozhodnutí, 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu . 

2. Stavebník zaj istí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným . 
3. Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo : 896 a 895 v k. ú. Suché Lazce, které 

jsou ve vlastnictví MSK. 
4. Případné změny stavby před jejím dokončením musí být před vlastní realizací projednány se 

speciálním stavebním úřadem ve smyslu § 118 stavebního zákona, na základě odůvodněné 
žádosti stavebníka. Změnou stavby je i změna termínu dokončení stavby. 

5. Stavebník před zahájením stavby projedná s Magistrátem města Opavy, odborem dopravy, 
jako příslušným silničním správním úřadem , trasy staveništní dopravy. Obdobně bude 
postupovat i v případě , že v průběhu realizace stavby vznikne potřeba změny projednávaných 
tras staveništní dopravy, např. v důsledku uzavírání smluv s jednotlivými dopravci. 

6. Stavebník před zahájením stavby zajistí monitoring pozemních komunikací, které budou 
využity pro staveništní dopravu a pro odvoz zeminy či dopravu stavebních materiálů , případně 
jejich opravu do původního stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních 
komunikací vl ivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost siln ičn ího 
provozu, musí být neprodleně odstraněno na náklady stavebníka a to s odkazem na § 28 a § 
38 odst. 2) a 3) zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení , zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. , kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů k provedení stavebního 
zákona, ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení prováděcí vyhlášky, ustanovení 
příslušných závazných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, včetně platných 
příslušných českých technických norem, zejména ČSN 7361 10 Projektování místních 
komunikací a ČSN 733050 Zemní práce. 

9. Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, ve znění pozdějších předpisů . 

1 O. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací, 
za dodržení obecných technických požadavků na stavby a za dodržení podmínek stavebního 
povolení. 

11 . Před zahájením stavebních prací ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního zákona je 
stavebník povinen: 

oznámit zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a 
sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k prováděn í stavebních a montážních 
prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) včetně dokladu o jeho 
způsobilosti a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111 . fax: +420 553 756 141 , http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t 
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Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a 
za jeho účasti umožní jeho provedení. 
Oznámit základní informace o osobě vykonávající stavební dozor investora. 
Před zahájením stavby umístit na viditelném místě štítek o povolení stavby a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby (zajistit vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označen í 
stavby, stavebníka, zhotovitele a technického dozoru stavebníka nad prováděn ím stavby 
včetně způsobu provádění stavby a termín a dokončení stavby). 
Zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená projektová dokumentace a všechny 
doklady týkající se provádění stavby (např. vyjádření k existenci technické infrastruktury, 
včetně podmínek). 
Zajistit autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 
Ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně, po jejich zjištění , závady na 
stavbě , které ohrožují životy a zdraví osob, bezpečnost stavby. 

12. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou k tomu oprávněnou . 

13. Žadatel předložil plán kontrolních prohlídek, dle něhož stavební úřad provede kontroly stavby a 
o kterých bude v předstihu elektronicky informovat zhotovitele. 

14. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od jejího zahájení. Ve smyslu § 121 a § 122 
stavebního zákona bude před uplynutím termínu dokončení stavby podán stavebníkem, resp. 
budoucím uživatelem stavby návrh na vydání kolaudačního souhlasu s předložením 

dokumentace skutečného provedení stavby a vyhotoveným geometrickým plánem pro stavbu. 
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří stanoviska dotčených orgánů k užívání 
stavby. 

15. Stavbu lze užívat jen na zákÍadě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 119 stavebního zákona. 
16. Při provádění stavby je zhotovitel stavby povinen vést stavební deník. Obsahové náležitosti 

stavebního deníku stanovuje§ 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a její příloha 
č. 5. 

17. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačn ího plánu v souladu 
s ustanovením § 153 stavebního zákona vytýčení tras technické infrastruktury, v místě jejich 
střetu se stavbou, orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou . 

18. Pro stavbu ve smyslu ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jej ichž vlastnosti z hlediska způsobi losti stavby zaručují, že 
splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost , hygienu, ochranu 
zdraví a životní prostředí , bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby a ochrany proti hluku. 

19. Stavebník naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané hmoty apod.) způsobem 
odpovídajícím zákonu o odpadech a doloží doklady k závěrečné kontrolní prohlídce o jejich 
uložení. 

20. Stavebník (investor) zajistí ochranu zařízení technické infrastruktury tak, aby během stavební 
činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejímu poškození, ohrožení provozu nebo zamezení 
přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena musí být 
uvedena do původního provozuschopného stavu. Ve smyslu ustanovení § 161 stavebního 
zákona ne výzvu příslušného úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni bez průtahů 
poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle stavebního zákona. 

21 . Na cizí pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastníků . Škody vzniklé v průběhu 
realizace stavby odstraní svým nákladem stavebník. Stavbou nebudou dotčena práva třetí 
osoby. 

22. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich 
znečišťování, tyto musí být užívány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny . Po 
skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původn ího stavu a protokolárně 
předány stávajícím správcům . Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen 
vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se 
vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů. 

23. Toto stavební povolení se nevztahuje na přechodnou úpravu siln ičního provozu. 
24. Při provádění stavby budou dodrženy všechny podmínky, obsažené ve vyjádřen ích a 

stanoviscích dotčených orgánů a ostatních správců inženýrských sítí: 
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25. MMO, OV - sdělení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona - sp. zn. VYST/5949/201 7/Me 
MMOP 31985/2017 ze dne 16. 3. 201 7. 

26. SMO, OMM- MMOP 14434/2017/Be ze dne 13. 3. 201 7 zastoupeno odborem majetku města 

souhlasí se stavbou "Chodník ul. Přerovecká- Suché Lazce". Odbor majetku města souhlasí 
s um ístěn ím stavby na pozemku parc. č. 183 v k. ú. Suché Lazce. Zároveň odbor majetku města 
souhlasí s rekonstrukcí stávající obecní kanalizace ve stávající trase. V dané loka litě je vydáno 
územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu nové splaškové kanalizace, projekt pro 
splaškovou kanalizaci je nutno respektovat. Obruba chodníku podél si lnice bude odsazena od 
navržené kanalizace dle ČSN . 

27. SSMSK, p.o. - smlouva o právu provést stavbu č. 62/0P/49/r/2017/Si na pozemku parc .č. 
895 a 896 v k.ú. Suché Lazce. Vyjádření k PO pro stavební povolení zn. 
SSMSK/2017/23942/Si ze dne 12. 12. 2017: 

Při realizaci chodníku bude asf. část vozovky zařezána pilou, chodníkové obruby uloženy 
do betonu, výplň bude doplněna ACO 11 tl. 50 mm, spára zalitá asfaltem . 
Výše chodníkových obrub bude 120 mm nad stávající niveletou vozovky, u vjezdů bude 
snížena obruba mna 50 mm nad niveletu vozovky a v místě pro přecházení na 20 mm. 
Bude zachována stávající šířka komunikace sil. 111/4663 a bude zachován podélný 
spád vozovky. 
Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů . 
Při prováděn í prací nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál na vozovku. 
Svislé dopravní značení nesmí být při výstavbě poškozeno. 
Uvedenou akci bude plně hradit investor stavby. 
Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona a pozemních komunikacích č . 13/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů . 
Veškeré změny provedené během řízení o povolení stavby je nutno projednat se SSMSK 
p.o., stř. Opava. 
Zhotovitel ručí za kvalitu provedených prací v dl. 36 měsíců po ukončen í prací. SSMSK 
Opava povolí práce v silničním pozemku pouze v období od 1.4. do 31 .10. kalendářn ího 
roku. 
Začátek prací na realizaci stavby bude oznámen na adresu irena.simeckova@ssmsk.cz 
k převzetí po dokončení stavby bude přizván zástupce SSMSK p.o., středisko Opava. 
Po realizaci stavby bude investorem zhotoven geometrický plán pro oddělení chodníku za 
obrubou, na základě kterého požádá Statutární město Opava Správu silnice MSK p.o. o 
bezúplatný převod pozemku za obrubou. 

28. MMO, odbor přípravy a realizace investic- sp. zn. MMOP 136747/2017/16266/2016/PŘI ze 
dne 12. 12. 2017- souhlas s vydáním stavebního povolení akce "Chodník ul. Přerovecká
Suché Lazce" na uvedených pozemcích. Navržený chodník zasahuje do um ístěné a povolené 
trasy splaškové kanalizace statutárního města Opavy. Vše bylo projednáno na výrobním 
výboru stavby 18. 7. 2017. Jelikož chodník nelze jinak situovat bylo dohodnuto, OPRl bude 
řešit posunutí trasy splaškové kanalizace v rámci projektové dokumentace pro prováděn í 

stavby. 
29. Technické služby Opava s.r.o.- respektovat vyjádření správce místních komunikací vydané 

pod č.j . 427/2017 ze dne 13. 12. 2017 - zahrnuj ící požadavky na š ířkové a výškové 
uspořádání zpevněných ploch, dodržení TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací", 
na kladení dlažby, způsob úpravy pásů pro chodce a sjezdů , prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, na bezbariérové užívání stavby, úpravy vegetace, bezpečnostní 
odstupy, na materiál použitého dopravního značení, užití mříží uličních vpustí. 

30. MMO, OŽP - koordinované závazné stanovisko - sp. zn. ŽP/3164/2017/Dol MMOP 
39472/2017 ze dne 3. 4. 2017. 

31 . MMO, odbor dopravy - stanovisko ke stavbě č.j . MMOP 29467/2017/DOPR/RaM/280.28 ze 
dne 10. 3. 2017. 

32. HZS MSK, územní odbor Opava- závazné souhlasné stanovisko -č.j . HSOS- 1734-2/2017 
ze dne 8. 3. 2017 - z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky 
požární bezpečnosti staveb ve smyslu vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb. 
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33. MO-SEM Praha, odbor ochrany územních zájmů - závazné stanovisko pod sp. zn. 
72433/2017-8201-0ÚZ-BR MO 27000/2017-8201 ze dne 10. 2. 2017. 

34. Povodí Odry, s.p.- zn.1808/923/2/810.07/2017 ze dne 10. 2. 2017- záplavové území na 
vodním toku Sedlinka ve smyslu§ 66 zákona č. 25482001 Sb., nám není známo. Jako správce 
povodí Odry z hlediska odtokových poměrů ke stavbě chodníku v Suchých Lazcích nemáme 
námitky. Navržený chodník ul. Přerovecká - Suché Lazce je v souladu s Národním plánem 
povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí 
Horná Odry. Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD-0420 "Opava od Moravice po 
ústí do toku Odra". Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém území 
stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu 
vodního útvaru. Uvedený záměr výstavby chodníku je možný, protože nedojde ke zhoršení 
stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení 
dobrého stavu vod. 

35. Lesy ČR- zastoupené Správou toků- oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku- Místku pod 
č.j . LCR951/000835/2018 sp.zn. LCR0008223/2018 ze dne 16.2.2018 ke stavbě sdělují : 

Nedaleko zájmového území protéká vodní tok Sedlinka, IDVT 10214986, ČHP 2-02-03-
008, který je ve správě Lesy ČR , s.p. 
Proti stavbě stezky nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek: 
Stavbou nesmí dojít k dotčení vodního toku Sedlinka ve správě LČR,s. p. 
Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě . 
Správci vodního toku bude umožněn přístup k toku do vzdálenosti 6 m od horní břehové 
čáry koryta vodního toku. 
Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů , způsobené 
průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy. 

36. ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100837806 ze dne 21 . 11 . 2017 v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 
zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízen í. Dojde 
ke střetu se sítí NN podzemní, nadzemní a stanice. Dojde střetu nadzemní sítě VN. Dodržet 
uvedené podmínky. Souhlas se stavebním povolením pod zn. 1091500272 ze dne 13. 2. 2017 
za předpokladu respektování stávajícího distribučního zařízení a dodržení podmínek daných 
ve stanovisku o existenci distr. zařízení. V zájmovém území se nenachází komunikační 
zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. sp. zn. 0200678242 ze dne 21 .11 .2017 
a 0200678250 ze dne 21 .11 . 2017. 

37. GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, - v zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito 
plynárenskými zařízeními : STL plynovodem PE 63, plynovodní přípojky. Dodržet podmínky 
vyjádření zn. 5001449069 ze dne 13. 2. 2017. 

38. SmVaK Ostrava a.s. respektovat podmínky stanoviska č.j . 9773N001204/2018/PA ze dne 1. 
2. 2018 - dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. respektovat uvedené 
podmínky. Dodržet stanovisko k existenci sítí ze dne 30.9.2016 pod zn. 
9773N020814/2016/PA, 9773N003177/2017/PA ze dne 8.2.2017, 9773N004276/2017/PA ze 
dne 23.2.2017, a 9773N022146/2017/PA ze dne 19.9.2017. Dohoda o činnosti a umístění 
stavby v ochranném pásmu vodního díle č. 1933/D/OP/2017 ač. 2352/0P/2017. 

39. Souhlas vlastníka vodního díle- vodovodu DN 50PE se strpěním stavby chodníku. 
40. CETIN a.s., - č.j. 712892/2016 ze dne 20. 9. 2016 - ve vyznačeném zájmovém území se 

nachází síť elektronických komunikací společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
nebo její ochranné pásmo. Dodržet uvedené podmínky. 

41 . Policie ČR- Dl vOpavě- č.j . KRPT-191974-1/ČJ-2017-070606-PV ze dne 1. 9. 2017-
uplatnění připomínek k projektové dokumentaci z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích: Projektová dokumentace chodníku neobsahuje zjevné vady, které 
ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Upozornění : Policie 
v návaznosti na výstavbu nového chodníkového tělesa upozorňuje na zcela nevyhovující 
parametry přilehlé vozovky v návaznosti na provoz linkové dopravy osob, kdy lokálně je šíře 
pod 5,5 m, což je důvodem pro úpravu provozu, či úplné vyloučení trasy linkové dopravy osob 
v úseku. Za rozhodující bude PČR považovat v daném případě stanovisko správce 
komunikací. 

42. NIPI bezbariérové prostředí- zn. 053170021 ze dne 17.02.2017 -k předložené dokumentaci 
nemáme připomínky, ale požadujeme při provádění stav. prací dodržet: 
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Do průchozího profilu vodící linie neum isťovat žádné předměty ohrožující pohyb, 
současně řešit umístění prvků pro prostorovou orientaci . 
Během realizace překopu komunikací a chodníků opatřit přemostěním, aby nedošlo 
k ohrožení chodců. 
Zábradlí u mostního objektu opatřit tyčí ve výšce 100 až 250 mm nad úrovní chodníku 
jako opatření proti sjetí vozíku a současně jako vodící prvek pro bílou hů l. 

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za 
předpokladu úprav dle dané legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení 
bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně 
její přílohy a ČSN 736110 "Projektování místních komunikací! Změna 1z února 2010). Proti vydání 
územního a stavebního povolení nemáme námitky za předpokladu , že výše uvedené připomínky 
budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby. 
43. O souhlas k překopu či záboru veřejného statku nutno požádat příslušný silniční správní úřad 

samostatně. 

44. V rámci plánu kontrolních prohlídek v souladu s § 133 stavebního zákona bude na výzvu 
investora provedena prohlídka speciálním stavebním úřadem ve fázi stavebního vymezen í 
budovaných zpevněných ploch vozovek a chodn íků (obrubami) a před položením pojízdných a 
pochůzích vrstev komunikací. 

45. Stavbu na základě tohoto stavebního povolení lze předčasně užívat za podmínek stanovených 
ustanovením § 123 stavebního zákona. V průběhu realizace stavebních prací, resp. do doby 
vydání kolaudačního souhlasu. V průběhu realizace stavebních prací, resp. do doby vydání 
kolaudačního souhlasu, bude organizace dopravy na uvedené stavbě probíhat podle stanovení 
přechodné úpravy dopravního značení , odsouhlaseného Policií ČR-Dl OŘ Opava a vydaného 
zdejším silničním správním úřadem . 

Magistrát města Opavy, odbor dopravy podle§ 27 zákona 500/2004 Sb., správní řád , ve znění 
pozdějších předpisů , prohlašuje ve výše uvedeném oznámení, že účastníci řízení: 

Navrhovatel: a) Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 , 
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno starostou 
MČ Mgr. Petrem Orieščíkem 
na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 písm. b), c) stavebního zákona: 
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ : 00300535 
Správa silnic MSK, p.o. Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ : 00095711 

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 písm. d) stavebního zákona: 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 25. října 1235/169, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory, IČ : 45193665 
Lesy ČR, s.p. , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové, IČ : 42196451 

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 písm. e) stavebního zákona: 
osoby (fyzické a právnické), jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, 
včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena: 
898/1 , 217, 216, 750/1 , 215/1 , 215/2, 214, 213, 212, 749/19, 749/2, 211 , 749/22, 183, 210, 209, 
208/2, 208/4, 208/1 ' 207' 204, 205, 206, 203/2, 203/3, 203/1 ' 202, 201' 200/2, 198, 199, 196, 
197/1 ' 
195, 194, 193, 190, 191 , 192, 187, 188, 184, 185, 182, 181 , 180, 178, 738, 737/1, 736/1, 735, 177, 
175, 176, 733/2, 1498 v k.ú. Suché Lazce. 
Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona, s ohledem na skutečnost, 
že vydáním příslušného rozhodnutí mohou být vlastnická nebo jiná práva stanovených účastníků 
řízení přímo dotčena. 

Práva k pozemkům , na nichž bude stavba realizována prokázal stavebník výpisem z údajů 
v katastru nemovitostí a smlouvami o právu provést stavbu. 
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Námitky účastníků řízení. V rámci zahájeného stavebního řízen í nikdo z účastníků řízení a 
dotčených orgánů neuplatnil své připomínky či podněty. 

Odůvodnění: 

Dne 22. 11 . 2017 podal stavebník (zastoupen společností J&J Studio - inženýrské sítě s.r.o. , 
Bílovecká 1, 7 46 01 Opava, IČ : 26864169) žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala zákonem předepsané náležitosti - podklady, 
stavební úřad řízení dne 29. 11 . 2017 přerušil a vyzval žadatele o odstraněn í nedostatků a o 
doplnění podání. Stavebník tak učin i l dne 2. 1.2018 a 2. 2. 2018. Dne 9. 2. 2018 speciální stavební 
úřad oznámil dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, vyvěšením na úřední desce 9. 2. 2018 
zahájení stavebního řízení z důvodu velkého počtu účastníků v souladu s ustanovením § 144 
správního řádu , známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, včetně možnosti jeho dopl něn í 
ve smyslu§ 50 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů, a stanovil lhůtu 
deseti dnů pro vyjádřen í. 

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, upustil od ústního jednání a 
místního šetření , protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil , že ve lhůtě do deseti dnů od doručení 
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá 
stanoviska. Speciální stavební úřad má zato, že doporučení dotčeného orgánu pro bezpečnost a 
plynulost provozu, předložená v rámci zpracované DSP, stavebník spolu s projektantem řádně 
uvážil včetně realizace následných opatření na dotčeném úseku silnice. 

Vyjádření k vydání povolení stavby podle ustanovení§ 15 odst. 2 stavebního zákona, bylo vydáno 
MMO, odborem výstavby pod sp. zn. VYST/5949/2017/Me MMOP 31985/2017 ze dne 16. 3. 2017. 
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka o 
stavební povolení na předmětnou stavbu z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a 
posoudil shromážděná stanoviska a připomínky . Účastníci řízení a spo lupůsobící orgány se 
k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu i v rámci tohoto stavebního řízení. Do 
podmínek provedení stavby byly zahrnuty ty podmínky, které se týkaly předmětných stavebních 
objektů . Ostatní obecné technické požadavky na výstavbu jsou respektovány. Stavební úřad v 
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný 
soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil 
plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a 
požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

Podaná žádost o stavební povolení předmětné stavby byla doložena těmito rozhodnutí, 
souhlasy, vyjádřeními, stanovisky a podklady: 
• MMO, OV- sp. zn. VYST/5949/2017/Me MMOP 31985/2017 ze dne 16. 3. 2017. 
• MMO, odbor přípravy a realizace investic- sp. zn. MMOP 136747/2017/16266/2016/PŘI ze 

dne 12. 12. 2017 
• SMO zast. OMM- sp. zn. MMOP 14434/2017/Be ze dne 13. 3. 2017. 
• SSMSK p.o. - zn. SSMSK/2017/23942/Si ze dne 12. 12. 2017 a smlouva č. 

62/0P/49/r/20 17 /Si . 
• MMO, OŽP- sp. zn. ŽP/3164/201 7/Dol MMOP 39472/2017 ze dne 3. 4. 2017. 
• MMO, odbor dopravy- č.j . MMOP 29467/2017/DOPR/RaM/280.28 ze dne 10. 3. 2017. 
• HZS MSK, úz. odb. Opava- č.j . HSOS -1734-2/2017 ze dne 8. 3. 2017. 
• MO-SEM Praha- sp. zn. 72433/2017-8201-0ÚZ-BR MO 27000/2017-8201 ze dne 10. 2. 2017. 
• Policie ČR-Dl- č.j . KRPT-191974-1/ČJ-2017-070606-PV ze dne 1. 9. 2017. 
• Povodí Odry, s.p. -zn.1808/923/2/810.07/2017 ze dne 10. 2. 2017. 
• Lesy ČR- č.j. LCR951/000835/2018 sp.zn. LCR0008223/2018 ze dne 16.2.2018. 
• ČEZ Distribuce, a.s., - zn. 0100837806 ze dne 21 . 11 . 2017. 
• GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. - zn. 5001449069 ze dne 13. 2. 2017. 
• SmVaK Ostrava a.s. - č.j. 9773N001204/2018/PA ze dne 1. 2. 2018, stanovisko k existenci sítí 

ze dne 30.9.2016 pod zn. 9773N020814/2016/PA, 9773N003177/2017/PA ze dne 8.2.2017, 
9773N004276/2017/PA ze dne 23.2.2017, 9773N022146/2017/PA ze dne 19.9.2017. Dohoda 
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o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla. 
• CETIN a.s., - č.j . č.j . 71 2892/201 6 ze dne 20. 9. 2016. 
• TSO s.r.o. - zn. č.j . 427/201 7 ze dne 13. 12. 2017. 
• NIPI bezbariérové prostředí- zn. 053170021 ze dne 17.02.201 7. 

Dále byl návrh doložen podle vyhlášky č . 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů : 

Projektovou dokumentací (textovou s grafickou částí) 

Výpisy z katastru nemovitostí 
Souhlasy dotčených orgánů dle § 4 stavebního zákona 
Vyjádření správců technických zařízení- inženýrských sítí 

Z předaných podkladů vyplývá, že stavebník může uskutečnit stavbu na vyse uvedených 
pozemcích. Přílohou žádosti o stavební povolení byl souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení 
stavby podle § 15 odst. 2) stavebního zákona. Stavební úřad v rámci stavebního řízen í zjistil, že 
projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že 
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva 
a právem chráněné zájmy účastníků řízení. 

Obecné technické požadavky na výstavbu jsou respektovány. Pravomoc a příslušnost je svěřena 
jednotlivým dotčeným orgánům předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu s tím, 
že mezi stupni je zakotvena zásada koncentrace, jejímž důsledkem je to, že k námitkám a 
připomínkám , které mohly být uplatněny v předcházejícím stupni řízen í, se ve stupni následujícím 
nepřihlíží. 

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2) správního řádu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 
rozdělovník . Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního ř ízení neshledal důvody 
bránící povolení předmětné stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

Poučení: 
Stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla 
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud 
stavební povolení nenabude právní moci. 
K námitkám účastníků řízení , které mohly být uplatněny při územním řízení , nebo v rámci 
oznámení o zahájení stavebního řízení se nepřihlíží. 

Poučení o odvolání : 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, podáním u orgánu, který napadené 
rozhodnutí vydal- Magistrátu města Opavy, odboru dopravy. 
Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 
téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ustanovení§ 37 odst. 2 správního 
řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje , 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 odvolatel potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví jej stavební úřad na jeho náklady. 

Ostatní poučení: 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení 
doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při 
doručování zastižen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a 
pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 1 O dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena , 
nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení§ 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou 
posledním dnem této lhůty . 
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Miroslava Raszková v.r. 
referent oddělen í správy dopravy 
a pozemních komunikací 

otisk úředního razítka 

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení§ 25 odst. 2 správního řádu tak, že 
se vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Opavy, který písemnost doručuje. Oznámení se též 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické desce Magistrátu města Opavy 
(www. Opava-city.cz) po dobu 15 dnů . Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění 
na elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se oznámení považuje za doručené . 

Magistrát města Opavy 

Vyvěšeno dne: 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Poplatek : 

Sejmuto dne: 

MAGISTRÁT MfSTA OPAV\ 
Odborpróvníaorga~izov · 

Odděleni organizov 
Horní nóm. 6 . 

74626 OPA A 2 

Za vydání tohoto rozhodnutí se nestanovuje správní poplatek podle§ 8 odst. 2) písm. c) zákona č. 
634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějš ích předpisů . 

Příloha pro investora: 
Ověřenou projektovou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u MMO, odboru dopravy po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

Rozdělovník: 
Učastníci řízení: 

Obdrží (doporučeně do vlastních rukou) : 
Navrhovatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ : 00300535, Městská 
část Suché Lazce, zast. společností J&J Studio- inženýrské sítě s.r.o., Bílovecká 1, 746 01 
Opava, IČ: 26864169 
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ :00300535 
Správa silnic MSK, p.o., Úprkova 795/1 , 702 23 Ostrava, IČ : 00095711 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. , 25. října 1235/1 69, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory, IČ : 45193665 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové, IČ : 42196451 
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Účastníci řízení , kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou: 
osoby (fyzické a právnické), jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, 
včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena: 898/1, 217, 
216, 750/1 , 215/1 , 215/2, 214, 213, 212, 749/19, 749/2, 211 , 749/22, 183, 210, 209, 208/2, 208/4, 
208/1 , 207, 204, 205, 206, 203/2, 203/3, 203/1 , 202, 201 , 200/2, 198, 199, 196, 197/1, 195, 194, 
193, 190, 191 , 192, 187, 188, 184, 185, 182, 181 , 180, 178, 738, 737/1 , 736/1, 735, 177, 175, 176, 
733/2, 1498 v k. ú. Suché Lazce. 

Dotčené orgány: 
PČR, Správa MSK, odbor dopravní policie, Dl , ul. 30. dubna, 728 99 Ostrava, Policie ČR- Dl, 
Hrnčířská 22, 7 46 25 Opava 1 
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí , Krnovská 71C, 746 01 Opava 
Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Krnovská 71C, 746 01 Opava 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1 
MO, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, IČ :60162694 

Na vědomí: 
Magistrát města Opavy, OHA a ÚP, Krnovská 71C, 746 01 Opava 
Technické služby Opava, Těšínská 71 , 746 01 Opava, IČ:64618188 
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, 
o.s. , Konzultační středisko MSK, Bieblova 3, 702 00 Ostrava 
Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, IČ : 70890021 
ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 8, 405 02 Děčín 4, IČ :24729035 
GasNet, s.r.o., zast. GridSercices, s.r.o., Plynárenská 499/1 , 602 00 Brno, IČ :27935311 , 
česká telekomunikační infrastruktura a.s. , Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČ: 
04084063 
MDPO a.s. , Bílovecká 98, 747 06 Opava- Kylešovice, IČ :64610250 
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