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VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
 
NAŠE ČJ.:  OÚD/1703/2023/Mon 
SP. ZN.:  OÚD/3127/2022/06 
JID: OUDESS00409179 
VYŘIZUJE:  Bc. Jan Mončka 
STRAN/PŘÍLOH: 10/0 
TEL:  596 540 151 
E-MAIL:  moncka@detmarovice.cz  
 
DATUM: 28. 3. 2023 

 

 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

Výroková část 

Obecní úřad Dětmarovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), posoudil žádost podle § 76, § 79 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto 

posouzení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,  

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

pod názvem: „Dětmarovice, NNv, NNk, DTS - STÍŽNOST“ (dále jen „stavba“) na pozemcích 

parc. č. 2525/7, 2526, 2770/5, 2770/6, 2770/7, 2770/8, 2770/9, 2770/10, 2770/12, 2770/13, 

2770/14, 2858/1, 2858/2, 2909/1, 2909/2, 3117, 3119, 3121, 3123, 3124, 3130/9, 3130/11, 3130/12, 

3130/13 a 3199 v k. ú. Dětmarovice. 

 

Stavba se skládá z těchto stavebních objektů: 

SO 01 Podzemní elektrické vedení o napětí 22kV 

Na stávající VN sloup č.13 na pozemku parc. č. 2526 bude osazen nový svislý úsekový odpínač  

a z něho se přes svodiče přepětí napojí nové kabelové vedení, které povede z části podél stávající 

komunikace a z části v soukromých pozemcích až na pozemek parc. č. 3199, kde bude ukončeno na 

nové jednosloupové trafostanici DTS KA_0756. V místech přechodu trasy místní komunikací  

a vjezdy k rodinným domům budou provedeny protlaky. Předpokládaná délka trasy bude 720,0 m. 

Kolem sloupu č.13 a nové trafostanice bude zřízena nová zemnící soustava - 2 kruhy o poloměru 

1,0 a 3,0 m. 

SO 02 Zaústění nové DTS novým podzemním elektrickým vedením o napětí 0,4kV 

Z rozvaděče NN nové trafostanice DTS KA_0756 bude vyvedeno nové podzemní vedení NN, které 

bude svedeno do země v ochranné trubce a povede v souběhu s novým podzemním vedením VN až 

na sloup č.1493, kde se přes novou rozpojovací skříň SV101 napojí na stávající nadzemní vedení 

NN. V místě přechodu trasy místní komunikací bude proveden protlak. Předpokládaná délka trasy 

bude 37,0 m. 

ČEZ Distribuce, a. s. 

Teplická 874/8 

405 02 Děčín IV-Podmokly 

v zastoupení: 

NOVPRO FM, s.r.o. 

Sadová 609 

738 01 Frýdek-Místek 

v zastoupení: 

Filip Pustka 

Kozlovice 893 

739 47 Kozlovice 

mailto:obec@detmarovice.cz
http://www.detmarovice.cz/
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Z rozvaděče NN nové trafostanice bude vyvedeno nové nadzemní vedení NN, které se napojí na 

stávající nadzemní vedení na sloupy č. 1493, 1495, 1502 a 1511 ve stávající trase. 

 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), je společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, sídlem 

Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV. 

 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2525/7, 2526, 2770/5, 2770/6, 2770/7, 2770/8, 

2770/9, 2770/10, 2770/12, 2770/13, 2770/14, 2858/1, 2858/2, 2909/1, 2909/2, 3117, 3119, 

3121, 3123, 3124, 3130/9, 3130/11, 3130/12, 3130/13 a 3199 v k. ú. Dětmarovice tak, jak je 

zakresleno v situačním výkrese č. 1 v měřítku 1:1000. 

2. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace; případné změny nesmí být provedeny 

bez předchozího povolení nebo schválení stavebního úřadu. 

3. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit termín jejího zahájení. 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci. Podle § 93 odst. 3 lze 

dobu platnosti územního rozhodnutí na odůvodněnou žádost prodloužit. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné 

vedení stavby stavbyvedoucím. Stavebník před zahájením stavby oznámí název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Bude dodržena podmínka uložená v závazném stanovisku k umístění stavby v chráněném 

ložiskovém území, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního 

prostředí a zemědělství dne 8. 8. 2022, č.j. MSK 102733/2022: 

- Stavbu je nutno zajistit za respektování normy ČSN 73 0039 (Navrhování objektů  

na poddolovaném území) na IV. skupinu stavenišť. 

8. Budou dodrženy podmínky uložené v Koordinovaném závazném stanovisku, které vydal 

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí dne 10. 2. 2022,  

č.j. SMK/018798/2022 ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů: 

- Dřeviny v blízkosti stavby budou chráněny před mechanickým poškozením  

(tj. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva a kořenů, poškozením koruny). Pokud nebude 

možné chránit dřeviny v kořenové zóně (tedy ploše půdy pod korunou stromu rozšířené do 

stran o 1,5 m), budou opatřeny vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2,0 m. 

Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu. 

- Výkop v kořenovém prostoru dřevin musí být prováděn ručně a okraj výkopu musí být 

posunut do vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene dřevin. 

- Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2,0 cm. Konce 

kořenů o průměru menším než 2,0 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny  

o průměru větším než 2,0 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Obnažené kořeny je 

nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

- Kořenová zóna dřevin bude chráněna před navážkou zeminy nebo jiného materiálu. 
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- Kořenový prostor nebude zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním 

strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů. 

9. Budou dodrženy podmínky uložené v Koordinovaném závazném stanovisku, které vydal 

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí dne 10. 2. 2022,  

č.j. SMK/018798/2022 ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů: 

- Stavebník oznámí zahájení stavby protlaku pod vodním tokem v předstihu min. 5 dnů 

správci vodního toku - Obecnímu úřadu v Dětmarovicích (Mgr. Marek Grác,  

tel. 596 540 159, 734 202 904). 

- Během provádění stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem  

a ropnými úkapy a k poškození koryta vodního toku. V případě poškození či znečištění 

bezejmenného toku během provádění stavby bude okamžitě provedeno opatření k odstranění 

následků a tato skutečnost bude oznámena správci vodního toku - Obecnímu úřadu  

v Dětmarovicích (Mgr. Marek Grác, tel. 596 540 159, 734 202 904). 

- Protlak pro chráničku podzemního vedení VN bude proveden za dodržení bezpečnostních 

podmínek tak, aby nedošlo k poškození a znečištění vodního toku, a to min. 1,5 m od dna 

vodního toku. 

- Stavební práce nesmí přerušit průtok vody ve vodním toku a způsobit negativní změnu 

odtokových poměrů. V bezprostředním okolí vodního toku nebude skladován žádný 

stavební (odplavitelný) materiál, stavební technika a jiné předměty, které by bránily 

plynulému odtoku vod. 

- Při provádění stavby budou odpady shromažďovány  ve vhodných shromažďovacích 

prostředcích, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod a budou 

odstraněny dle platné legislativy. 

10. Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 13. 4. 2022, zn. 0101723248 je nutno 

zajistit ochranu zařízení energetické společnosti tak, aby během stavební činnosti ani jejím 

následkem nedošlo k jeho poškození a dodržet veškeré podmínky v tomto sdělení uvedené. 

11. Dle stanoviska společnosti Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze  

dne 10. 12. 2021, zn. 9773/V036647/2021/KU je nutno zajistit ochranu zařízení vodárenské 

společnosti tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození  

a dodržet veškeré podmínky v tomto stanovisku uvedené. 

12. Dle stanoviska společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 7. 12. 2021, zn. 5002505746 je nutno 

zajistit ochranu zařízení plynárenské společnosti tak, aby během stavební činnosti ani jejím 

následkem nedošlo k jeho poškození a dodržet všechny podmínky v tomto stanovisku uvedené. 

13. Dle vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 6. 1. 2022, č.j. 505238/22 je nutno zajistit ochranu 

zařízení telekomunikační společnosti tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem 

nedošlo k jeho poškození a dodržet všechny podmínky v tomto vyjádření uvedené. 

14. Dle stanovisek obce Dětmarovice ze dne 7. 1. 2021, č.j. OÚD/0100/2022 a ze dne 5. 1. 2022, 

č.j. OÚD/0078/2022 je nutno dodržet všechny podmínky v těchto stanoviscích uvedené. 

15. Před zahájením stavebních prací nutno zaměřit podzemní vedení vč. přípojek na tyto sítě  

a dodržet podmínky správců technické infrastruktury. S umístěním těchto sítí budou 

prokazatelně seznámeny všechny osoby provádějící stavební práce, výkopové práce 

v ochranných pásmech těchto sítí budou prováděny ručně, skládky materiálu budou umístěny 

mimo ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 

16. Po ukončení stavby budou pozemky a nemovitosti narušené stavebními pracemi uvedeny 

do původního stavu. 
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O d ů v o d n ě n í  

Dne 24. 6. 2022 podala a dne 19. 8. 2022 doplnila společnost ČEZ Distribuce, a. s.,  

IČ: 247 29 035, sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV, kterou na základě plné moci 

zastupuje společnost NOVPRO FM, s.r.o., IČ: 286 33 504, sídlem Sadová 609, 738 01  

Frýdek - Místek, kterou na základě plné moci zastupuje Filip Pustka, nar. x. x. xxxx, bytem 

Kozlovice 893, 739 47 Kozlovice, adresa pro doručování Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek (dále 

jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem „Dětmarovice, NNv, 

NNK, DTS - STÍŽNOST“ na pozemcích parc. č. 2525/7, 2526, 2770/5, 2770/6, 2770/7, 2770/8, 

2770/9, 2770/10, 2770/12, 2770/13, 2770/14, 2858/1, 2858/2, 2909/1, 2909/2, 3117, 3119, 3121, 

3123, 3124, 3130/9, 3130/11, 3130/12, 3130/13 a 3199 v k. ú. Dětmarovice. 

Stavební úřad přezkoumal žádost a zjistil, že trpěla vadami a nedostatky, které nešlo odstranit na 

místě, a proto dne 19. 7. 2022 pod č.j. OÚD/3464/2022/Mon vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 

správního řádu a § 86 odst. 4 stavebního zákona k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě určené 

podle § 39 odst. 1 správního řádu do 31. 8. 2022. Současně Usnesením ze dne 19. 7. 2022 pod  

č.j. OÚD/3464/2022/Mon, které nabylo právní moci dne 5. 8. 2022, rozhodl o přerušení územního 

řízení podle § 86 odst. 4 stavebního zákona a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu do 31. 8. 2022. 

Dne 19. 8. 2022 byla žádost kompletně doplněna. 

Stavební úřad opatřením ze dne 26. 9. 2022 pod č.j. OÚD/4266/2022/Mon oznámil podle § 87  

odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. 

Protože podklady rozhodnutí byly úplné, stavební úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu dal 

účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 3 dnů po uplynutí lhůty 

pro uplatnění námitek. 

Stavební úřad upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost 

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. 

Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, dotčené orgány závazná stanoviska a veřejnost 

připomínky do 15 dnů ode dne doručení, jinak se k nim ve smyslu § 89 odst. 1 stavebního zákona 

nepřihlíží. 

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení 

rozhodnutí označit všechny účastníky řízení. 

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona. Při vymezování okruhu 

účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení 

přísluší: 

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

a) žadateli (ČEZ Distribuce, a.s.), 

b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Dětmarovice), 

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

a) vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Jana Damková, 

Vladislav Kantor, Emilie Kantorová, Vladimír Šindler, Anna Šindlerová, MUDr. Ivo Klus, 

Miroslav Tvardek, Šimon Janečko, Iva Obermajerová, Petr Fejtek, Břetislav Graběc, Petr 

Míček, Roman Pavlištík, Marcela Pavlištíková, Jakub Kolarczyk, Libor Krzystek, Marek 

Sebera, Vendula Seberová, Vladimír Slezák, Šárka Slezáková, Jindřich Kubica, Marie 

Kubicová, Bc. Gabriela Kaplanová, René Olejár, MUDr. Ivana Hanusková, Ing. David Beneš, 

MUDr. Martina Klimešová, Ladislav Olšar, Ing. Pavel Zelek, Jarmila Zelková, Ivo Šotek, Jiří 

Šotek, Roman Šotek, Renáta Adamczyková, Lumír Štefek, Jarmila Štefková, Zdeněk Horák, 
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Eva Horáková, Adam Kozár, Jana Stošková, Pavlína Škutová, Danuše Mátlová, Pavel Fialka, 

Jiřina Fialková, Sylva Turoňová, David Hůvar, Vladislav Mach, Ludmila Švedová, Jan Krajčí, 

Petr Krajčí, Bronislav Woznica, ČEZ Distribuce, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace 

a.s., GasNet Služby, s. r. o., CETIN a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.), 

b) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (vlastníci 

sousedních pozemků parc. č. 2525/1, 2525/4, 2525/5, 2525/6, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 

2764, 2765, 2766, 2768/1, 2768/2, 2769, 2770/4, 2770/11, 2845, 2846/1, 2849, 2851, 2852, 

2854, 2857, 2859, 3125, 3126, 3128, 3129, 3130/10, 3130/14, 3131, 3132, 3136 a 3198  

v k. ú. Dětmarovice). 

Stavební úřad v souladu s § 89 odst. 5 stavebního zákona poučil účastníky řízení v oznámení 

o zahájení řízení o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 89 odst. 1 až 4. 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou. 

Jelikož žadatel nevlastní pozemky parc. č. 2525/7, 2526, 2770/5, 2770/6, 2770/7, 2770/8, 2770/9, 

2770/12, 2770/14, 2909/1, 2909/2, 3121, 3130/9, 3130/11 a 3130/13 v k. ú. Dětmarovice, doložil 

souhlas vlastníků těchto pozemků vyznačený na situačním výkrese stavby. 

Žadatel nevlastní ani pozemky parc. č. 2770/5, 2770/10, 2770/13, 2858/1, 2858/2, 3117, 3119, 

3123, 3124, 3130/12 a 3199 v k. ú. Dětmarovice. Pro tyto pozemky nebyla doložena smlouva nebo 

doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám anebo souhlas vlastníka 

pozemku nebo stavby. Jelikož se jedná o stavební záměr podle § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro který lze vlastnické právo ke stavbě, 

pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, právo nebo 

souhlas se dle § 184a odst. 3 stavebního zákona nedokládá. 

Žádost o územní rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, souhlasy a stanovisky: 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - závazné 

stanovisko ze dne 8. 8. 2022, č.j. MSK/102733/2022 (souhlas s podmínkou, která byla zahrnuta 

do podmínek pro umístění a provedení stavby), 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - závazné stanovisko 

ze dne 17. 8. 2022, č.j. KHSMS 263626/2022/KA/HOK (souhlas bez podmínek), 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - usnesení ze dne 15. 9. 2022,  

č.j. HSOS-5636-2/2022 (státní požární dozor se nevykonává), 

- Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí - koordinované závazné 

stanovisko ze dne 10. 2. 2022, č.j. SMK/018798/2022 (souhlas s podmínkami, které byly 

zahrnuty do podmínek pro umístění a provedení stavby), 

- ČEZ Distribuce, a. s. - sdělení ze dne 13. 4. 2022, zn. 0101723248 (dojde ke střetu, souhlas 

s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek pro umístění a provedení stavby), 

- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení ze dne 13. 4. 2022, zn. 0700537386 (nedojde ke střetu), 

- Telco Pro Services, a.s. - sdělení ze dne 13. 4. 2022, zn. 0201399478 (nedojde ke střetu), 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - stanovisko ze dne 10. 12. 2021,  

zn. 9773/V036647/2021/KU (souhlas s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek pro 

umístění a provedení stavby), 
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- GasNet Služby, s.r.o. - stanovisko ze dne 7. 12. 2021, zn. 5002505746 (dojde ke střetu, souhlas 

s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek pro umístění a provedení stavby), 

- CETIN a.s. - vyjádření ze dne 26. 11. 2021, č.j. 862259/21 (dojde ke střetu, souhlas 

s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek pro umístění a provedení stavby), 

- Obec Dětmarovice - stanovisko ze dne 7. 1. 2021, č.j. OÚD/0100/2022 (souhlas s podmínkami, 

které byly zahrnuty do podmínek pro umístění a provedení stavby), 

- Obec Dětmarovice - stanovisko ze dne 5. 1. 2022, č.j. OÚD/0078/2022 (souhlas s podmínkami, 

které byly zahrnuty do podmínek pro umístění a provedení stavby), 

- Povodí Odry, státní podnik - stanovisko ze dne 20. 1. 2022, zn. POD/00073/2022/9232/831.06 

(souhlas bez připomínek), 

- Plná moc pro zmocněnce společnost NOVPRO FM, s.r.o. ze dne 5. 2. 2021 vydaná zmocnitelem 

společností ČEZ Distribuce, a. s. a plná moc pro zmocněnce Filipa Pustku ze  

dne 4. 1. 2022 vydaná zmocnitelem společností NOVPRO FM, s.r.o. 

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu: 

a) S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území: 

Stavba splňuje požadavky stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích právních 

předpisů. 

b) S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba splňuje požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

c) S požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě 

s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů: 

Stavba splňuje požadavky zvláštních právních předpisů, je v souladu se závaznými stanovisky 

a rozhodnutími dotčených orgánů. 

Stavba se nachází v zastavěném i nezastavěném území i v zastavitelné ploše stanovených dle 

platného územního plánu Dětmarovice - změny č. 1 a 3. Část dotčených pozemků je zařazena do 

stabilizované plochy smíšené obytné - SO, část do zastavitelných ploch smíšených obytných - SO 

s označením Z121 a Z124, část do stabilizovaných ploch místních a veřejně přístupných účelových 

komunikací - DM a část do stabilizovaných ploch zemědělských - orné půdy, trvalých travních 

porostů - Z. V textové části územního plánu je stanoveno, že přípustným využitím ploch SO, DM  

i Z je mimo jiné nezbytná technická infrastruktura. Z výše uvedeného vyplývá, že uvedený záměr je 

v souladu s územním plánem. 

Stavba je rovněž v souladu s Politikou územního rozvoje včetně jejích aktualizací, se Zásadami 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně jejích aktualizací a z hlediska uplatňování cílů  

a úkolů územního plánování bez stanovení podmínek. 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele 

je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 

s politikou územního rozvoje, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

zejména s obecnými požadavky na využívání území stanovenými ustanoveními vyhlášky  

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,  

s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních 
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předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv  

a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. 

Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává  

u zdejšího stavebního úřadu obecního úřadu Dětmarovice. O odvolání rozhoduje Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. Odvolání obsahuje 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 na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

O s t a t n í  p o u č e n í  

Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci. 

Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne 

nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 

5 let. 

Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad 

na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.  

Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě 

žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 

rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho 

platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, bylo-li v době jeho 

platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí 

nebo jiný úkon nevydává, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného 

autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo  

byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době 

jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební 

úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, 

byla-li realizace záměru již zahájena. 

Stavba elektrického vedení (objekty SO 01 a SO 02) podle § 103 odst. 1 písm. f) bodu 5. stavebního 

zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 

Podle § 152 odst. 1 stavebního zákona stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění 

stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména 

ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku (včetně technické 

infrastruktury), i šetrnost k sousedství. 

Při provádění staveb jsou žadatelé povinni dodržet ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

S odpady vzniklými v průběhu realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 

oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití 

nebo odstranění určeného druhu odpadu ve smyslu § 21 uvedeného zákona. Podrobnosti 

v nakládání s odpady upravuje vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Ve smyslu § 119 stavebního zákona je stavebník povinen pro užívání předmětné stavby podat 

žádost o kolaudační souhlas. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 

vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Ve smyslu § 121 odst. 1 

stavebního zákona stavebník předloží spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci 

skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti 

ověřené dokumentaci a jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží 

dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 

Bc. Jan Mončka 

referent stavebního úřadu 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1 000,- Kč, sazebníku správních 

poplatků byl uhrazen dne 27. 3. 2023 dokladem č. 400679/23. 

 

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci rozhodnutí): 

- Ověřená dokumentace, 

- Ověřená grafická příloha rozhodnutí. 

 

Doručí se: 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku i do datové schránky: 

NOVPRO FM, s.r.o. (v.z. Filip Pustka), Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, DS: PO, 3t2tpdy 

Osobně: 

Obec Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice 

 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku: 

Jana Damková, Čs. armády 1083, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 

Vladislav Kantor, Strossmayerova 2181/9, Předměstí, 746 01 Opava 

Emilie Kantorová, Dětmarovice 125, 735 71 Dětmarovice 

Vladimír Šindler, Dětmarovice 879, 735 71 Dětmarovice 

Anna Šindlerová, Dětmarovice 879, 735 71 Dětmarovice 

MUDr. Ivo Klus, Dětmarovice 1335, 735 71 Dětmarovice 

Miroslav Tvardek, Slezská 1377, 735 41 Petřvald 

Šimon Janečko, Dětmarovice 1122, 735 71 Dětmarovice 

Iva Obermajerová, Těšínská 160, Poruba, 735 14 Orlová 

Petr Fejtek, Osvobození 796, Lutyně, 735 14 Orlová 

Břetislav Graběc, Dětmarovice 870, 735 71 Dětmarovice 

Petr Míček, Topolová 703, Lutyně, 735 14 Orlová  

Roman Pavlištík, Dětmarovice 655, 735 71 Dětmarovice 

Marcela Pavlištíková, Dětmarovice 655, 735 71 Dětmarovice 
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Jakub Kolarczyk, Dětmarovice 263, 735 71 Dětmarovice 

Libor Krzystek, Borovského 2334/31, Mizerov, 734 01 Karviná 

Marek Sebera, Dětmarovice 622, 735 71 Dětmarovice 

Vendula Seberová, Dětmarovice 622, 735 71 Dětmarovice 

Vladimír Slezák, Dětmarovice 252, 735 71 Dětmarovice 

Šárka Slezáková, Dětmarovice 252, 735 71 Dětmarovice 

Jindřich Kubica, Dětmarovice 1220, 735 71 Dětmarovice 

Marie Kubicová, Dětmarovice 1220, 735 71 Dětmarovice 

Bc. Gabriela Kaplanová, Dětmarovice 520, 735 71 Dětmarovice 

René Olejár, Dětmarovice 520, 735 71 Dětmarovice 

MUDr. Ivana Hanusková, Dětmarovice 1474, 735 71 Dětmarovice 

Ing. David Beneš, Dětmarovice 1473, 735 71 Dětmarovice 

MUDr. Martina Klimešová, Dětmarovice 1473, 735 71 Dětmarovice 

Ladislav Olšar, Masarykova třída 854, Lutyně, 735 14 Orlová 

Ing. Pavel Zelek, Dětmarovice 776, 735 71 Dětmarovice 

Jarmila Zelková, Dětmarovice 776, 735 71 Dětmarovice 

Ivo Šotek, Dětmarovice 983, 735 71 Dětmarovice 

Jiří Šotek, Dětmarovice 983, 735 71 Dětmarovice 

Roman Šotek, Dětmarovice 27, 7354 71 Dětmarovice 

Renáta Adamczyková, Dětmarovice 883, 735 71 Dětmarovice 

Lumír Štefek, Dětmarovice 883, 735 71 Dětmarovice 

Jarmila Štefková, Dětmarovice 883, 735 71 Dětmarovice 

Zdeněk Horák, Dětmarovice 50, 735 71 Dětmarovice 

Eva Horáková, Dětmarovice 50, 735 71 Dětmarovice 

Adam Kozár, Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov 

Jana Stošková, Dětmarovice 657, 735 71 Dětmarovice 

Pavlína Škutová, Dětmarovice 852, 735 71 Dětmarovice 

Danuše Mátlová, Prosecká 688/105, Prosek, 190 00 Praha 9 

Pavel Fialka, Dětmarovice 713, 735 71 Dětmarovice 

Jiřina Fialková, Dětmarovice 713, 735 71 Dětmarovice 

Sylva Turoňová, tř. 17. listopadu 2359/23, Mizerov, 734 01 Karviná 

David Hůvar, U Kapličky 972, Lutyně, 735 14 Orlová 

Vladislav Mach, Kirovova 2309/1, Mízerov, 734 01 Karviná 

Ludmila Švedová, Dětmarovice 140, 735 71 Dětmarovice 

Jan Krajčí, Dětmarovice 405, 735 71 Dětmarovice 

Petr Krajčí, Dětmarovice 405, 735 71 Dětmarovice 

Bronislav Woznica, Dětmarovice 47, 735 71 Dětmarovice 

Osobně: 

Obec Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice 

Veřejnou vyhláškou: 

Vlastníci sousedních pozemků parc. č. 2525/1, 2525/4, 2525/5, 2525/6, 2759, 2760, 2761, 2762, 

2763, 2764, 2765, 2766, 2768/1, 2768/2, 2769, 2770/4, 2770/11, 2845, 2846/1, 2849, 2851, 2852, 

2854, 2857, 2859, 3125, 3126, 3128, 3129, 3130/10, 3130/14, 3131, 3132, 3136 a 3198  

v k. ú. Dětmarovice. 

Do datové schránky: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín, DS: PO, v95uqfy 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava, DS: PO, 4xff9pv 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, DS: PO, jnnyjs6 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
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Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif 

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w 

 

Dotčené orgány 

Do datové schránky: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (horní zákon),  

28. října 117, 702 18 Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, DS: OVM, w8pai4f 

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí (zákon o ochraně přírody a krajiny, 

zákon o vodách, orgán územního plánování), Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 24 Karviná,  

DS: OVM, es5bv8q 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Dětmarovice  

a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 

písemnost považuje za doručenou. Po sejmutí musí být vrácena potvrzená zpět Obecnímu úřadu 

Dětmarovice, stavebnímu úřadu. 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: …………………………             Sejmuto dne: …………………………… 

 

 

 

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


