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Váš dopis zn.:  Stavebník: 
MIRAMO spol. s r.o., IČO 43960987  
Albrechtičky  265  
742 55  Albrechtičky 
 
zastoupená na základě plné moci firmou  
 
Sopuch Miroslav, IČO 13017101  
Bratří Jaroňků  778/17  
741 01  Nový Jičín 1 

 

Ze dne: 18.02.2019 
Čj.: MEST/SÚ/1257/2019/BV 
Sp. zn.: 243/2019 
  
Vyřizuje: Váňová Blanka 
Telefon: 558840610 
Fax: 558 849 040 
E-mail: blanka.vanova@stramberk.cz 
Datum: 26. dubna 2019 

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

Územní rozhodnutí 

Výroková část: 

Dne 18.2.2019 podala firma MIRAMO spol. s r.o., IČO 43960987, Albrechtičky  265, 742 55  

Albrechtičky, zastoupená na základě plné moci firmou  Miroslav Sopuch, IČO 13017101, 

Bratří Jaroňků  778/17, 741 01  Nový Jičín 1 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby v územním řízení pro stavbu – Vedení SEK-OK, propojení Ženklava – Libotín 

– Štramberk  - na pozemcích p.č. 2106/3 a 2106/4 k.ú. Ženklava a p.č. 2157/3, 2158, 2194, 

2274/7, 2276/9, 2276/17, 2276/18, 2278/8, 2304/22, 2305/3, 2318/1, 2331/1, 2529/1, 804/1, 

805 a 1401 k.ú. Štramberk.  

Stavební úřad Městského úřadu Štramberk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) 

přezkoumal podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů vydává 

rozhodnutí o umístění stavby 

- Vedení SEK-OK, propojení Ženklava – Libotín – Štramberk  - na pozemcích p.č. 2106/3 a 

2106/4 k.ú. Ženklava a p.č. 2157/3, 2158, 2194, 2274/7, 2276/9, 2276/17, 2276/18, 

2278/8, 2304/22, 2305/3, 2318/1, 2331/1, 2529/1, 804/1, 805 a 1401 k.ú. Štramberk.  
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Popis záměru: 
Navržená stavba telekomunikačního vedení sítě elektronických komunikací – optický kabel 
SECOK pro rozšíření a dopojení SEC-OK na stávající SEC z oblasti Ženklava do Štramberku 
(směrLibotín a Hornychovice). Jedná se o podzemní liniovou stavbu trvalého charakteru. Optický 
kabel SEC-OK je doplňkovou stavbou pro poskytování elektronických a datových služeb (přenos 
digitálních informací, signálů pro systémy kabelové televize, internetové propojení a připojení, elektronická 

pošta, hlasové telefonní služby). Celková délka stavby je 2034m. 

Podmínky pro umístění stavby: 

1. Výše uvedená stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 2106/3 a 2106/4 k.ú. Ženklava a 

p.č. 2157/3, 2158, 2194, 2274/7, 2276/9, 2276/17, 2276/18, 2278/8, 2304/22, 

2305/3, 2318/1, 2331/1, 2529/1, 804/1, 805 a 1401 k.ú. Štramberk  tak, jak je 

zakresleno v situačních výkresech, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. 

2. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření Města Štramberk, Náměstí 9, 

Štramberk, č.j. MEST/SMM/7795/2018/JJ  z 09.11.2018, a to: 

• Před realizací stavby je stavebník povinen požádat o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti. 

• Před zahájením stavby bude zhotovitelem požádáno o zvláštní užívání komunikací  v místech 
jejich dotčení. 

•   Veškeré dotčené plochy budou zrekultivovány a osety travním semenem. 

• Město Štramberk výhledově uvažuje o zatrubnění příkopy podél komunikace od Ženklavy. 
Z tohoto důvodu si vymiňujeme, že v rámci uložení optického vedení nevznikne ochranné pásmo 
a kanalizaci bude možno umístit nad tímto vedením. 

3. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření MIRAMO spol. s r.o., zn. 85/2018 

z 28.08.2018, a to: 
• Před zahájením výkopových prací požádat o vytýčení sítí el. komunikací; seznámit s vytýčením 

pracovníky provádějícími stavbu. 

• V místě souběhu respektovat ochranná pásma el. komunikací. V souběhu ve vzdálenosti 
vymezené vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu 500mm. 

• Při souběhu nebo křížení zemní práce ve vzdálenosti menší než 1m od sítí provádět ručním 
výkopem se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození sítí el. komunikací. V případě 
obnažení zabezpečit před poškozením. 

• Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el. komunikací požadujeme dodat v souřadnicovém  
systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz. 

• Před záhozem v místě souběhu nebo křížení přizvat pověřeného pracovníka společnosti 
MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole . O kontrole provést písemný záznam do stavebního deníku. Bez 
kontroly nesouhlasíme se záhozem. 

• Bez písemného záznamu do stavebního deníku naším pracovníkem nesouhlasíme s vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

• Při jakémkoliv poškození sítí el. komunikací MIRAMO spol. s r.o., nebo při zásadním rozporu 
mezi PD a skutečností, zastavit stavební práce a informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. 
– tel. +420 597471216. 
 

4. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření České telekomunikační 

infrastruktury a.s. Praha, Olšanská 2681/6, č.j. 714341/18 z 07.09.2018, a to: 

• Stavebník je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou 
součástí našeho vyjádření, zejména: 

mailto:noc@miramo.cz
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-  stavebník je před započetím jakýchkoli zemních prací povinen vytýčit trasu SEK. S vytýčenou 
trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou stavbu provádět. 

-  pět pracovních dní před započetím prací je stavebník povinen nahlásit společnosti CETIN, že 
zahájí práce.  

- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození. 
- Stavebník je povinen při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 

uložení nebo prostorového uspořádání SEK. 
- Zjistí-li stavebník během provádění prací jakýkoliv rozpor mezi údaji v PD a skutečností, je 

povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor. Pokračování prací se může až po 
písemném souhlasu společnosti CETIN.  

• Pokud bude nutné přeložení SEK, zajistí ho její vlastník (SEK) a veškeré náklady uhradí 
stavebník. Pokud bude nutná přeložka, je stavebník povinen se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a s uzavřít Smlouvu o realizaci překládky SEK.  
 

5. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření Římskokatolická farnost Štramberk, 

Náměstí 1, 742 66 Štramberk, ze dne 15.02.2019, a to: 

Stavbou SEK-OK dotčené a okolní pozemky budou uvedeny do původního stavu; případné škody 
budou uhrazeny před kolaudací stavby.  

6. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn. 0100955867 

ze 17.07.2018, zn. 0100955871 ze 17.07.2018, zn. 0100955882 ze 17.07.2018: 

• Pokud uvažovaná akce zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic či do 
ochranného pásma podzemních vedení, je nutno písemně požádat společnost ČEZ Distribuce a.s. o 
souhlas s činností v ochranném pásmu . 

• Jestliže uvažovaná akce vyvolá změnu trasy vedení, nebo přemístění některých prvků energetického 
zařízení, je nutno včas požádat společnost ČEZ Distribuce a.s. o přeložku zařízení podle § 47 
energetického zákona. 

• V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dnů 
před zahájením zemních prací požádat o vytýčení.  

• Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení: 
 
-  Dodavatel je před započetím jakýchkoli zemních prací povinen zajistit vytýčení podzemního 

zařízení. S vytýčenou polohou musí být seznámeny všechny osoby, které budou stavbu 
provádět. 

-   Výkopové práce do vzdálenosti 1m od osy kabelu musí být prováděny ručně. V případě sond 
může být vzdálenost snížena na 0,5m. 

-   Dodavatel musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 
3 pracovní dny předem. 

-    Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. 
-    Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. 
-   Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad   kabelem. 

-   Každé poškození musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ   Distribuce – 
800 850 860  

• Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení: 
 
-   Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 

předměty, přiblížit  k vodičům blíže než 2m.  
-  Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce při kterých by byla narušena stabilita podpěrných 

bodů (sloupů nebo stožárů). 
-   Dodavatel prací musí seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
-  V případě požadavku na vypnutí zařízení je nutné požádat minimálně 2 měsíce před 

požadovaným termínem.  
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7. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín, č.j. 

1100362360 z 25.09.2018, a to: 

 
➢ Sdělení DSO č. zn. 0100955867, zn. 0100955871 a zn. 0100955882 
➢ Nadzemní vedení NN (do1kV) není chráněno ochranným pásmem ale technickými normami. Při 

činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 a 2. 
➢ V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN nebudou výkopové 

práce prováděny blíže jak 2m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. 
➢ V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení VN nebudou výkopové 

práce prováděny blíže jak 3m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. 
➢  V místech, kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/04 kV, nebudou 

výkopové práce prováděny blíže jak 4m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. 
➢ Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu NN zásadně ručně. 
➢ Před zahájením stavby si zajistí zhotovitel vytýčení kabelového vedení v terénu. 
➢ V místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy musí být před záhozem přizván 

zástupce ČEZ Distribuce, který provede kontrolu. O této kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  

➢ Hloubka uložení stávajícího kabelového vedení  NN bude i po realizaci v souladu s normou ČSN 73 
6005 a PNE 34 1050. 

➢ Investor zajistí, aby během montážní činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení 
energetické společnosti.  

➢ Před započetím práce požádá zhotovitel naši společnost  - ČEZ Distribuci a.s. – o vydání souhlasu 
s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. 

8. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření Innogy Gas Storage s.r.o. Praha, 

Limuzská 3135/12, č.j. 18/10/05/HO/94 z 05.10.2018, a to: 

• Zahájení prací bude min. 14 dnů předem oznámeno odpovědnému zástupci PZP Štramberk (Ing. 
Petr Goluch), tel. 739 537 565, email petr.goluch@innogy.com. 

• Před zahájením výkopových prací v blízkosti křížení plynovodů a elektrického vedení s trasou SEK-
OK bude provedeno vytýčení sítí naší společnosti. Požadavek na vytýčení sítí je nutné vznést 
minimálně týden před prováděním výkopových prací v místě křížení sítí. 

• V místě křížení trasy našich VTL plynovodů a elektrických sítí s trasou SEK-OK budou výkopové 
práce prováděny zásadně ručně do vzdálenosti min. 2m na obě strany od VTL plynovodu, 1m na 
obě strany od trasy elektrického vedení. Práce budou prováděny za účasti zástupce PZP Štramberk. 

• V místech křížení sítí budou dodrženy odstupové vzdálenosti povrchů sítí dle TPG 201 01. Křížení 
provádět co možná nejvíce kolmo k ose plynovodu. 

• Při výkopových pracích dojde k porušení obsypu VTL plynovodu. Před opětovným obsypem 
plynovodu a záhozem rýhy bude provedena kontrola neporušenosti plynovodu a jeho izolace 
zástupcem PZP Štramberk. Poté bude VTL plynovod obsypán pískem, který bude následně 
zhutněn. Tyto práce musí být prováděny za účasti zástupce PZP Štramberk. V případě nedodržení 
tohoto požadavku je provozovatel VTL plynovodu oprávněn požadovat opětovné odkrytí na náklady 
investora. 

• Výkopy musí být řádně zajištěny proti sesutí zeminy a pádu osob. 

• Po provedení prací bude provedeno geodetické zaměření sítí v místě křížení a předání zaměřených 
souřadnic zástupci PZP Štramberk. 

9. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření Grid Services s.r.o. Brno, 

Plynárenská 499/1, č.j. 5001786169 z 24.09.2018, a zn. 5001786089 z 24.09.2018, a to: 

Činnost v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.  

Při realizaci dojde k dotčení : 
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- VTL plynovod:  
➢ Před zahájením prací bude provedeno vytýčení stavby. 
➢ Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4m na obě strany plynovodu) 

provádět pokud možno ručně. 
➢ Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry a.p.) 
➢ Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu. 
➢ V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál. 
➢ Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky a.p.) umístit min. 20m od VTL 

plynovodu. 
➢ Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození . 
➢ Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices s.r.o. ke 

kontrole dodržení výše uvedených podmínek. 

VTL RS: 
➢ Před zahájením prací nutno naše zařízení vytýčit. Ochranné pásmo RS je 4m, bezpečnostní 

pásmo a požárně bezpečnostní pásmo je 10m na všechny strany. Ve vzdálenosti 4m je uloženo 
obvodové uzemnění objektu. 

➢ Požadujeme uložení kabelů NN v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených 
plastových chrániček. Přesah chráničky musí být min. 1m na každou stranu. Musí být zachováno 
stávající krytí. 

➢ Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení je nutno dodržet prostorovou normu 
ČSN 73 6005, energetický zákon 458/2000 Sb. a nař. vlády č. 591//2006 Sb. 

➢ V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neskladovat žádný 
stavební ani jiný materiál, maringotky, mobilní buňky a.p., neparkovat automobily a stavební 
mechanizmy. 

➢ Stavební činností nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit statiku. Po 
ukončení stavby uvést stávající okolní terén a příjezdovou komunikaci do původního stavu. 

➢ Zahájení prací nahlásit v dostatečném předstihu na GridServices s.r.o. 
 
STL plynovody PE dn 110, dn 63,dn 40, ocel DN 100 a STL plynovodní přípojky  
NTL plynovod ocel DN 100 a NTL plynovodní přípojky 
➢ Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán 
protokol. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plyn. zařízení a přípojek vlastní stavební 
činnost nesmí být   zahájena. 

➢ Pracovníci provádějící stavební činnosti budou seznámeni s polohou plyn. zařízení a 
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

➢ Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k poškození plyn. zařízení a plyn. přípojek. Zemina 
bude těžena pouze ručně.  

➢ Odkrytá plyn. zařízení a plyn. přípojky budou v průběhu stavební činnosti zabezpečeny proti 
poškození.  

➢ Při použití protlaku bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plyn. 
zařízení  a plyn. přípojek v místě křížení  (na náklady stavebníka). V případě nesplnění, nesmí 
být použita bezvýkopová technologie. 

➢ Stavebník neprodleně oznámí každé poškození plyn. zařízení nebo přípojek na tel. 1239. 
➢ Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola splnění podmínek, kontrola plyn. 

zařízení a plyn. přípojek. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plyn. zařízení a plyn. přípojky zasypány. 

➢ Plyn. zařízení a plyn. přípojky budou před zásypem řádně podsypány, obsypány, provedeno 
zhutnění a osazena výstražná folie. Bude zachována hloubka uložení.  

➢ Případné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky a.p.) bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plyn. zařízení a plyn. přípojek. 

➢ V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet s.r.o. je třeba projednat smluvní vztah 
k tomuto pozemku.  
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10. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření SmVaK Ostrava a.s., zn. 

9773/V027773/2018/PO z 14.11.2018 a 9773/V032401/2018/PO z 07.01.2019, a to: 

 
➢ Dojde k dotčení: 

- vodovodního řadu DN50 PE  
- kanalizačního řadu DN 400 B a DN 300 PVC 
- budoucího vodovodního řadu na Libotín 

➢ Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zabezpečit vytýčení zařízení a s vytýčením 
prokazatelně seznámit pracovník, kteří budou práce provádět. 

➢ Na základě vytýčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat 
ochranné pásmo vodovodního resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné 
pásmo. Rovněž stavby pevných konstrukcí, rozvaděče a.p. umístit mimo ochranné pásmo zařízení 
SmVaK Ostrava a.s.  

➢ Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou 
stranu a činí: 

- vodovodní a kanalizační řady do průměru 500mm včetně – 1,5m 
➢  V místech křížení se zařízením SmVaK a.s. respektovat ČSN 73 6005; vedení požadujeme uložit do 

PE chráničky s přesahem 1,5m od krajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně. Křížení 
požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45o. Křížení nebude prováděno v místě napojení 
vodovodních přípojek na vodovodní řad ve vzdálenosti menší než 0,6m od stávajících ovládacích 
armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních 
šachet. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5m. Zaměření 
křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Bpv našemu oddělení GIS. 

➢ V případě provádění protlaku bude přesná hloubka ověřena ručně kopanou sondou. Při souběhu 
s vodovodní resp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005. 

➢ Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem, aby nedošlo 
k poškození. V případě obnažení potrubí zabezpečit zařízení proti poškození. V případě poškození 
zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. 
tel. 800 292 300. 

➢ Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno minimální krytí vodovodního a 
kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur a kanalizační poklopy 
požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu. 

➢ Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě a kanalizační poklopy. 
V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy a.p. 

➢ Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce ke kontrole místa křížení a místa zásahu do 
ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. 
Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené 
kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.  

11. Dodržet podmínky pro umístění stavby z koordinovaného závazného stanoviska 

Městského úřadu Kopřivnice, odb. ŽP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, 

č.j. 67629 z 27.11.2018, a to: 

 
Vodoprávní úřad (Povodí Odry s.p. POD/13574/2018/923/2/845) 

• Zahájení stavebních prací bude oznámeno v týdenním předstihu vodohospodářskému provozu ve 
Skotnici (tel. 556 723 606, skotnice.vhp@pod.cz). Bude uveden kontakt na osobu, odpovědnou za 
stavební činnost. 

• Horní krytí chráničky pod nejhlubším dnem bude min. 1,5m. Betonové opevnění (paty opevnění a 
dnový práh) nepožadujeme. Kamenná rovnanina o vel. zrna 150 je z hlediska provozního 
dostatečná. 

•  V korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) 
materiál, technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod. Stavbou nesmí dojít ke 
zúžení průtočného profilu. 
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• Budou učiněna taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. 
Upozorňujeme investora, že Povodí Odry s.p. nenese zodpovědnost a neposkytuje žádnou náhradu 
za škody, způsobené záplavami, nebo doprovodnými jevy. 

• Po ukončení prací bude vyzván zástupce VHP Skotnice ke kontrole provedených prací. Přitom 
požadujeme předložení geodetického zaměření skutečného stavu vč. křížení vodního toku 
(polohopis, výškopis).  

• Před vstupem na pozemky Povodí Odry s.p. je nutno uzavřít příslušný majetkoprávní vztah 
s majetkovým odborem (Ing. Poledníková tel. 596657325). 

 
Vodoprávní úřad (Lesy ČR s.p., LCR951004108//2018/) 

• Křížení Kamenného potoka bude provedeno protlakem kolmo k ose vodního toku v chráničce 
s krytím chráničky min.1,5m pode dnem koryta. Montážní jámy protlaku budou umístěny min. 5 a 7m 
od horní břehové čáry koryta vodního toku.  

• Objekty křížení budou udržovány vlastníkem v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo 
k vymílání, příp. zanášení  koryta vodního toku. 

• Správce toků neručí za poškození objektu vlivem průchodu vod v korytě, přívalových dešťů či jiných 
klimatických jevů. 

• Správci vodního toku bude umožněn přístup k toku za účelem výkonu jeho oprávnění, a to do 
vzdálenosti 6m od břehových čar koryta. 

• Po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta a okolního terénu upravena do původního 
stavu. 

• Požadujeme oznámení o zahájení prací, přizvání k provádění překopu před zásypem potrubí a 
k provádění protlaků. Po provedení prací budeme přizváni ke kontrole splnění našich podmínek a 
vydání písemného vyjádření. 

• Po provedení prací požadujeme dodat zaměření skutečného provedení křížení s vodním tokem 
(polohopis a výškopis vzhledem k břehovým čarám a dnu koryta). 

• Upozorňujeme, že podél vodního toku je nutno ponechat manipulační pruh v šířce 6m od břehových 
čar koryta, do kterého nebude umístěna žádná stavba. 

 
Vodoprávní úřad (Český rybářský svaz, úz. svaz pro Severní Moravu a Slezsko, zn. 1647/18). 

• V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude prováděna stavba, vždy po konzultaci s MO 
Příbor, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb, který provede MO ČRS Příbor, finanční 
náhrada bude účtována žadateli jako vyvolaný náklad. 

• Při stavbě nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň a vyloučit možnost havarijního znečištění 
toku.  

Orgán ochrany přírody a krajiny 

• Souhlas se uděluje pro tyto významné krajinné prvky: 
 - vodní tok Sedlnice , IDVT 10100303 

 - vodní tok Kamenný potok, IDVT 10217596 

• Souhlas se uděluje za splnění těchto podmínek:  
- Bude minimalizován pojezd těžké techniky v korytě vodního toku. 
- Při pojezdu techniky je nutno vyloučit možnost havarijního znečištění vodního toku a jeho okolí. 
- Po ukončení prací budou koryto a břehy toku vyčištěny od případných nánosů a stavebního 

materiálu. Povrch břehů, kde byla prováděna manipulace, bude urovnán a oset travním osivem. 
- Případné nevyhnutelné kácení dřevin bude opatřeno povolením kompetentního orgánu ochrany 

přírody v souladu s ust. § 8 zákona o ochraně přírody. 
 
Orgán ochrany ZPF 
Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 
- Při manipulaci s kulturními vrstvami zemědělské půdy na dotčené ploše musí být respektován 

postup, spočívající v samostatném uložení orniční i podorniční vrstvy a musí být učiněna opatření, 
aby nedocházelo k jejich zcizení. Při zpětné technické rekultivaci musí být náležitě postaráno o 
původní uložení této podorniční a orniční vrstvy. 
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- Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících zemědělský 
půdní fond a jeho vegetační kryt. 

- Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést 
dotčené pozemky do původního stavu. 

- Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám. 

- Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou 
osobou oprávněnou tuto půdu užívat. 

- Zahájení této stavby projednat nejméně 15 dní předem s orgánem ochrany ZPF MÚ Kopřivnice. 
  

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 
Miroslav Sopuch, Bratří Jaroňků 778/17, 741 01 Nový Jičín 1, zastupující firmu MIRAMO spol. s r.o. 

Albrechtičky 265, 742 55 Albrechtičky – IČ 13017101, 
Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk – IČ 00298468 

Římskokatolická farnost Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk – IČ 47998067 

Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava, DS: OVM, g99bjtq – IČ 00600831 

MIRAMO spol. s r.o., Albrechtičky 265, 742 55 Albrechtičky, DS: PO, snpmxd4 – IČ 43960987 

4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1, DS: PO, hsrdq9y – IČ 45195579 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, DS: PO, qa7425t – IČ 04084063 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy – IČ 24729035 

innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 108, DS: PO, ufxyjs2 -- IČ 27892077 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 – IČ 27935311 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
9, DS: PO, 4xff9pv - IČ 45193665 

Odůvodnění 

Dne 18.2.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. 
Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 17.3.2019 oznámil zahájení územního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89 
stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, připomínek a námitek. 

Námitky ani připomínky nebyly podány.  

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení 
možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou 

lhůtu 5 dnů po doručení oznámení o zahájení územního řízení a zároveň upozornil, že v řízeních, 

ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit 

své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 

správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané 

věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. 

K podkladům rozhodnutí se nikdo nevyjádřil. 

 

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně: 

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  

a) žadatel – firma MIRAMO spol. s r.o. Albrechtičky 265, 742 55 Albrechtičky – IČ 43960987 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

 – Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk – IČ 00297468 

-  Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava – IČ 00600831 
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podle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

a) vlastník 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 –  

- Město Štramberk - správa majetku, Náměstí  9, 742 66 Štramberk – IČ 00297468 

- Římskokatolická farnost Štramberk, Náměstí  1, 742 66 Štramberk – IČ 00600831 

- MIRAMO spol. s r.o., Albrechtičky  265, 742 55 Albrechtičky, IČ 43960987 

- Obec Ženklava, Ženklava  243, 742 67 Ženklava, IČ 00600831 

- 4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská  473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1, IČ 45195579 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063  

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická  874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, IČ 24729035 

- innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzská  3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 108, 27892077 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 27935311 

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

Ostrava 9, IČ 45193665 

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

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – doručeno veřejnou 

vyhláškou 

1962/4, 1962/2 k.ú. Ženklava. 
2218/2, 2216/2, 2216/1, 2214, 2212, 2210, 2207, 2205, 2202/3, 2202/1, 2201, 2200, 2199, 2196, 
2198, 2197/1, 2193/1, 2195, 2192, 2189, 2190, 2187/1, 2186, 2184, 2183, 2180, 179, 2178, 2177, 
2175, 2174, 2172, 2161/1, 2159, 2165/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170/1, 2163/1, 2274/1, 2274/4, 
2276/20, 2276/8, 2161/2, 2161/3, 2173, 2181, 2276/15, 2276/16, 2276/1, 2276/19, 2276/12, 2277/2, 
2278/9, 2278/7, 2305/1, 2304/23, 2304/9, 2304/7, 2331/7, 2331/1, 2331/5, 2319, 2321/2, 2321/1, 
2304/1, 2304/26, 2304/25, 2306, 2118/9, 2322, 803/1, 804/2, 790/5, 1462, 1461,1460/5, 1460/4, 
1460/3, 1460/2, 1460/1, 1440/1, 1440/2, 1440/3, 1439/1, 1441, 1447/1, 1448/1,1402, 1407/2, 
1407/21, 1451/2, 1451/1, 1450, 1407/4, 1407/17, 1407/23, 1406, 1454/1, 1454/2,1453/1, 1453/2, 
1455/6 k.ú. Štramberk 

Navrhovaným umístěním stavby nemohou být dotčena vlastnická i případná jiná věcná práva 
dalších osob k sousedním pozemkům a stavbám na nich včetně staveb veřejné technické a 
dopravní infrastruktury. V případě navrhované stavby nestanoví žádný zvláštní předpis postavení 
účastníka řízení žádným dalším osobám. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou Miroslavem Sopuchem, Bratří Jaroňků 

778/17, Nový Jičín – ČKAIT 1100581. Dále doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo 

provést stavbu (informace o parcelách, souhlasy). K umístění stavby byla vydána kladná 
stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy a 
těmito dalšími stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dalšími 
doklady: 

- Kopie katastrální mapy 
- Informace o parcelách sousedních pozemků a staveb   
- Plná moc firmy MIRAMO spol. s r.o.pro  
- Seznam a adresy osob parcel dotčených stavbou: 

- p.č. 2106/3 a 2106/4 k.ú. Ženklava – LV 10001 – Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava  

- p.č. 2157/3, 2158, 2194, 2274/7, 2276/9, 2276/17, 2276/18, 2278/8, 2304/22, 2305/3, 2318/1, 2331/1, 

2529/1, 805 a 1401 k.ú. Štramberk – LV 10001 – Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk  
- p.č. 804/1 k.ú. Štramberk – LV 103 – Římskokatolická farnost Štramberk, Náměstí 1, 74266 Štramberk 

- Vyjádření Telco Pro Services a.s. zn. 0200753029 z 16.05.2018, 0200752801 z 15.05.2018 a 
0200752787 z 15.05.2018 (nedojde k dotčení) 

- Vyjádření 4M Rožnov spol. s r.o. Rožnov p.R. z 20.07.2018 (souhlasí s propojením) 



Č.j.: MEST/SÚ/1257/2019/BV   

 

 

10 

Tel: (+420) 558 840 600 IČ: 00298468 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
pobočka Kopřivnice Fax: 558 849 040 DIČ: CZ00298468 

ID DS: ctjba9t ePodatelna: epodatelna@stramberk.cz Č. účtu: 19-1765166349/0800 
 
 

- Vyjádření obce Ženklava, Ženklava 243 – z 15.08.2018 (dojde k dotčení nadzemního vedení VO - bez 

podmínek) 
- Vyjádření firmy Vlastimil Zelenka, Skalky 96, Nový Jičín (správce VO) č.j. 01207/18/1 z 07.12.2018 

(nedojde k dotčení) 
- NET4GAS s.r.o. Praha č.j. 6283/18/OVP/N z 18.07.2018 (nedojde k dotčení) 
- Souhlas vlastníka pozemku 804/1 k.ú. Štramberk Římskokatolické farnosti ze dne 15.02.2019. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického 
vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v rozsahu ustanovení § 90 stavebního zákona, a 
konstatuje, že je v souladu:  

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje 
veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném 
znění, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce; je v souladu 
s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech 
dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Město Kopřivnice. 

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území – výše uvedená stavba je v souladu se 
záměry územního plánování, tak, jak jsou definovány v §18 a §19 stavebního zákona. PD pro 
stavbu komplexně řeší účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Stavba se v  
maximální možné míře vyhýbá zvláště chráněným územím, neovlivňuje žádnou významnou 
kulturní či civilizační hodnotu území. Stavba je umístěna v dostatečné vzdálenosti od území 
Městské  památkové rezervace. 

Nejbližší architektonické, urbanistické, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty nejsou stavbou 
nijak ohroženy. Stavbou není znemožněna či ztížena využitelnost navazujícího území. 

Politika územního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje MSK i ÚPD města Štramberk, se 
kterými je stavba v souladu a z jejichž řešení vychází, byly vyhodnoceny z hlediska vlivů na 
vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území. 

s politikou územního rozvoje ČR – politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena dne 
20.7.2009 usnesením Vlády České republiky č. 929, její Aktualizace č.1 byla schválena dne 
15.4.2015 a je závazná od 17.4.2015.  

Obce v severní části ORP Kopřivnice jsou součástí Rozvojové oblasti Ostrava (OB2), 
vymezené na území ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a 
mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. 
Předmětná stavba nemá negativní vliv na naplňování úkolů pro územní plánování, 

stanovených politikou územního rozvoje. Stavba je zároveň není v rozporu s republikovými 

prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

se zásadami územního rozvoje  MSK - Zásady územního rozvoje MSK byly vydány 
Zastupitelstvem MSK dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4.2.2011; 
Předmětná stavba nezasahuje do ploch či koridorů nadmístního významu, vymezených 
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Stavba leží ve vzdálenosti větší než 
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350m od území EVL CZ 0810036 Štramberk. Stavba je umístěna rovněž ve vzdálenosti větší 
než 170m od okraje území Městské památkové rezervace Štramberk. Liniová podzemní 
stavba je navržena jak v zastavěné části města, tak i mimo zastavěné území a zastavitelné 
plochy. Lze konstatovat, že předmětnou stavbou nedojde ke znehodnocení uvedených hodnot 
území, nebude se uplatňovat při pohledech na uvedené hodnoty. Stavba je v souladu 
s podmínkami koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 

Stavba je umístěna v krajinné oblasti 84 Podbeskydí, ve které jsou jako možná ohrožení 
uvedené změny krajinných horizontů, změny vnějšího obrazu památkově chráněných sídel, 
intenzivní zástavba zemědělské krajiny. Předmětná stavba nijak negativně neohrožuje výše 
uvedené a neovlivňuje cílovou charakteristiku krajiny 84. Podbeskydí.  

Město Štramberk je součástí Metropolitní rozvojové oblasti OB2 Ostrava, stavba není 

v rozporu s kritérii a podmínkami pro rozhodování v této oblasti. 

s územním plánem Štramberk  a Ženklavy – pro katastrální území Ženklava je platný Územní 
plán Ženklavy, vydaný Zastupitelstvem obce Ženklava na jeho zasedání dne 22.07.2010 a 
účinný od 09.08.2010, v úplném znění po Změně č.2, která nabyla účinnosti dne 08.01.2018. 

Tato územně plánovací dokumentace vymezuje pozemky p.č. 2106/3 a 2106/4 v k.ú. 

Ženklava v ploše „prostranství veřejných  (PV), kam lze umístit zařízení a stavby 

nezbytného technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu. 

Pro katastrální území Štramberk je platný Územní plán Štramberk, vydaný usnesením 
Zastupitelstva města Štramberk na jeho zasedání dne 31.7.2013, a účinný od 16.8.2013.  

Tato územně plánovací dokumentace vymezuje pozemky p.č. 2274/7, 2276/17 a 

2318/1(severní část) jako součást plochy „smíšené nezastavěného území (SN), pozemky 

parc. č. 2157/3, 2194, 2158, 2278/8, 2529/1, 1401, 805  jsou součástí plochy 

prostranství veřejných (PV), pozemky p.č. 2276/9, 2276/18 , 2304/22 a 2318/1 jako 

součást plochy „zemědělské (Z)“, pozemek p.č. 2305/3 jako součást plochy „lesní 

(L)“, pozemek p.č. 2331/1 jsko součást plochy „smíšené obytné venkovské (SV)“, 

pozemek p.č. 804/1 jako součást plochy občanského vybavení – sportovních a 

rekreačních zařízení (OS)“. Ve všech uvedených plochách patří mezi přípustné využití 

stavby, zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury a přípojek na technickou 
infrastrukturu.   
Pozemek p.č.2106/4 k.ú. Ženklava (jeho severní část) leží mimo zastavěné území i mimo 
zastavitelnou plochu, pozemek p.č. 2106/3 a jižní část pozemku p.č. 2106/4 v k.ú. Ženklava 
jsou součástí zastavěného území. 
Pozemky p.č. 2157/3, (střední část), 2194, 2158, 2331/1, 2529/1 (část v zástavbě), 1401 (část v zástavbě) a 
805 k.ú. Štramberk jsou součástí zastavěného území. 
Pozemky p.č. 2274/7, 2276/17, 2276/9, 2276/18, 2278/8, 2305/3, 2304/22 a 2318/1 k.ú. 
Štramberk leží mimo zastavěné území o mimo zastavitelné plochy. 
Upozorňujeme na skutečnost, že se výše uvedená stavba nachází na území s 
archeologickými nálezy. Před zahájením prací je nutno kontaktovat Archeologický ústav 
v Brně.  

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že výše popsaná liniová stavba 

telekomunikačního vedení sítě elektronických komunikací je v souladu s platnou 

územně plánovací dokumentací města Štramberk. 

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich 
plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů 
účastníků. 

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

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu 
Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18 Ostrava, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení 
podáním u zdejšího správního orgánu – SÚ MÚ Štramberk. Včas podané a přípustné odvolání má 
odkladný účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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. Není-li v 
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení 
celého rozhodnutí.  

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. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v 
průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním 
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně 
vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li 
z povahy věci k jejich konzumaci. 

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, 

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání 
stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil 
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 
 

 

Blanka Váňová 
referent stavebního úřadu 
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Za správnost vyhotovení: Váňová Blanka 

 

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 1000,- Kč, sazebníku správních 
poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen 12.04.2019. 

 

Příloha pro žadatele: 

ověřený situační výkres 1:2000 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení podle §85 odst.1 písm. a): 
Miroslav Sopuch, Bratří Jaroňků 778/17, 741 01 Nový Jičín 1 – IČ 13017101, 

zastupující firmu MIRAMO spol. s r.o. Albrechtičky 265, 742 55 Albrechtičky 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm. b): 
Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk – IČ 00298468 

Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava – IČ 00600831, DS: OVM, g99bjtq 

 
Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm. a): 
Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk - IČ 002984678 

Římskokatolická farnost Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk – IČ 47998067 

Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava – IČ 00600831, DS: OVM, g99bjtq 

MIRAMO spol. s r.o., Albrechtičky 265, 742 55 Albrechtičky – IČ 43960987, DS: PO, snpmxd4 

4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov p. Radh. – IČ 45195579, DS: PO, hsrdq9y 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – IČ 04084063, DS: 

PO, qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, 405 02 Děčín 2 – IČ 24729035, DS: PO,v95uqfy 

innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 108 - IČ 27892077, DS: PO, ufxyjs2 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 – IČ 27935311, DS: PO, jnnyjs6 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava - IČ 45193665, DS: PO, 4xff9pv 

 
Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm. b) – doručení veřejnou vyhláškou (osoby s vlastnickými nebo 

jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám): 
Pozemek p.č. 1962/4, 1962/2 k.ú. Ženklava. 
Pozemek p.č. 2218/2, 2216/2, 2216/1, 2214, 2212, 2210, 2207, 2205, 2202/3, 2202/1, 2201, 2200, 
2199, 2196, 2198, 2197/1, 2193/1, 2195, 2192, 2189, 2190, 2187/1, 2186, 2184, 2183, 2180, 
2179, 2178, 2177, 2175, 2174, 2172, 2161/1, 2159, 2165/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170/1, 2163/1, 
2274/1, 2274/4, 2276/20, 2276/8, 2161/2, 2161/3, 2173, 2181, 2276/15, 2276/16, 2276/1, 2276/19, 
2276/12, 2277/2, 2278/9, 2278/7, 2305/1, 2304/23, 2304/9, 2304/7, 2331/7, 2331/1, 2331/5, 2319, 
2321/2, 2321/1, 2304/1, 2304/26, 2304/25, 2306, 2118/9, 2322, 803/1, 804/2, 790/5, 1462, 1461, 
1460/5, 1460/4, 1460/3, 1460/2, 1460/1, 1440/1, 1440/2, 1440/3, 1439/1, 1441, 1447/1, 1448/1, 
1402, 1407/2, 1407/21, 1451/2, 1451/1, 1450, 1407/4, 1407/17, 1407/23, 1406, 1454/1, 1454/2, 
1453/1, 1453/2, 1455/6 k.ú. Štramberk 
 
Dotčené orgány: 
Datová schránka: 

Město Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, Štefánikova  1163/12, 742 21 Kopřivnice, DS: OVM, 42bb7zg 
Město Kopřivnice, odbor ŽP, Štefánikova  1163/12, 742 21 Kopřivnice, DS: OVM, 42bb7zg 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 

 

Datum vyvěšení: ..............................              Datum sejmutí: ..................................... 

 

 

......................................................................... ................................................................ 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 

 

 

V elektronické podobě     V elektronické podobě  

zveřejněno od: ................................   zveřejněno do: ............................................ 

 

    

.........................................................   ........................................................................ 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 

1. Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava 
2. Město Štramberk, Náměstí 9,742 66 Štramberk 
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