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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
V ý r o k o v á  č á s t :  

Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek stavební a dopravy, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a současně stavební úřad místně 
příslušný na základě opatření krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, 
stavebního řádu a kultury pod č.j. MSK 67020/2016 ze dne 19.5.2016, v územním řízení posoudil podle 
§ 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.10.2016 podala 

Obec Doubrava, IČ 00562424, Doubrava 599, 735 33 Doubrava, 
kterou zastupuje VODING HRANICE, spol. s r.o., IČ 42866456, Zborovská 583, 753 01 Hranice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

"Odkanalizování obce Doubrava" 
obec Doubrava 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 2559 (ostatní plocha), parc.č. 2562 (ostatní plocha), parc.č. 2563 
(ostatní plocha), parc.č. 2778 (ostatní plocha), parc.č. 2785 (ostatní plocha), parc.č. 2786 (ostatní plocha), 
parc.č. 2788 (ostatní plocha), parc.č. 2791 (orná půda), parc.č. 2793 (ostatní plocha), parc.č. 2796/1 
(ostatní plocha), parc.č. 2800/1 (trvalý travní porost), parc.č. 2800/2 (orná půda), parc.č. 2804 (ostatní 
plocha), parc.č. 2807/1 (trvalý travní porost), parc.č. 2807/2 (orná půda), parc.č. 2813 (trvalý travní 
porost), parc.č. 2817 (ostatní plocha), parc.č. 2818 (ostatní plocha), parc.č. 2822/1 (orná půda), parc.č. 
2822/2 (orná půda), parc.č. 2823/1 (trvalý travní porost), parc.č. 2823/3 (ostatní plocha), parc.č. 2825 
(zahrada), parc.č. 2852/1 (ostatní plocha), parc.č. 2858 (ostatní plocha), parc.č. 2896/1 (ostatní plocha), 
parc.č. 2897/1 (orná půda), parc.č. 2910 (ostatní plocha), parc.č. 2912 (zahrada), parc.č. 2917 (ostatní 
plocha), parc.č. 2919/2 (trvalý travní porost), parc.č. 2935 (ostatní plocha), parc.č. 2943/2 (trvalý travní 
porost), parc.č. 2946 (orná půda), parc.č. 2947 (trvalý travní porost), parc. . 2950/2 (lesní pozemek), parc. 
č. 295 (trvalý travní porost), parc.č. 2958 (orná půda), parc.č. 2960/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 
2965 (ostatní plocha), parc.č. 2966 (ostatní plocha), parc.č. 3007/1 (ostatní plocha), parc.č. 3007/2 
(ostatní plocha), parc.č. 3017 (ostatní plocha), parc.č. 3019 (ostatní plocha), parc. č. 302 (ostatní plocha), 
parc.č. 3023 (ostatní plocha), parc.č. 3024 (ostatní plocha), parc.č. 3026 (ostatní plocha), parc.č. 3043 
(ostatní plocha), parc.č. 3046 (ostatní plocha), parc.č. 3052/1 (ostatní plocha), parc.č. 3052/2 (ostatní 
plocha), parc.č. 3053/1 (ostatní plocha), parc.č. 3053/3 (ostatní plocha), parc.č. 3062/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc.č. 3071 (ostatní plocha), parc.č. 3073/1 (ostatní plocha), parc.č. 3073/2 (ostatní plocha), 
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parc.č. 3075 (zahrada), parc.č. 3076/2 (orná půda), parc.č. 3077 (trvalý travní porost), parc.č. 3095/1 
(zahrada), parc.č. 3095/4 (ostatní plocha), parc.č. 3099 (orná půda), parc.č. 3100 (ostatní plocha), parc.č. 
3101 (ostatní plocha), parc.č. 3122/2 (ostatní plocha), parc.č. 3123 (ostatní plocha), parc.č. 3217/3 (trvalý 
travní porost), parc.č. 3227 (ostatní plocha), parc.č. 3237 (ostatní plocha), parc.č. 3249/3 (ostatní plocha), 
parc.č. 3255 (ostatní plocha), parc.č. 3261 (ostatní plocha), parc.č. 3267 (ostatní plocha), parc.č. 3269 
(zahrada), parc.č. 3271 (ostatní plocha), parc.č. 3272/1 (zahrada), parc.č. 3275 (trvalý travní porost), 
parc.č. 3279 (ostatní plocha), parc.č. 3280 (ostatní plocha), parc.č. 3385 (ostatní plocha), parc.č. 3386 
(ostatní plocha), parc.č. 3387 (ostatní plocha), parc.č. 3388/3 (trvalý travní porost), parc.č. 3389 
(zahrada), parc.č. 3396/1 (zahrada), parc. č. 3411 (ostatní plocha), parc.č. 3418/4 (ostatní plocha), parc.č. 
3419 (ostatní plocha), parc.č. 3422 (orná půda), parc.č. 3426/5 (orná půda), parc.č. 3426/7 (ostatní 
plocha), parc.č. 3427/1 (ostatní plocha), parc.č. 3427/2 (ostatní plocha), parc.č. 3428/2 (ostatní plocha), 
parc.č. 3428/3 (ostatní plocha), parc.č. 3438 (ostatní plocha), parc.č. 3476 (trvalý travní porost), parc.č. 
3482 (trvalý travní porost), parc.č. 3483 (ostatní plocha), parc.č. 3488 (ostatní plocha), parc.č. 3489 
(ostatní plocha), parc.č. 3491/1 (orná půda), parc.č. 3492 (ostatní plocha), parc.č. 3498 (trvalý travní 
porost), parc.č. 3499 (lesní pozemek) a parc.č. 5066 (ostatní plocha) v katastrálním území Doubrava u 
Orlové, na pozemcích parc.č. 1237/1 (ostatní plocha) a parc.č. 1238 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Horní Lutyně a pozemku parc.č. 789 (ostatní plocha) v katastrálním území Orlová. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

LOKALITA HRANICE 

STAVEBNÍ OBJEKTY - Hranice 
SO 01-A   Objekt ČOV – 400 EO 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - Hranice 
IO 01-A  Gravitační splašková kanalizace, odbočení 
IO 02-A Výtlačný řad V a čerpací stanice 
IO 03-A Příjezdová komunikace k ČOV Hranice 
IO 04-A  Přípojka vody k ČOV 
IO 05-A Přípojka vody k čerpací stanici 
IO 06-A  Přípojka NN k ČOV 
IO 07-A Přípojka NN pro čerpací stanici 

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ  ZAŘÍZENÍ  - Hranice 
TZ 01-A Technologická část ČOV  
TZ 02-A Elektroinstalace ČOV   
TZ 03-A Řídící systém technologie ČOV 
TZ  04-A Strojně technologická část čerpací stanice 
TZ  05-A Elektro část čerpací stanice 

Rozsah stavby – lokalita Hranice 

ČOV pro 400 EO        1 ks 
(zděná stavba, založení na betonových pásech, půdorysný rozměr 13,85 x 4,35 m, sedlové zastřešení, 
stavba doplněna o zapuštěnou ŽB jímku půdorysného rozměru 7,3 x 7,15 m, dno jímky zapuštěno 3,9 m 
pod upraveným terénem) 

Technologická část ČOV 
Elektroinstalace ČOV   
Řídicí systém technologie ČOV 

Gravitační kanalizace PP DN 250        cca 4 415 m 
(tvořena soustavou kanalizačních stok „A1“ v délce cca 913 m, „A1-a“ v délce cca 106 m, „A1-b“ 
v délce cca 215 m, „A1-c“ v délce cca 216 m, „A1-d“ v délce cca 208 m, „A1-e“ v délce cca 237 m, „A1-
f“ v délce cca 259 m, „A2“ v délce cca 864 m, „A4“ v délce cca 365 m, „A4-a“ v délce cca 85 m, „A4-
b“ v délce cca 577 m, „A4-b1“ v délce cca 40 m, „A4-b2“ v délce cca 22 m, „A4-b3“ v délce cca 52 m a 
„A4-c“ v délce cca 256 m) 

Počet kanalizačních odbočení, ukončené revizní šachtou DN 400 106 ks, cca 318 m 
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Výtlačné potrubí PE DN 80         cca 460 m  

Čerpací stanice         1 ks 
(podzemní stavba kruhového půdorysu z prefabrikované nádrže DN 2500 mm, opatřena havarijním 
přepadem DN 250) 

Strojně technologická část čerpací stanice 
Elektro část čerpací stanice 

Příjezdová komunikace k ČOV Hranice 
Celková tloušťka navržené skladby komunikace je 530 mm.  
šířka komunikace  - příjezd k ČOV:   4,5 m (z toho 2x 0,5 štěrková krajnice) 
délka komunikace:     84,5 m 

Oplocení ČOV        cca 112 m (ocel. brána šíře 3 m) 

Přípojky vody pro ČOV- HDPE 100 DN 80    cca 159 m  

Přípojky vody pro    ČS - HDPE 100 DN 80    cca 41 m  

Přípojka NN k ČOV, kabel AYKY - 4Bx25     cca 160 m 

Přípojka NN k ČS, kabel AYKY - J 4x16       cca 50 m 

 

LOKALITA NOVÁ 

STAVEBNÍ OBJEKTY  - Nová 
SO 01-B   Objekt ČOV – 100 EO 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - Nová 
IO 01-B  Gravitační splašková kanalizace, odbočení 

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ  ZAŘÍZENÍ - Nová 
TZ 01-B Technologická část ČOV  
TZ 02-B  Elektroinstalace ČOV   

Rozsah stavby – lokalita Nová 

ČOV pro 100 EO         1 ks 
(kontejnerová ČOV pro 100 EO, umístění ve stávajícím objektu ČOV, napojení odtoku na stávající 
odpadní potrubí) 

Technologická část ČOV 
Elektroinstalace ČOV   

Gravitační kanalizace PP DN 250          cca 1 099 m 
(tvořena soustavou kanalizačních stok „C“ v délce cca 227 m, „C1“ v délce cca 258 m, „C2“ v délce cca 
216 m a „C3“ v délce cca 398 m) 

Počet kanalizačních odbočení, ukončené revizní šachtou DN 400  15 ks, cca 45 m 
 
Podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci ze září 2016, kterou vypracovala VODING 
HRANICE, spol. s r.o., hlavní projektant Ing. Jana Sýkorová, zodpovědný projektant Ing. Josef Pilař, 
ČKAIT 1200237. 

Jedná se o stavbu trvalou, technickou infrastrukturu, která bude užívána k odvodu a likvidaci splaškových 
vod z objektů v lokalitách Hranice a Nová obce Doubrava.  

 

Umístění stavby na pozemku: 

Lokalita Hranice 
- Objekt ČOV – 400 EO vč. technologické části, elektroinstalace a řídicího systému, oplocení a 

příjezdová zpevněná komunikační plocha budou umístěny na pozemku parc.č. 3498 v k.ú. Doubrava 
u Orlové. Odvod předčištěných vod bude proveden z trub DN 250 a zaústěn do vodního toku 
Glembovec (pozemek parc.č. 3499 v k.ú. Doubrava u Orlové).   
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- Přípojka NN k ČOV bude napojena na stávající sloup nadzemního vedení NN na hranici pozemků 

parc.č. 3426/5 a 3483 v k.ú. Doubrava u Orlové, dále pak zemním vedením v chráničce povede 
podél kanalizační stoky „A1“ k objektu ČOV, kde bude ukončena v plastovém pilíři umístěného 
v oplocení ČOV.  

- Vodovodní přípojka pro ČOV bude napojena na vodovodní řad PVC DN 80 na pozemku parc.č. 
3483 v k.ú. Doubrava u Orlové, povede na hranici s pozemkem parc.č. 3426/5, kde bude ukončena 
ve vodoměrné šachtě (VŠ). Z VŠ povede zemní část vnitřního vodovodu podél kanalizační stoky 
„A1“ do objektu ČOV. 

- Čerpací stanice (ČS) vč. technologické a elektro části bude umístěna na pozemku parc.č. 3099, 
havarijní přepad v délce cca 11,3 m, vyústěný z čerpací stanice, bude umístěn dále na pozemcích 
parc.č. 3100 a 3101 v k.ú. Doubrava u Orlové.  

- Vodovodní přípojka pro ČS bude napojena na vodovodní řad DN 80 na pozemku 3249/3, kde bude 
ukončena ve VŠ (cca 7,3 m od místa napojení). Z VŠ povede zemní část vnitřního vodovodu přes 
pozemek parc.č. 3122/2 v k.ú. Doubrava u Orlové povede k objektu ČS, kde bude ukončena 
hydrantem.  

- Přípojka NN pro ČS bude vedena z pojistkové skříně (dodávka ČEZ) na pozemku parc.č. 3099 v k.ú. 
Doubrava u Orlové zemním vedením v chráničce jižním směrem podél hranice tohoto pozemku 
k objektu ČS, kde bude ukončena v plastovém pilíři.  

- Gravitační kanalizace DN 250 se sestává z páteřních kanalizačních stok „A1“, „A2“ a „A4“ a dalších 
napojených kanalizačních stok, tvořící funkční celek: 

o Páteřní stoka „A1“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 2966, 2965, 2960/1, 2950/2, 2958, 
2955, 3077, 3076/2, 3073/2, 3073/1, 3046, 3249/3, 3227, 3280, 3279, 3275, 3271, 3272/1, 3269, 
3267, 3387, 3386, 3385, 3411, 3419, 3422, 3427/2, 3427/1, 3483, 3426/5, 3426/7, 3476 a 3498 
v k.ú. Doubrava u Orlové, kde bude zaústěna do ČOV.  

Do „A1“ budou zaústěny kanalizační stoky DN 250 „A1-a“ až „A1-f“. Stoka „A1-a“ bude 
umístěna na pozemcích parc.č. 3428/2, 3428/3, 3418/1 a 3419 v k.ú. Doubrava u Orlové. Stoka 
„A1-b“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 3396/1, 3388/3, 3389, a 3385 v k.ú. Doubrava u 
Orlové. Stoka „A1-c“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 3255, 3261 a 3275 v k.ú. Doubrava u 
Orlové. Stoka „A1-d“ bude umístěna na pozemku parc.č. 3249/3 v k.ú. Doubrava u Orlové. 
Stoka „A1-e“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 3017, 3019, 3020, 3023, 3024, 3026, 3043 a 
3249/3 v k.ú. Doubrava u Orlové. Stoka „A1-f“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 3053/3, 
3053/1, 3062/1, 3052/1, 3052/2, 3071 a 3073/2 v k.ú. Doubrava u Orlové. 

o Páteřní stoka „A2“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 3007/1, 3007/2, 3438, 3488, 3489, 
3491/1, 3492, 3482 a 3476 v k.ú. Doubrava u Orlové, kde bude zaústěna do „A1“.  

o Páteřní stoka „A4“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 5066, 3249/3, 3122/2 a 3099 v k.ú. 
Doubrava u Orlové, kde bude zaústěna do ČS.  

Do „A4“ budou zaústěny kanalizační stoky DN 250 „A4-a“, „A4-b“ a „A4-c“. Stoka „A4-a“ 
bude umístěna na pozemcích parc.č. 3095/1, 3095/4 a 3099 v k.ú. Doubrava u Orlové. Stoka 
„A4-b“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 2935, 2943/2, 2946, 2947, 3077, 3076/2, 3075 a 
3249/3 v k.ú. Doubrava u Orlové. Stoka „A4-c“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 2896/1, 
2897/1, 2910, 2912, 2917 a 3249/3 v k.ú. Doubrava u Orlové.  

Do „A4-b“ budou zaústěny připojovací kanalizační stoky DN 250 „A4-b1“, „A4-b2“ a „A4-
b3“. Stoka „A4-b1“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 2919/2 a 3249/3 v k.ú. Doubrava u 
Orlové. Stoka „A4-b2“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 3217/3 a 3249/3 v k.ú. Doubrava u 
Orlové. Stoka „A4-b3“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 2955 a 2947 v k.ú. Doubrava u 
Orlové. 

- Kanalizační odbočení budou umístěna v trasách jednotlivých kanalizačních stok v místech, 
umožňující napojení objektů, které produkují splaškové vody.  

- Zemní vedení výtlačného potrubí DN 80 bude z čerpací stanice vedeno souběžně s trasou 
kanalizační stoky „A4-b“ v pozemcích pacr.č. 3099, 3122/2 a 3249/3 v k.ú. Doubrava u Orlové a 
napojeno do páteřní stoky gravitační kanalizace „A1“.  
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Lokalita Nová 

- Stavba ČOV pro 100 EO vč. technologické části, elektroinstalace a napojení na stávající odtok  
předčištěných vod budou umístěny v oploceném areálu stávající ČOV na pozemku parc.č. 2536 v 
k.ú. Doubrava u Orlové. 

- Gravitační kanalizace DN 250 se sestává z páteřní kanalizační stoky „C“ a napojených kanalizačních 
stok „C1“, „C2“ a „C3“, tvořící funkční celek. Páteřní stoka „C“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 
2785, 2786, 2788, 2817, 2818, 2858, 2559, 2562 a 2563 v k.ú. Doubrava u Orlové, kde bude 
zaústěna do ČOV. Stoka „C1“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 2825, 2823/1, 2822/1, 2822/2, 
2823/3, 2852/1 a 2858 v k.ú. Doubrava u Orlové. Stoka „C2“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 
2807/1, 2800/1, 2807/2, 2800/2, 2813 a 2817 v k.ú. Doubrava u Orlové. Stoka „C3“ bude umístěna 
na pozemcích parc.č. 789 v k.ú. Orlová, parc.č. 1237/1 a 1238 v k.ú Horní Lutyně a parc.č. 2804, 
2778, 2796/1, 2791, 2793 a 2785 v k.ú Doubrava u Orlové. 

- Kanalizační odbočení budou umístěna v trasách jednotlivých kanalizačních stok v místech, 
umožňující napojení objektů, které produkují splaškové vody. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 
- Stavba kanalizace vč. doplňkových staveb, tvořící funkční celek, bude umístěna na pozemcích 

parc.č. 2559, 2562, 2563, 2778, 2785, 2786, 2788, 2791, 2793, 2796/1, 2800/1, 2800/2, 2804, 
2807/1, 2807/2, 2813, 2817, 2818, 2822/1, 2822/2, 2823/1, 2823/3, 2825, 2852/1, 2858, 2896/1, 
2897/1, 2910, 2912, 2917, 2919/2, 2935, 2943/2, 2946, 2947, 2950/2, 2955, 2958, 2960/1, 2965, 
2966, 3007/1, 3007/2, 3017, 3019, 3020, 3023, 3024, 3026, 3043, 3046, 3052/1, 3052/2, 3053/1, 
3053/3, 3062/1, 3071, 3073/1, 3073/2, 3075, 3076/2, 3077, 3095/1, 3095/4, 3099, 3100, 3101, 
3122/2, 3123, 3217/3, 3227, 3237, 3249/3, 3255, 3261, 3267, 3269, 3271, 3272/1, 3275, 3279, 3280, 
3385, 3386, 3387, 3388/3, 3389, 3396/1, 3411, 3418/4, 3419, 3422, 3426/5, 3426/7, 3427/1, 3427/2, 
3428/2, 3428/3, 3438, 3476, 3482, 3483, 3488, 3489, 3491/1, 3492, 3498, 3499 a 5066 v 
katastrálním území Doubrava u Orlové, na pozemcích parc.č. 1237/1 a 1238 v katastrálním území 
Horní Lutyně a pozemku parc.č. 789 v katastrálním území Orlová tak, jak je zakresleno v situačních 
výkresech, které jsou nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí v příloze č. 1 a 2. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
- Území je vymezeno pozemky, na kterém bude stavba umístěna a pozemky, na které bude zasahovat 

stavba svým ochranným pásmem. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, 
jelikož se jedná převážně o stavbu podzemní, nadzemní objekty této stavby jsou navrženy v místech, 
které budou mít na stávající zástavbu minimální vliv. 

 
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro územní řízení ze září 2016 
od společnosti VODING HRANICE, spol. s r.o. (hlavní projektant Ing. Jana Sýkorová, zodpovědný 
projektant Ing. Josef Pilař, ČKAIT 1200237) ve znění doplnění z února 2017 a v souladu s 
grafickými přílohami tohoto územního rozhodnutí, které obsahují současný stav území se 
zakreslením požadovaného umístění stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, které jsou nedílnou 
součástí tohoto územního rozhodnutí v příloze č. 1 a 2. 

2. Pro uskutečnění umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc.č. 2559, 2562, 
2563, 2778, 2785, 2786, 2788, 2791, 2793, 2796/1, 2800/1, 2800/2, 2804, 2807/1, 2807/2, 2813, 
2817, 2818, 2822/1, 2822/2, 2823/1, 2823/3, 2825, 2852/1, 2858, 2896/1, 2897/1, 2910, 2912, 2917, 
2919/2, 2935, 2943/2, 2946, 2947, 2950/2, 2955, 2958, 2960/1, 2965, 2966, 3007/1, 3007/2, 3017, 
3019, 3020, 3023, 3024, 3026, 3043, 3046, 3052/1, 3052/2, 3053/1, 3053/3, 3062/1, 3071, 3073/1, 
3073/2, 3075, 3076/2, 3077, 3095/1, 3095/4, 3099, 3100, 3101, 3122/2, 3123, 3217/3, 3227, 3237, 
3249/3, 3255, 3261, 3267, 3269, 3271, 3272/1, 3275, 3279, 3280, 3385, 3386, 3387, 3388/3, 3389, 
3396/1, 3411, 3418/4, 3419, 3422, 3426/5, 3426/7, 3427/1, 3427/2, 3428/2, 3428/3, 3438, 3476, 
3482, 3483, 3488, 3489, 3491/1, 3492, 3498, 3499 a 5066 v katastrálním území Doubrava u Orlové, 
pozemky parc.č. 1237/1 a 1238 v katastrálním území Horní Lutyně a pozemek parc.č. 789 
v katastrálním území Orlová. 

3. Změny umístění stavby ve smyslu ust. § 94 odst. 1 stavebního zákona musí být projednány se 
stavebním úřadem. 
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4. Související stavby: „Přípojka NN k ČOV“ na pozemcích parc.č. 3426/5, 3426/7, 3483, 3476 a 3498 

v k.ú. Doubrava u Orlové, „Vodovodní přípojka pro ČOV“ na pozemcích parc.č. 3426/5, 3426/7, 
3483, 3476 a 3498 v k.ú. Doubrava u Orlové, „Přípojka NN pro ČS“ na pozemku parc.č. 3099 v k.ú. 
Doubrava u Orlové a „Vodovodní přípojka pro ČS“ na pozemcích parc.č. 3249/3, 3122/2 a 3099 
v k.ú. Doubrava u Orlové se posuzují dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, jedná 
se o stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Související stavba: 
„Příjezdová zpevněná komunikační plocha“ na pozemku parc.č. 3498 v k.ú. Doubrava u Orlové se 
posuzuje dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 17 stavebního zákona, jedná se o stavbu, která 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Související stavba: „Oplocení“ na 
pozemku parc.č. 3498 v k.ú. Doubrava u Orlové se posuzuje dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 
stavebního zákona, jedná se o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu. Toto územní rozhodnutí nahrazuje povolení k zahájení jejich výstavby. 

5. Související stavby, jenž nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, budou provedeny podle 
ověřené projektové dokumentace v územním řízení ze září 2016 od společnosti VODING 
HRANICE, spol. s r.o. (hlavní projektant Ing. Jana Sýkorová, zodpovědný projektant Ing. Josef 
Pilař, ČKAIT 1200237) ve znění doplnění z února 2017. 

6. Žadatel je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Tuto povinnost má i u staveb a jejich 
změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle ust. § 152 odst. 1 stavebního zákona. 

7. Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace, dodržení všech platných 
norem a předpisů včetně respektování vydaných vyjádření k projektové dokumentaci zodpovídá 
projektant, zodpovídá rovněž za mechanickou odolnost a stabilitu stavby. 

8. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, rovněž žadatel 
odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentaci pro územní 
řízení, za dodržení technických požadavků na stavby a za dodržení podmínek tohoto územního 
rozhodnutí. 

9. Při provádění souvisejících staveb, které nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, dojde 
ke střetu s podzemním i nadzemním vedením sítí stávající technické infrastruktury, je nutno 
respektovat stanovené podmínky jejich vlastníků a správců dle vydaných stanovisek a vyjádření: 

− Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření ze dne 6.11.2016 pod č.j. 729111/15, 
− RWE Distribuční služby, s.r.o. (nyní GridServices, s.r.o.) – stanoviska ze dne 25.5.2016 pod zn. 

5001308792 a pod zn. 5001308809, 
− ČEZ Distribuce, a.s. – stanovisko ze dne 7.6.2016 pod zn. 1085564361, 
−  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. – stanovisko ze dne 13.3.2017 pod zn. 

9773/V014865/2016/MO. 

10. Při realizaci stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska vydaného dne 2.6.2016 pod 
č.j. MSK 67268/2016 Krajským úřadem MSK, odborem životního prostředí a zemědělství: 

− Část stavby – Stoka A1, A1-a, A1-b, A1-c, A1-d, A1-e, A1-f, A2 se nachází na ploše „Bk“ a 
stavbu je nutno zajistit za respektování podmínky normy ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na 
poddolovaném území) na III. skupinu stavenišť,  

− část stavby – Stoka A4, A4-a, A4-b, A4-b1, A4-b2, A4-b3, A4-c, C, C1, C2, C3, Výtlak, ČOV 
400EO včetně příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a přípojky NN, ČOV 100 EO, 
čerpací stanice včetně vodovodní přípojky a přípojky NN se nachází v ploše „Ak“ a stavbu je 
nutno zajistit za respektování podmínky normy ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na 
poddolovaném území) na II. skupinu stavenišť. 

11. Při realizaci stavby budou splněny následující podmínky dotčeného orgánu na úseku odpadového 
hospodářství, uvedených v koordinovaném závazném stanovisku a sdělení, které vydal MěÚ 
Orlová, odbor životního prostředí pod zn. MUOR 29619/2016 ze dne 20.6.2016: 

− stavební činností nesmí vznikat skládky odpadů,  

− ke stavbě lze použít nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během 
stavební činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém 
byl vytěžen a jeho použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, 

− stavebník po ukončení stavby (realizaci), doloží odboru životního prostředí doklad o evidenci 
odpadů a doklady (vážní lístky, faktura, …) o jejich zneškodnění – předání odpadů oprávněné 
osobě. 
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12. V koordinovaném závazném stanovisku a sdělení, které vydal MěÚ Orlová, odbor životního 

prostředí pod zn. MUOR 29619/2016 ze dne 20.6.2016, byl udělen dotčeným orgánem na úseku 
ochrany ZPF souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu ČOV 
včetně příjezdové komunikace v rámci akce Odkanalizování obce Doubrava. Při realizaci stavby 
budou splněny následující podmínky k zajištění ochrany ZPF: 

− Hranice záboru zemědělské půdy, vymezené v souhlase, budou při stavbě respektovány. 

− Před zahájením stavebních prací bude v rozsahu budoucích zpevněných a zastavěných ploch 
provedena skrývka kulturních vrstev půdy. Skrytí, přemístění a rozprostření zeminy provádí 
žadatel na své náklady, o pohybu a nakládání se zeminou vede prokazatelné záznamy. 

− Skrytá zemina bude chráněna proti krádeži a poškození stavební činností a bude skladována 
v prostoru parcely odděleně od jiných druhů zemin a materiálů na mezideponii se sklonem 
svahů 1:1,5 – 2. Při skladování delším než 6 měsíců bude chráněna proti erozi zatravněním a 
pravidelně ošetřována proti zaplevelení. 

− Bezprostředně po skončení stavby bude zemina využita ke zpětnému ohumusování 
nezastavěných ploch, které budou zatravněny. Nesmí dojít k překrytí ornice méně kvalitní 
půdou nebo stavebním materiálem. 

13.  V koordinovaném závazném stanovisku a sdělení, které vydal MěÚ Orlová, odbor životního 
prostředí pod zn. MUOR 29619/2016 ze dne 20.6.2016, byl udělen dotčeným orgánem na úseku 
ochrany lesa a lesních pozemků souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje 
pozemků, určených k plnění funkce lesa, který je vázán na splnění následujících podmínek: 

− Protože je stavba navrhována tak, že dojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa vedených v katastru nemovitostí pod parc.č. 2950/2 a 3499 k.ú. Doubrava u Orlové, 
požádá navrhovatel zdejší orgán státní správy lesů o povolení dočasného odnětí pro plnění 
funkcí lesa (na dobu výstavby) podle jednotlivých záborů. K žádosti musí žadatel předložit 
náležitosti uvedené v § 1 vyhlášky Mze č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo 
omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

− Umístěním a realizací stavby nedojde k žádnému dotčení na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa parc.č. 1503/7, 1438, 2950/1 vše k.ú. Horní Lutyně a parc.č. 2926/1, 3500, 2632, 
2634/1 vše k.ú. Doubrava u Orlové. 

 
III. Stanoví podmínky pro projektovou přípravu stavby: 

1. Stavby vodních děl: „Objekt ČOV – 400 EO vč. technologické části, elektroinstalace a řídicího 
systému“, „ČOV – 100 EO vč. technologické části, elektroinstalace a napojení na stávající odtok 
předčištěných vod“, „Čerpací stanice (ČS) vč. technologické a elektro části“, „Gravitační kanalizace 
DN 250 vč. kanalizačních odbočení“ a „Výtlačná kanalizace DN 80“ vyžadují stavební povolení ve 
smyslu § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), k jehož 
vydání je příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního 
prostředí). Projektová dokumentace pro stavební povolení staveb vodních děl bude zpracována 
osobou oprávněnou k projektování vodních děl (autorizace pro vodohospodářské stavby) a v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

2. Bude splněna podmínka závazného stanoviska ze dne 15.6.2016 pod č.j. HSOS-5099-2/2016, 
vydaného dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, a to: 

− v dalším stupni PD bude součástí předložené projektové dokumentace požárně bezpečnostní 
řešení pro nadzemní objekty v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. a vyhl. 221/2014 Sb. 

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s podmínkami správce 
toků – Lesy ČR, s.p. Správa toků – oblast Povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, 
stanovených ve vyjádření pod č.j. LČR951/002363/2016 ze dne 31.5.2016. 

4. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s podmínkami vlastníků 
a správců sítí technické infrastruktury: 

− Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření ze dne 6.11.2016 pod č.j. 729111/15, 
− RWE Distribuční služby, s.r.o. (nyní GridServices, s.r.o.) – stanoviska ze dne 25.5.2016 pod zn. 

5001308792 a pod zn. 5001308809, 
− ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 7.6.2016 pod zn. 1085564361, 
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− Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. – stanovisko ze dne 26.9.2016 pod zn. 

9773/V019505/2016/MO.  

5. Před podáním žádosti o povolení vodních děl u příslušného vodoprávního úřadu, žadatel požádá u 
příslušného stavebního úřadu žádost o vydání souhlasu se stavbou dle ustanovení § 15 odst. 2 
stavebního zákona. 

6. Před podáním žádosti o povolení vodních děl u příslušného vodoprávního úřadu, žadatel uzavře 
s vlastníkem pozemků parc.č. 3427/2, 3498 a spoluvlastníkem pozemku parc.č. 3499 v k.ú. 
Doubrava u Orlové smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění části 
stavby. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 

Obec Doubrava, IČ 00562424, Doubrava 599, 735 33 Doubrava 
 

O d ů v o d n ě n í :  

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její 
druh a účel, podmínky pro její umístění, pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dne 3.10.2016 podala Obec Doubrava, IČ 00562424, se sídlem Doubrava 599, 735 33 Doubrava 
v zastoupení firmou VODING HRANICE, spol. s r.o., IČ 42866456, se sídlem Zborovská 583, 753 01 
Hranice (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Odkanalizování 
obce Doubrava" na pozemcích parc.č. 2559, 2562, 2563, 2778, 2785, 2786, 2788, 2791, 2793, 2796/1, 
2800/1, 2800/2, 2804, 2807/1, 2807/2, 2813, 2817, 2818, 2822/1, 2822/2, 2823/1, 2823/3, 2825, 2852/1, 
2858, 2896/1, 2897/1, 2910, 2912, 2917, 2919/2, 2935, 2943/2, 2946, 2947, 2950/2, 2955, 2958, 2960/1, 
2965, 2966, 3007/1, 3007/2, 3017, 3019, 3020, 3023, 3024, 3026, 3043, 3046, 3052/1, 3052/2, 3053/1, 
3053/3, 3062/1, 3071, 3073/1, 3073/2, 3075, 3076/2, 3077, 3095/1, 3095/4, 3099, 3100, 3101, 3122/2, 
3123, 3217/3, 3227, 3237, 3249/3, 3255, 3261, 3267, 3269, 3271, 3272/1, 3275, 3279, 3280, 3385, 3386, 
3387, 3388/3, 3389, 3396/1, 3411, 3418/4, 3419, 3422, 3426/5, 3426/7, 3427/1, 3427/2, 3428/2, 3428/3, 
3438, 3476, 3482, 3483, 3488, 3489, 3491/1, 3492, 3498, 3499 a 5066 v katastrálním území Doubrava u 
Orlové, pozemcích parc.č. 1237/1 a 1238 v katastrálním území Horní Lutyně a pozemku parc.č. 789 
v katastrálním území Orlová (dále jen „stavba“). 

Stavba v požadovaném rozsahu se sestává ze souboru staveb, které, v případě samostatného posouzení, by 
vyžadovaly následující povolovací režimy: 

1. Stavby „ČOV pro 400 EO vč. technologické části, elektroinstalace a řídicího systému“, „Čerpací 
stanice (ČS) vč. technologické a elektro části“, „ČOV pro 100 EO vč. technologické části, 
elektroinstalace a napojení na stávající odtok předčištěných vod“, Gravitační kanalizace DN 250 
vč. kanalizačních odbočení“ a „Výtlačná kanalizace DN 80“ jsou stavbami vodních děl dle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), jejich provedení 
vyžaduje povolení příslušného vodoprávního úřadu (speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. 
d) stavebního zákona) a vyžaduje umístění dle ust. § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona 
územním rozhodnutím. 

2. Související stavby „Přípojka NN k ČOV“, „Vodovodní přípojka pro ČOV“, „Přípojka NN pro 
ČS“ a „Vodovodní přípojka pro ČS“ se posuzují dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního 
zákona, „Příjezdová zpevněná komunikační plocha“ se posuzuje dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) 
bod 17 stavebního zákona a Oplocení“ se posuzuje dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 
stavebního zákona. Jedná se o stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu, vyžadují však umístění dle ust. § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona 
resp. ust. § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona, a to územním rozhodnutím resp. územním 
souhlasem, při splnění zákonem stanovených podmínek. 

Uplatněním § 4 odst. 1 stavebního zákona, kdy v rámci projednávání umístění souboru staveb projednává 
stavební úřad všechny stavby v režimu stavby hlavní, přistoupil stavební úřad k projednání umístění 
staveb vodních děl a doplňkových staveb v územním řízení, jelikož provedení staveb vodních děl, jakožto 
stavby hlavní, vyžaduje povolení vodoprávního úřadu a nelze umístit na základě územního souhlasu. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je umísťována na pozemcích nacházejících se ve správních obvodech 
stavebních úřadů Obecního úřadu Doubrava a Městského úřadu Orlová, nadřízený stavební úřad, Krajský 
úřade Moravskoslezského kraje, opatřením ze dne 19.5.2016 pod č.j. MSK 67020/2016 stanovil, podle 
ust. § 13 odst. 6 stavebního zákona, příslušným stavebním úřadem ve věci vedení územního řízení 
stavební úřad Obecního úřadu Doubrava. 

Posouzením podkladů podané žádosti bylo zjištěno, že nebylo žadatelem doloženo povolení zvláštního 
užívání komunikace pro uložení vedení v tělese místní komunikace inv.č. 153c v katastrálních územích 
Orlová a Horní Lutyně, proto dne 7.11.2016 vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, k čemuž mu 
usnesením pod č.j. OUDo 1682/2016 stanovil lhůtu v délce 60 dnů od doručení výzvy a zároveň řízení 
přerušil. Nedostatky podání byly žadatelem odstraněny podáním ze dne 1.12.2016. 

Stavební úřad při ověřování vlastnických vztahů zjistil, že někteří z účastníků řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona jsou osobami neznámými, které se nepodařilo jednoznačně identifikovat a 
osobami neznámými po zemřelém účastníkovi, proto těmto účastníkům řízení, v souladu s ust. § 32 odst. 
2 písm. e) správního řádu, ustanovil usnesením ze dne 9.11.2016 pod č.j. OUDo 1695/ 2016 opatrovníka, 
který je bude zastupovat v územním řízení za účelem ochrany jejich oprávněných zájmů a vlastnických 
práv.  

Stavební úřad dne 2.12.2016 oznámil, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení a 
současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání na den 3.1.2017 v 10:00 hodin s místem konání 
v budově obecního úřadu v Doubravě a stanovil, že  závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky 
účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
V oznámení zároveň účastníky řízení poučil o rozsahu a charakteru námitek, které lze v rámci územního 
řízení podat, jakož i o způsobu jejich podání. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem 
účastníku podle § 144 odst. 1 správního řádu, doručování písemností v rámci správního řízení bylo 
prováděno postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu. V souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona 
bylo oznámení o zahájení územního řízení vyvěšeno na úředních deskách obecních úřadů obcí Doubrava 
a Dětmarovice a městského úřadu Orlová.  

Ústní jednání proběhlo za účasti projektanta, účastníci řízení byli seznámeni s rozsahem stavebního 
záměru, z ústního jednání byl sepsán protokol pod č.j. OUDo 1829/2016. Námitky a připomínky 
účastníků řízení, které byly podány při ústním jednání, byly založeny jak o přílohy pořízeného protokolu.  

Stavební úřad určil účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou žadatel, 
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná 
práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, které mají 
společnou pozemkovou hranici, mohou být rozhodnutím přímo dotčeni a správci inženýrských sítí a 
vodních toků v tomto prostoru. 

Z tohoto hlediska tedy přiznal postavení účastníka řízení: 

a) Dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel, a to: Obec Doubrava. 

b) Dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn, a to: Obec Doubrava, Město Orlová. 

c) Dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 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, a to:  
Město Orlová (parc.č. 1238 k.ú. Horní Lutyně, parc.č. 789 k.ú. Orlová), Jaroslav Rabe (parc.č. 
1237/1 k.ú. Horní Lutyně), dále k.ú. Doubrava u Orlové: Petr Mikulčík a Pavel Mikulčík (parc.č. 
3476, 3427/1 a 3483), Lucie Czyžová a Martin Czyž (parc.č. 3483, 3482, 3426/7 a 3426/5), Leo 
Papala (parc.č. 3483), Renáta Pilchová, Radomír Bronček a Milada Brončková (parc.č. 3483 a 
3428/3), Jana Dúbravčíková (parc.č. 3483), Martin Valouch (parc.č. 3422), Anna Kantorová 
(parc.č. 3419 a 3418/4), Michael Le (parc.č. 3411), Věra Bernatská, Miroslava Endová, Břetislav 
Fiža, Světla Pánková, Jiří Stuchlík a Jana Stuchlíková (parc.č. 3385), Peter Sakmar a Radka 
Sakmarová (parc.č. 3386, 3389, 3388/3, 3269, 3267 a 3387), Aleš Zembinský a Lenka Kunischová 
(parc.č. 3271 a 3272/1), Jindřich Macura a Romana Macurová (parc.č. 3279), Pavel Liberda 
(parc.č. 3280), Jaroslav Nemček a Jarmila Nemčeková (parc.č. 3227), Aleš Žáček a Anna 
Žáčková (parc.č. 2950/2, 2955, 2958 a 2947), Roman Waclawiec a Halina Waclawiecová (parc.č. 
2960/1), Čestmír Svoboda (parc.č. 2965 a 2966), Martin Ševěček a Monika Ševěčková (parc.č. 
3396/1), Drahomíra Skaláková a Pavel Makovička (parc.č. 3275), Radomíra Jasenková (parc.č. 
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3237), Pavel Piš (parc.č. 3261), Ing. Petr Dolák a Danuše Doláková (parc.č. 3255), František 
Baran a Anna Baranová (parc.č. 3043), Lukáš Figura a Radka Figurová (parc.č. 3026 a 3020), 
Ondrej Pompa a Pavlína Pompová (parc.č. 3023 a 3024), Josef Renta a Naděžda Rentová (parc.č. 
3023 a 3024), Roman Hejda (parc.č. 3019), Miloslav Vozar (parc.č. 3017), Jana Kovaříková 
(parc.č. 3071), Miroslav Nožka a Romana Nožková (parc.č. 3052/2), Vanda Pytliková (parc.č. 
3053/1), Martin Majer (parc.č. 3053/3), Ing. Václav Pastušek (parc.č. 3489, 3491/1 a 3492), 
Růžena Krůlová (parc.č. 3488), Michal Jersak, Tomáš Jersak a Gabriela Jiříčková (parc.č. 
3438), Lidmila Huťková (parc.č. 3217/3), Jindřich Bugla (parc.č. 2946), Petr Gavlovský a Libuše 
Gavlovská (parc.č. 2943/2), Květuše Matrosová (parc.č. 3099 a 3100), Miroslav Kika a Nataša 
Kiková (parc.č. 3122/2 a 3101), Vítězslav Kubátko a Ing. Dagmar Kubátková (parc.č. 3122/2), 
Eva Poskierová a Antonín Poskier (parc.č. 3123), František Fryš, Milena Jelšíková a Jarmila 
Šťastná (parc.č. 3095/4), Josef Szebesta a Anna Szebestová (parc.č. 3095/1), František Půlpán a 
Helena Půlpánová (parc.č. 2917 a 2919/2), Václav Husák a Halina Husáková (parc.č. 2912), 
Tomáš Buzek, Jindřich Macík a Mgr. Jana Schmidová (parc.č. 2910), Jiří Široký (parc.č. 2896/1 
a 2897/1), Jan Javorek a Danuše Javorková (parc.č. 2786 a 2788), Petr Židek a Petra Židková 
(parc.č. 2785), Bohumil Kaplan a Oldřiška Kaplanová (parc.č. 2822/1, 2822/2, 2823/1, 2823/3 a 
2825), Bronislav Kožušník a Marie Kožušníková (parc.č. 2807/1 a 2807/2), Anna Fialová (parc.č. 
2800/1, 2800/2 a 2796/1), Olga Vroblová (parc.č. 2796/1, 2800/1 a 2800/2), Karin Mališová 
(parc.č. 2791 a 2793), Karel Gavlas (parc.č. 2778), Asental Land, s.r.o. (parc.č. 3427/2, 3498 a 
3499), Lesy České republiky, s.p. (parc.č. 3499 a správce vodního toku), OKD, a.s. (parc.č. 3052/1 
a 3062/1), JUTHEKO spol. s r. o. (parc.č. 3073/2, 3076/2 a 3077), Jana Otteová (parc.č. 3427/1), 
Povodí Odry, státní podnik (správce vodních toků), Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(správce technické infrastruktury, nadzemních a podzemních sítí elektronických komunikací v řešené 
oblasti), GridServices, s.r.o. (správce technické infrastruktury, podzemních sítí plynovodu v řešené 
oblasti), ČEZ Distribuce, a. s. (správce technické infrastruktury, nadzemních a podzemních 
distribučních sítí elektrické energie v řešené oblasti), Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. (správce technické infrastruktury, podzemních sítí vodovodních řadů v řešené oblasti), 
GasNet, s.r.o. (parc.č. 3280, 3386, 3389, 3388/3, 3269, 3267, 3387, 2965, 2966, 2960/1, 2950/2, 
2955, 2958, 2947, 3020, 3026, 3101, 3122/2, 3237, 3052/1, 6062/1, 3053/1, 3227, 2943/2, 3275, 
2818, 2852/1, 2858, 3249/3, 5066, 2935, 3007/1, 3071, 3019, 3052/2, 3418/4, 3419), Marta 
Barwiolková (parc.č. 2946), Komerční banka, a.s. (parc.č. 2910, 3020, 3026), Českomoravská 
stavební spořitelna, a.s. (parc.č. 2910, 3482, 3483), Hana Figurová (parc.č. 3020 a 3026), 
Hypoteční banka, a.s. (parc.č. 3101, 3122/2, 2912, 3279, 3095/1),  UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. (parc.č. 3386, 3389, 3388/3, 3269, 3267 a 3387), Česká spořitelna, a.s. 
(parc.č. 3422, 3020, 3024, 3053/3, 3427/1),   Milan Jersak (parc.č. 3438), Emil Hejda (parc.č. 3019) 
a dále Jana Halamová (parc.č. 3483), Božena Kenďurová (parc.č. 3483), Marie Warzeszková 
(parc.č. 3483), Vladislav Buzek a Vlasta Buzková (parc.č. 2910) v zast. Ing. Tadeáš Bijok. 

d) Dle ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, kteří se, v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona, identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, a to:  
− parc.č. 2560, 2561/1, 2561/2, 2564, 2631, 2632, 2634/1, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762/1, 2762/2, 

2763/2, 2764/1, 2764/3, 2765, 2766, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 
2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2787, 2789, 2790, 2792, 2794/1, 2794/2, 2795, 2796/2, 2797, 
2799/1, 2799/2, 2805, 2806, 2808/1, 2808/2, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2816, 2819, 
2821, 2824, 2826, 2830/4, 2831, 2832, 2834, 2835, 2844/2, 2846, 2847, 2855/1, 2879, 2880, 
2881, 2882, 2885/2, 2885/3, 2886, 2888, 2889, 2890/3, 2893, 2894/1, 2910, 2914, 2915, 2916, 
2918, 2919/1, 2920, 2921, 2922, 2924/1, 2924/2, 2926/1, 2928, 2931/1, 2934, 2941, 2942/1, 
2942/2, 2942/3, 2944, 2945, 2948/1, 2948/2, 2950/1, 2953, 2954, 2959, 2960/2, 2961, 2962, 
2963, 2964/1, 2964/2, 2967/2, 2967/3, 2974/4, 2976, 2977, 2978, 2980/1, 2980/2, 2980/4, 2981, 
2982, 2984, 2985, 2986, 2989/1, 2989/2, 2990/1, 2993/3, 2994, 2998, 3000, 3001, 3004, 3006, 
3008/1, 3008/2, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016/1, 3016/2, 3018/1, 3018/2, 
3021/1, 3021/2, 3022/1, 3022/2, 3025/1, 3027, 3028, 3029, 3030/1, 3030/2, 3031, 3032, 3033/1, 
3033/2, 3033/3, 3033/4, 3034/2, 3034/4, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040/1, 3040/2, 3041, 
3042/1, 3042/2, 3044, 3045/1, 3045/4, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051/1, 3051/2, 3051/3, 3051/4, 
3051/6, 3051/7, 3052/1, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059/1, 3059/2, 3060, 3061, 3063, 
3064/1, 3065, 3066, 3067, 3068, 3070, 3071, 3072, 3076/4, 3076/5, 3076/6, 3076/13, 3076/14, 



Č.j. OUDo    624/2017 str. 11 

 
3076/15, 3076/16, 3092, 3095/2, 3097/1, 3097/2, 3097/3, 3098, 3102, 3103, 3104/3, 3117, 
3124/1, 3124/2, 3124/3, 3125/1, 3125/2, 3126, 3127, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222/1, 3222/2, 
3222/4, 3222/5, 3224, 3225, 3228, 3229/1, 3229/2, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 
3237, 3238, 3239/1, 3239/2, 3239/4, 3240, 3241, 3244, 3245, 3248, 3249/1, 3249/2, 3250/1, 
3250/2, 3251, 3252, 3253, 3254, 3256, 3257/2, 3257/7, 3258, 3259/1, 3259/2, 3260, 3262, 3263, 
3264, 3272/2, 3274, 3277, 3278, 3281/1, 3281/2, 3283/1, 3283/3, 3284, 3286, 3382, 3383, 3381, 
3388/1, 3388/2, 3390, 3391, 3392, 3395/1, 3395/2, 3395/3, 3402, 3403/1, 3403/2, 3404/2, 3404/3, 
3404/5, 3404/6, 3405/1, 3405/2, 3406/1, 3407, 3408, 3409, 3410, 3412, 3413/1, 3414, 3415, 
3416, 3417/1, 3418/1, 3418/5, 3420/1, 3420/2, 3424, 3426/1, 3426/4, 3426/8, 3428/1, 3428/4, 
3429/1, 3429/3, 3429/5, 3429/6, 3429/7, 3429/8, 3429/9, 3429/10, 3430, 3431, 3433, 3434/1, 
3434/3, 3434/4, 3435/1, 3435/2, 3436, 3478, 3472, 3473, 3479, 3480, 3481, 3485, 3486, 3487, 
3490, 3491/2, 3493, 3494, 3495, 3499, 3500 a 3503/2 v katastrálním území Doubrava u Orlové,  

− parc.č. 780, 781, 790, 791, 792, 793, 794 a 797/1 v katastrálním území Orlová, 
− parc.č. 1220/1, 1220/2, 1221, 1222, 1223, 1227, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1395, 1396, 

1397/19, 1397/37, 1397/38, 1424/2, 1424/6, 1438 a 1450 v katastrálním území Horní Lutyně, 
− parc.č. 2475, 2476, 2477, 2478, 2480, 2813, 2816, 3130/1, 3130/2, 3130/3, 3130/4, 3130/5, 

3130/6, 3130/7, 3172, 3173/1, 3174, 3177/2, 3175/1, 3175/2, 3175/3, 3175/4, 3177/1, 3177/3, 
3213/1, 3213/2, 3213/3, 3213/4 a 3213/5 v katastrálním území Dětmarovice.   

e) Dle ust. § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: 
toto ustanovení se nevztahuje. 

 

Zahájení územního řízení bylo oznámeno spolku Změna pro život z.s. (dále jen „spolek“), na základě 
žádosti ze dne 10.10.2016 o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v oznámení byl spolek poučen o podmínkách účastenství v řízení, 
vyplývajících z ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k tomu, že spolek písemně neoznámil 
v zákonem stanovené lhůtě svoji účast v územním řízení, stavební úřad jej nepojal za účastníka řízení.  

Vlastnictví ani jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 
dotčena. Věcná práva z titulu věcného břemene chůze a jízdy ke stavbou dotčeným pozemkům nemohou 
být tímto rozhodnutím dotčena, jelikož je v těchto případech umísťována stavba podzemní, která svým 
provedením nebude mít na výkon těchto věcných práv žádný vliv. 

V průběhu řízení byla projektová dokumentace doplněna o dokumentaci vodovodních přípojek k ČS a 
ČOV, kterou v únoru 2017 vypracovala společnost VODING HRANICE, spol. s r.o., projektant Ing. Jana 
Sýkorová, která představovala upřesnění provedení doplňkových staveb, odsouhlasené vlastníkem 
vodovodního řadu – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a vlastníky dotčených pozemků. 

 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena následujícími doklady a podklady: 
1) Vlastnictví dotčených pozemků ověřeno výpisy z katastru nemovitostí pro katastrální území 

Doubrava u Orlové – LV č. 7, 33, 48, 63, 82, 85, 104, 107, 116, 176, 194, 211, 213, 244, 263, 274, 
288, 373, 408, 414, 421, 439, 443, 446, 486, 503, 505, 506, 512, 532, 564, 565, 568, 587, 592, 598, 
627, 638, 640, 765, 832, 833, 834, 859, 901, 915, 989, 1013, 1035, 10001, 1192, 1209, 1214, 1217, 
1226, 1260, 1276, 1303, 1304, 1311, pro katastrální území Orlová LV č. 10001 a pro katastrální 
území Horní Lutyně LV č. 10001 a 1177. 

2) Informace o okolních parcelách.  
3) Doklady dle § 86 odst. 2 písm. a) a § 86 odst. 3 stavebního zákona – Smlouvy o budoucím uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a o právu provést stavbu a souhlasy s umístěním 
stavby na pozemcích parc.č. 2778, 2785, 2786, 2788, 2791, 2793, 2796/1, 2800/1, 2800/2, 2807/1, 
2807/2, 2822/1, 2822/2, 2823/1, 2823/3, 2825, 2896/1, 2897/1, 2910, 2912, 2917, 2919/2, 2943/2, 
2946, 2947, 2950/2, 2955, 2958, 2960/1, 2965, 2966, 3017, 3019, 3020, 3023, 3024, 3026, 3043, 
3052/1, 3052/2, 3053/1, 3053/3, 3062/1, 3071, 3073/2, 3076/2, 3077, 3095/1, 3095/4, 3099, 3100, 
3101, 3122/2, 3123, 3217/3, 3227, 3237, 3255, 3261, 3267, 3269, 3271, 3272/1, 3275, 3279, 3280, 
3385, 3386, 3387, 3388/3, 3389, 3396/1, 3411, 3418/4, 3419, 3422, 3426/5, 3426/7, 3427/1, 3427/2, 
3428/2, 3428/3, 3438, 3476, 3482, 3483, 3488, 3489, 3491/1, 3492, 3498 a 3499 v katastrálním 
území Doubrava u Orlové, pozemcích parc.č. 1237/1 a 1238 v katastrálním území Horní Lutyně a 
pozemku parc.č. 789 v katastrálním území Orlová. 
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4) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě ze dne 29.7.2016 pod č. 16_SOBS01_4121210217 ke zřízení přípojky NN pro ČOV 400 
EO, 

5) Projektová dokumentace (DÚR), vypracovala VODING HRANICE, spol. s r.o., hlavní projektant 
Ing. Jana Sýkorová, zodpovědný projektant Ing. Josef Pilař, ČKAIT 1200237, 

6) Dokumentace vodovodních přípojek k ČS a ČOV, vypracovala VODING HRANICE, spol. s r.o., 
projektant Ing. Jana Sýkorová. 

 

Žadateli se nepodařilo předložit doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku popř. souhlas 
(dále jen „oprávnění“) od některých účastníků řízení, a to Jany Halamové, Boženy Kenďurové, Marie 
Warzeszkové (spoluvlastníci pozemku parc.č. 3483 v katastrálním území Doubrava u Orlové), Vladislava 
Buzka a Vlasty Buzkové (spoluvlastníci pozemku parc.č. 2910 v katastrálním území Doubrava u Orlové), 
jelikož se jedná o osoby, které se nepodařilo jednoznačně identifikovat a v případě Boženy Kenďurové se 
jedná o osobu zemřelou, u níž není znám okruh možných dědiců. Zároveň nebyl předloženo oprávnění od 
účastníka řízení Břetislava Fiži (spoluvlastník pozemku parc.č. 3385 v katastrálním území Doubrava u 
Orlové), který trvale žije mimo územní České republiky.  

Stavební úřad zkoumal, zda absence oprávnění výše uvedených spoluvlastníků pozemků parc.č. 2910, 
3385 a 3483 v katastrálním území Doubrava u Orlové znemožňuje umístit stavbu na těchto pozemcích či 
nikoli. Stavební zákon problematiku podílového spoluvlastnictví neupravuje, proto stavební úřad hledal 
oporu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObZ“), a to v ust. § 1129 odst. 1 ObZ, kde je 
uvedeno – citace: „K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím 
podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň 
dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků.“, konec citace.  

S přihlédnutím k citovanému ustanovení ObZ bylo nutno ověřit, jak velký spoluvlastnický podíl na 
společné věci (pozemku) mají účastníci řízení, od kterých se žadateli nepodařilo oprávnění získat. Dle 
výpisu z katastru nemovitostí LV č. 506 je celkový spoluvlastnický podíl v případě Jany Halamové, 
Boženy Kenďurové a Marie Warzeszkové ve výši 32,6 % pozemku parc.č. 3483 v katastrálním území 
Doubrava u Orlové. Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 194 je celkový spoluvlastnický podíl 
v případě Vladislava Buzka a Vlasty Buzkové ve výši 12,5 % pozemku parc.č. 2910 v katastrálním území 
Doubrava u Orlové a dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 194 je spoluvlastnický podíl v případě 
Břetislava Fiži ve výši 12,5 % pozemku parc.č. 3385 v katastrálním území Doubrava u Orlové. Vzhledem 
k tomu, že tyto celkové podíly nepřesahují jednu třetinu z celkového spoluvlastnictví pozemků, lze 
konstatovat, že předložená oprávnění ostatních spoluvlastníků (účastníků řízení), tvořící více než 
dvoutřetinový souhrnný spoluvlastnický podíl k pozemkům parc.č. 2910, 3385 a 3483 v katastrálním 
území Doubrava u Orlové, opravňuje žadatele umístit stavbu na těchto pozemcích.    
 
K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel doložil tyto stanoviska, vyjádření a rozhodnutí 
dotčených orgánů: 
• Krajský úřad MSK, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 
 (stanovení příslušného stavebního úřadu ze dne 19.5.2016 pod č.j. MSK 67020/2016) 
• Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek stavební a dopravy 
 (vyjádření ze dne 31.5.2016 pod č.j. OUDo 761/2016) 
 (povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 31.10.2016 pod č.j. OUDo 1653/2016) 
• Městský úřad Orlová, odbor dopravy 
 (povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 28.11.2016 pod zn. MUOR 62219/2016) 
• Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí 
 (koordinované závazné stanovisko a sdělení ze dne 20.6.2016 pod zn. MUOR 29619/2016) 
• Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 
 (závazné stanovisko ze dne 2.6.2016 pod č.j. MSK 67268/2016) 
 (stanovisko a sdělení ze dne 24.5.2016 pod č.j. MSK 67263/2016) 
 (stanovisko a sdělení ze dne 28.6.2016 pod č.j. MSK 77665/2016) 
• Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě  
 (závazné stanovisko ze dne 14.6.2016 pod č.j. KHSMS 24003/2016/KA/HOK) 
• Hasičský záchranný sbor MSK, územní pracoviště Karviná  
 (závazné stanovisko ze dne 15.6.2016 pod č.j. HSOS-5099-2/2016) 
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát  
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 (stanovisko ze dne 7.6.2016 pod č.j. KRPT-121139-1/ČJ-2016-070306) 
• Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury  
 (závazné stanovisko ze dne 2.6.2016 pod č.j. 66810/2016-8201-OÚZ-BR) 
 
Dále žadatel předložil k územnímu řízení tato vyjádření majetkových správců dopravní a technické 
infrastruktury a ostatních: 
• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
 (stanovisko ze dne 13.3.2017 pod zn. 9773/V014865/2016/MO) 
 (stanovisko ze dne 26.9.2016 pod zn. 9773/V019505/2016/MO) 
• ČEZ Distribuce a.s. 
 (stanovisko ze dne 7.6.2016 pod zn. 1085564361) 
 (sdělení ze dne 6.11.2015 pod zn. 0100489490) 
• ČEZ ICT Services, a.s. 
 (sdělení ze dne 6.11.2015 pod zn. 0200378787) 
• ČEZ Teplárenská, a.s. 
 (vyjádření ze dne 24.5.2016) 
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
 (vyjádření ze dne 6.11.2016 pod č.j. 729111/15) 
• RWE Distribuční služby, s.r.o. (nyní GridServices, s.r.o.) 

(stanoviska ze dne 25.5.2016 pod zn. 5001308792 a pod zn. 5001308809) 
• Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. 
 (vyjádření ze dne 25.5.2016 pod zn. 13756/TSÚ/2016-RŘ) 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 (vyjádření ze dne 26.5.2016 pod zn. 54200/S1455/16/Ro) 
• Povodí Odry, státní podnik 
 (stanovisko ze dne 24.5.2016 pod zn. 07155/923/2/831.05/2016) 
• Lesy ČR, státní podnik 
 (vyjádření správy toků ze dne 31.5.2016 pod č.j. LČR951/002363/2016) 
 (vyjádření lesní správy ze dne 7.9.2016 pod č.j. LCR109/000861/2016) 
 (vyjádření lesní správy ze dne 7.9.2016 pod č.j. LCR109/001470/2016) 
• Asental Land, s.r.o. 
 (vyjádření ze dne 26.4.2016 pod zn. LA/SMSP/2016) 
• OKD, a.s. 
 (vyjádření ze dne 1.6.2016 pod zn. OEŽP/Cs/2016/46) 
 (vyjádření ze dne 31.8.2016 pod zn. CRP/2016/98) 
• OKD, a.s. Informační technologie 
 (vyjádření ze dne 1.6.2016 pod č.j. IT 142/2016) 
• Veolia Energie ČR, a.s. 
 (vyjádření ze dne 30.5.2016 pod zn. REVM-ZDS/937/104/2013) 
• Itself s.r.o. 
 (vyjádření ze dne 3.12.2015 pod č. 15/003928) 
• NET4GAS, s.r.o. 
 (vyjádření ze dne 6.11.2015 pod zn. 7973/15/OVP/N) 
 
Při rozhodování stavební úřad vyhodnotil záměr žadatele z hledisek vyplývajících z ust. § 90 
stavebního zákona a následně dospěl k tomuto závěru: 

1) Dle ust. § 90 písm. a) a b) stavebního zákona – soulad s vydanou územně plánovací 
dokumentací a soulad s cílí a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:  
Lokalita HRANICE se nachází v severozápadní části Obce Doubrava, dle územního plánu Doubrava 
je záměr kanalizačního řadu navrhován v plochách veřejného prostranství (kód plochy PV), smíšené 
obytné (kód plochy SB) a smíšené nezastavěného území (kód plochy NS), mapové listy 3-9 Bohumín 
a 2-9 Bohumín. Dotčené pozemky se nachází v zastavěném území, zastavitelných plochách i 
v nezastavěném území ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. d), f) a j) stavebního zákona. Umístění 
přečerpávací stanice je projektováno do plochy SB a umístění ČOV je projektováno do plochy 
technické infrastruktury (kód plochy T). Dle podrobnější úpravy územního plánu Doubravy, 
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vydaným opatřením obecné povahy, které bylo vydáno usnesením zastupitelstva obce Doubravy ze 
dne 13.4.2011 pod č.j. OUDo 468/2011 a nabylo účinnosti dne 5.5.2011, je v plochách PV, SB, NS a 
T přípustné umísťovat stavby technické infrastruktury definované v ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 
stavebního zákona, proto stavební úřad dospěl k závěru, že předložený stavební záměr v lokalitě 
HRANICE je v souladu s územním plánem Doubrava. 

Lokalita NOVÁ se nachází v západní části Obce Doubrava, dle územního plánu Doubrava je záměr 
kanalizačního řadu navrhován v plochách veřejného prostranství (kód plochy PV) a smíšené obytné 
(kód plochy SB), mapový list 3-9 Bohumín. Dotčené pozemky se nachází v zastavěném území 
a zastavitelných plochách ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. d) a j) stavebního zákona. Umístění ČOV 
je projektováno do plochy technické infrastruktury (kód plochy T). Část kanalizačního řadu je 
projektována na pozemcích parc.č. 789 v k.ú. Orlová, parc.č. 1237/1 a 1238 v k.ú. Horní Lutyně. Dle 
územního plánu města Orlová, v platném znění po změně č. 4 ze dne 11.7.2016, se tyto pozemky 
nachází v ploše veřejných prostranství (kód plochy PV), mapový list 3-9 Bohumín. Pozemky parc.č. 
1237/1 a 1238 v k.ú. Horní Lutyně se nachází v nezastavěném území ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. 
f) stavebního zákona a pozemek parc.č. 789 v k.ú. Orlová se nachází v zastavěném území ve smyslu 
ust. § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. 

Dle podrobnější úpravy územního plánu Doubravy je v plochách PV, SB a T přípustné umísťovat 
stavby technické infrastruktury definované v ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 stavebního zákona, proto 
stavební úřad dospěl k závěru, že předložený stavební záměr v lokalitě NOVÁ je v souladu s 
územním plánem Doubrava. Dle podrobnější úpravy územního plánu města Orlová, v platném 
znění po změně č. 4, je v plochách PV přípustné umísťovat stavby sítí technické infrastruktury a 
nezbytná zařízení veřejné technické infrastruktury, stavební úřad tak dospěl k závěru, že předložený 
stavební záměr v lokalitě NOVÁ je v souladu s územním plánem města Orlová. 
Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že stavební záměr "Odkanalizování obce 
Doubrava" v lokalitách HRANICE a NOVÁ v katastrálním území Doubrava u Orlové, Orlová a 
Horní Lutyně v předloženém rozsahu je v souladu s Územním plánem Doubrava a územním 
plánem města Orlová, v platném znění po změně č. 4. 
Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, protože se jedná o stavbu nezbytné technické 
infrastruktury, přičemž podzemní část stavby v podobě gravitačních a výtlačných stok kanalizačního 
řadu se stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území nedotýká, a nadzemní část 
stavby v podobě ČOV a ČS je navrhována v místech k tomuto územním plánem vymezených, stavba 
nebude mít negativní vliv na ochranu těchto hodnot v území, zároveň stavba bude mít pozitivní vliv 
na způsob nakládání s odpadními vodami v řešeném území. Stavba svým umístěním respektuje 
charakter okolní zástavby. 

 
2) Dle ust. § 90 písm. c) stavebního zákona – soulad s požadavky tohoto zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:  
Předložená žádost o vydání územního rozhodnutí má všechny náležitosti a byla doložena podklady a 
stanovisky potřebnými pro posouzení navrhované stavby podle ust. § 86 stavebního zákona a ust. § 3 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Projektová dokumentace stavby je zpracovaná oprávněnou osobou a vyhodnocena o splnění 
požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů a splnění požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá, že by stavbu 
užívali osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, proto stavba nebyla navrhována s ohledem 
na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

 

3) Dle ust. § 90 písm. d) stavebního zákona – soulad s požadavky na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu:  
K čerpací stanici (ČS) a ČOV 400 EO budou v rámci stavby zřízeny vodovodní přípojky vč. zemního 
vedení vnitřního vodovodu a přípojky NN vč. kabelového připojení za účelem zajištění řádného 
provozu technologických zařízení.  
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4) Dle ust. § 90 písm. e) stavebního zákona – soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a 

se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a to: 
Z koordinovaného závazného stanoviska a sdělení pod zn. MUOR 29619/2016, vydaného dne 
20.6.2016 MěÚ Orlová, odborem výstavby a životního prostředí, vyplývá: 
a. dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko bez 

stanovení podmínek, které by bylo nutno zahrnout do podmínek tohoto rozhodnutí,  
b. dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno souhlasné 

závazné stanovisko, jenž bylo vázáno na splnění podmínek, které byly zahrnuty do podmínky č. 
11 pro umístění stavby tohoto rozhodnutí,  

c. dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu byl vydán souhlas 
k odnětí půdy ze ZPF s uvedením podmínek, které byly zahrnuty do podmínky č. 12 pro umístění 
stavby tohoto rozhodnutí, 

d. dle zákona č. 114/1992 Sb., ochrana přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů byly 
z hledisek tohoto zákona a k zásahu do krajinného rázu vydány souhlasné závazné stanoviska 
bez uvedení podmínek, které by bylo nutno zahrnout do podmínek tohoto rozhodnutí, 

e. dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby ve 
vzdálenosti do 50 metrů od okraje pozemků, určených k plnění funkce lesa, který je vázán na 
splnění podmínek, zahrnutých do podmínky č. 13 pro umístění stavby tohoto rozhodnutí,  

f. dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno sdělení 
dotčeného orgánu, že záměr v předloženém rozsahu je vodním dílem, vyžadující stavební 
povolení, jenž vydává vodoprávní úřad Orlová. Tato skutečnost byla zohledněna v podmínce č. 1 
pro projektovou přípravu stavby tohoto rozhodnutí,  

g. dle zákona č. 13/1997 Sb., o podzemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko bez uvedení podmínek, které by bylo nutno 
zahrnout do podmínek tohoto rozhodnutí,  

h. dle zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých 
zákonů bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko bez uvedení podmínek, které by bylo nutno 
zahrnout do podmínek tohoto rozhodnutí, 

i. dle zákona č. 20/1987 Sb., o stání památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nedochází 
k dotčení citovaného zákona, 

V závazném stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, byl vydán souhlas s umístěním stavby v chráněném 
ložiskovém území za podmínek, které byly stanoveny v podmínce č. 10 pro umístění stavby tohoto 
rozhodnutí. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal stanovisko 
z hledisek zákona č. 114/1992 Sb., ochrana přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že 
záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, zároveň z hledisek zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal sdělení, že tento 
záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu tohoto zákona. 

Z hlediska zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko 
bez stanovení podmínek. 

Z hlediska zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno 
souhlasné závazné stanovisko s podmínkou, jenž byla zahrnuta do podmínky č. 2 pro projektovou 
přípravu stavby tohoto rozhodnutí. 

Povodí Odry, státní podnik, jako správce povodí ve stanovisku požaduje, z hlediska péče o jakost 
povrchových vod, aby ČOV pracovaly s využitím nejlepší dostupné technologie dle NV č. 401/2015 
Sb.. Stavební úřad tento požadavek nezahrnoval do podmínek tohoto rozhodnutí, jelikož splnění 
tohoto požadavku vyplývá z jiných právních předpisů a posouzení jeho plnění je v kompetenci 
vodoprávního úřadu. Pro účely tohoto rozhodnutí je uvedení požadavku v podmínkách nadbytečné. 
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Lesy ČR, s.p. Správa toků – oblast Povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, jako určený 
správce drobného vodního toku Glembovec s přítokem Mlýnka, vydal k záměru souhlasné vyjádření 
k umístění záměru s uvedením podmínek pro další projektovou přípravu, jenž byly zahrnuty do 
podmínky č. 3 pro projektovou přípravu tohoto rozhodnutí. Požadavek správce toků, aby tyto 
podmínky byly taxativně uvedeny v rozhodnutí, vyhodnotil stavební úřad jako neoprávněný, jelikož 
se nejedná o podmínky závazného stanoviska, u kterých by takto bylo postupováno. Stavební úřad 
proto zahrnul stanovené podmínky do podmínek tohoto rozhodnutí způsobem, který považuje za 
zcela dostačující, a to odkazem na vydané vyjádření, ve kterém jsou konkrétní podmínky stanoveny. 

Lesy ČR, s.p. Lesní správa Ostrava, jako spoluvlastník lesního pozemku parc.č. 3499 v k.ú. 
Doubrava u Orlové, na kterém se nachází drobný vodní tok, stanovil ve svém vyjádření pod č.j. 
LCR109/001470/2016 podmínky, kterými podmiňuje souhlas s umístěním vyústního objektu z ČOV 
400 EO na předmětném pozemku. Stavební úřad tyto podmínky nezahrnul do podmínek tohoto 
rozhodnutí, jelikož jejich vyhodnocením dospěl k závěru, že část uvedených podmínek jsou 
podmínkami pro provádění stavby, nikoli k jejímu umístění a část podmínek jsou charakteru, 
k jejichž stanovení je oprávněn příslušný dotčený orgán na úseku ochrany lesa a nepřísluší tomuto 
účastníkovi řízení. Plnění podmínek, mající občanskoprávní povahu, nelze zahrnout do podmínek 
tohoto rozhodnutí. 

Lesy ČR, s.p. Lesní správa Ostrava, jako vlastník sousedního lesního pozemku parc.č. 1438 v k.ú. 
Horní Lutyně, vyjádřil ve vyjádření pod č.j. LCR109/000861/2016 nesouhlas s místěním části stavby 
kanalizačního řadu v těsné blízkosti tohoto pozemku. Stavební úřad tento nesouhlas vyhodnotil jako 
námitku účastníka řízení k umístění stavby, s níž se vypořádal v části „Vypořádání s návrhy a 
námitkami účastníků“ odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

Asental Land, s.r.o., jako vlastník pozemků parc.č. 3427/2, 3498 a spoluvlastník pozemku parc.č. 
3499 v k.ú. Doubrava u Orlové, na kterých má být část stavby umístěna, udělil ve svém vyjádření 
souhlas s umístěním stavby na předmětných pozemcích, zároveň stanovil podmínky souhlasu. 
Stavební úřad tyto podmínky vyhodnotil a do podmínek pro přípravu stavby tohoto rozhodnutí 
(podmínka č. 6) zahrnul pouze podmínku č. 2 vyjádření, která má významnou souvislost s ochranou 
vlastnických práv tohoto účastníka. Ostatní podmínky stavební úřad nezahrnul do podmínek tohoto 
rozhodnutí, jelikož po jejich vyhodnocení dospěl k závěru, že se jedná o podmínky občanskoprávní 
povahy, jejichž vymahatelnost je upravena jiným právním předpisem, dále pak charakteru, k jejichž 
stanovení je kompetentní příslušný dotčený orgán, nikoli tento účastník řízení anebo podmínky, 
k jejichž stanovení není tento účastník vůbec oprávněn, např. podmínka č. 8 vyjádření. 

OKD, a.s., jako vlastník pozemků parc.č. 3052/1 a 3062/1 v k.ú. Doubrava u Orlové, na kterých má 
být část stavby umístěna, udělil ve svém vyjádření souhlas s umístěním stavby na předmětných 
pozemcích, zároveň stanovil podmínky souhlasu, které stavební úřad nezahrnul do podmínek tohoto 
rozhodnutí, jelikož se jedná o podmínky, jejichž stanovení je v kompetenci dotčených popř. 
správních orgánů, nikoli tohoto účastníka, a podmínky občanskoprávní povahy, jejichž 
vymahatelnost je upravena jiným právním předpisem. 

 

Jelikož byly shromážděny všechny podklady, na základě kterých bylo možno ve věci umístění stavby 
rozhodnout, stavební úřad, v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, dne 29.3.2017 oznámil 
účastníkům řízení, že se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a k tomu jim 
stanovil usnesením pod č.j. OUDo 500/2017 lhůtu do 5–ti dnů od doručení tohoto usnesení. Této 
možnosti nikdo nevyužil.  

Stavební úřad jednoznačně dospěl k závěru, že záměr je v souladu s ust. § 90 stavebního zákona, zajistil 
vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 
předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a oprávněných požadavků 
účastníků řízení, které zahrnul do podmínek rozhodnutí, předložená projektová dokumentace je 
zpracovaná a vyhodnocená oprávněnou osobou, splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášku č. 268/2009 Sb., a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  
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V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí 
označit všechny účastníky řízení. Správní orgán v tomto smyslu uvádí, že v daném případě jsou účastníky 
řízení: 

Obec Doubrava, Petr Mikulčík, Pavel Mikulčík, Jana Halamová, Božena Kenďurová, Lucie 
Czyžová, Martin Czyž, Leo Papala, Renáta Pilchová, Radomír Bronček, Milada Brončková, Jana 
Dúbravčíková, Martin Valouch, Anna Kantorová, Michael Le, Věra Bernatská, Miroslava Endová, 
Břetislav Fiža, Světla Pánková, Jiří Stuchlík, Jana Stuchlíková, Peter Sakmar, Radka Sakmarová, 
Aleš Zembinský, Lenka Kunischová, Jindřich Macura, Romana Macurová, Pavel Liberda, Jaroslav 
Nemček, Jarmila Nemčeková, Aleš Žáček, Anna Žáčková, Roman Waclawiec, Halina 
Waclawiecová, Čestmír Svoboda, Martin Ševěček, Monika Ševěčková, Drahomíra Skaláková, Pavel 
Makovička, Radomíra Jasenková, Pavel Piš, Ing. Petr Dolák, Danuše Doláková, František Baran, 
Anna Baranová, Lukáš Figura, Radka Figurová, Ondrej Pompa, Pavlína Pompová, Josef Renta, 
Naděžda Rentová, Roman Hejda, Miloslav Vozar, Jana Kovaříková, Miroslav Nožka, Romana 
Nožková, Vanda Pytliková, Martin Majer, Ing. Václav Pastušek, Růžena Krůlová, Michal Jersak, 
Tomáš Jersak, Gabriela Jiříčková, Lidmila Huťková, Jindřich Bugla, Petr Gavlovský, Libuše 
Gavlovská, Květuše Matrosová, Miroslav Kika, Nataša Kiková, Vítězslav Kubátko, Ing. Dagmar 
Kubátková, Eva Poskierová, Antonín Poskier, František Fryš, Milena Jelšíková, Jarmila Šťastná, 
Josef Szebesta, Anna Szebestová, František Půlpán, Helena Půlpánová, Václav Husák, Halina 
Husáková, Tomáš Buzek, Vladislav Buzek, Vlasta Buzková, Jindřich Macík, Mgr. Jana Schmidová, 
Jiří Široký, Jan Javorek, Danuše Javorková, Petr Židek, Petra Židková, Bohumil Kaplan, Oldřiška 
Kaplanová, Bronislav Kožušník, Marie Kožušníková, Anna Fialová, Olga Vroblová, Karin 
Mališová, Karel Gavlas, Jaroslav Rabe, Asental Land, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., OKD, a.s., 
JUTHEKO spol. s r. o., Město Orlová, Jana Otteová, Povodí Odry, státní podnik, Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Marie Warzeszková, GasNet, s.r.o., Marta Barwiolková, 
Komerční banka, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Hana Figurová, Hypoteční banka, 
a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká spořitelna, a.s., Milan Jersak, Emil 
Hejda a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k následujícím pozemkům: parc.č. 2560, 
2561/1, 2561/2, 2564, 2631, 2632, 2634/1, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762/1, 2762/2, 2763/2, 2764/1, 
2764/3, 2765, 2766, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2779, 2780, 2781, 2782, 
2783, 2787, 2789, 2790, 2792, 2794/1, 2794/2, 2795, 2796/2, 2797, 2799/1, 2799/2, 2805, 2806, 
2808/1, 2808/2, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2816, 2819, 2821, 2824, 2826, 2830/4, 2831, 
2832, 2834, 2835, 2844/2, 2846, 2847, 2855/1, 2879, 2880, 2881, 2882, 2885/2, 2885/3, 2886, 2888, 
2889, 2890/3, 2893, 2894/1, 2910, 2914, 2915, 2916, 2918, 2919/1, 2920, 2921, 2922, 2924/1, 
2924/2, 2926/1, 2928, 2931/1, 2934, 2941, 2942/1, 2942/2, 2942/3, 2944, 2945, 2948/1, 2948/2, 
2950/1, 2953, 2954, 2959, 2960/2, 2961, 2962, 2963, 2964/1, 2964/2, 2967/2, 2967/3, 2974/4, 2976, 
2977, 2978, 2980/1, 2980/2, 2980/4, 2981, 2982, 2984, 2985, 2986, 2989/1, 2989/2, 2990/1, 2993/3, 
2994, 2998, 3000, 3001, 3004, 3006, 3008/1, 3008/2, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 
3016/1, 3016/2, 3018/1, 3018/2, 3021/1, 3021/2, 3022/1, 3022/2, 3025/1, 3027, 3028, 3029, 3030/1, 
3030/2, 3031, 3032, 3033/1, 3033/2, 3033/3, 3033/4, 3034/2, 3034/4, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 
3040/1, 3040/2, 3041, 3042/1, 3042/2, 3044, 3045/1, 3045/4, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051/1, 
3051/2, 3051/3, 3051/4, 3051/6, 3051/7, 3052/1, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059/1, 3059/2, 
3060, 3061, 3063, 3064/1, 3065, 3066, 3067, 3068, 3070, 3071, 3072, 3076/4, 3076/5, 3076/6, 
3076/13, 3076/14, 3076/15, 3076/16, 3092, 3095/2, 3097/1, 3097/2, 3097/3, 3098, 3102, 3103, 
3104/3, 3117, 3124/1, 3124/2, 3124/3, 3125/1, 3125/2, 3126, 3127, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222/1, 
3222/2, 3222/4, 3222/5, 3224, 3225, 3228, 3229/1, 3229/2, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 
3236, 3237, 3238, 3239/1, 3239/2, 3239/4, 3240, 3241, 3244, 3245, 3248, 3249/1, 3249/2, 3250/1, 
3250/2, 3251, 3252, 3253, 3254, 3256, 3257/2, 3257/7, 3258, 3259/1, 3259/2, 3260, 3262, 3263, 
3264, 3272/2, 3274, 3277, 3278, 3281/1, 3281/2, 3283/1, 3283/3, 3284, 3286, 3382, 3383, 3381, 
3388/1, 3388/2, 3390, 3391, 3392, 3395/1, 3395/2, 3395/3, 3402, 3403/1, 3403/2, 3404/2, 3404/3, 
3404/5, 3404/6, 3405/1, 3405/2, 3406/1, 3407, 3408, 3409, 3410, 3412, 3413/1, 3414, 3415, 3416, 
3417/1, 3418/1, 3418/5, 3420/1, 3420/2, 3424, 3426/1, 3426/4, 3426/8, 3428/1, 3428/4, 3429/1, 
3429/3, 3429/5, 3429/6, 3429/7, 3429/8, 3429/9, 3429/10, 3430, 3431, 3433, 3434/1, 3434/3, 3434/4, 
3435/1, 3435/2, 3436, 3478, 3472, 3473, 3479, 3480, 3481, 3485, 3486, 3487, 3490, 3491/2, 3493, 
3494, 3495, 3499, 3500 a 3503/2 v katastrálním území Doubrava u Orlové, parc.č. 780, 781, 790, 
791, 792, 793, 794 a 797/1 v katastrálním území Orlová, parc.č. 1220/1, 1220/2, 1221, 1222, 1223, 
1227, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1395, 1396, 1397/19, 1397/37, 1397/38, 1424/2, 1424/6, 
1438 a 1450 v katastrálním území Horní Lutyně, parc.č. 2475, 2476, 2477, 2478, 2480, 2813, 2816, 
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3130/1, 3130/2, 3130/3, 3130/4, 3130/5, 3130/6, 3130/7, 3172, 3173/1, 3174, 3177/2, 3175/1, 
3175/2, 3175/3, 3175/4, 3177/1, 3177/3, 3213/1, 3213/2, 3213/3, 3213/4 a 3213/5 v katastrálním 
území Dětmarovice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

1. Lesy ČR, s.p. Lesní správa Ostrava, jako vlastník sousedního lesního pozemku parc.č. 1438 v k.ú. 
Horní Lutyně, vyjádřil ve vyjádření pod č.j. LCR109/000861/2016 ze dne 7.9.2016 nesouhlas 
s místěním části stavby kanalizačního řadu v těsné blízkosti tohoto pozemku, který odůvodnil takto - 
citace: 

„1. Stavba realizována dle předložené dokumentace by svými vlivy = ochranným pásmem = zasáhla 
na výše uvedený pozemek. 
2. Zásahem ochranného pásma na výše uvedený lesní pozemek dojde k zásahu do vlastnických práv a 
omezení týkajících se výkonu vlastnických práv na předmětném pozemku spočívající v omezení 
užívání tohoto pozemku pro jeho primární účel. 
3. Dle dikce zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
v platném znění, § 14, odstavce 1) – citace: „Zpracovatelé nebo navrhovatelé územně plánovací 
dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou 
povinni dbát a řídit se při tom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit 
taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a 
uspořádání území po dokončení stavby.“konec citace. Dané území skýtá možnosti umístit kanalizaci 
tak, aby nejen svou trasou, ale ani ochranným pásmem nezasáhla na výše uvedený pozemek. 
4. Jedná se o zásah do VKP, jímž lesní pozemky ze zákona jsou. Jejich funkce a ochrana byla 
zákonem určená jako významná. Umístit stavbu tak, aby svým ochranným pásmem zasáhla do VKP a 
omezila tak jeho funkci, jde-li tuto stavbu umístit i jinde, je významně a nezanedbatelně nevhodným 
zásahem do VKP. 
5. Není v našem zájmu, zatěžovat lesní pozemek dalšími objekty a stavbami nesloužícími k lesnímu 
hospodaření a taktéž věcnými břemeny ve prospěch třetích osob, ztěžujícími nám hospodaření na 
nich a omezující nás ve výkonu činností, k nimž jsme na daných pozemcích oprávněni a ukládajícími 
nám povinnosti stran ochrany osob a majetku. 
S dotčením pozemku p.č. 1438 k.ú. Horní Lutyně v jakékoli podobě nesouhlasíme.“ Konec citace. 

Stavební úřad tento nesouhlas vyhodnotil jako námitku účastníka řízení k umístění stavby. Na 
základě výše citovaného odůvodnění stavební úřad vyzval žadatele k vyjádření k podané námitce 
účastníka řízení za účelem opatření doplňujících podkladů pro posouzení její oprávněnosti. Podle     
§ 89 odst. 6 stavebního zákona se námitky účastníků řízení, o kterých nedošlo k dohodě mezi 
účastníky, posuzují na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě 
rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, v případě občanskoprávních námitek si 
stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci. 

Stavební úřad vycházel při vyhodnocení podané námitky v prvé řadě s přihlédnutím k vydanému 
závaznému stanovisku dotčeného orgánu na úseku ochrany lesa, s doplněním o vlastní vyhodnocení 
a správní úvahu, na základě kterých dospěl k následujícím závěrům: 

a) Dotčený orgán na úseku ochrany lesa, příslušný k provádění zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnotil 
umístění stavby tak, že ve věci vydal souhlasné závazné stanovisko s uvedením podmínek, 
jenž byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. V předmětném závazném stanovisku je 
výslovně uvedeno, že – citace: „Umístěním a realizací stavby nedojde k žádnému dotčení na 
pozemcích určených k plnění funkcí lesa parc.č. 1503/7, 1438, 2950/1 vše k.ú. Horní Lutyně 
a parc.č. 2926/1, 3500, 2632, 2634/1 vše k.ú. Doubrava u Orlové“ konec citace. Je tedy 
zřejmé, že dotčený orgán, který je zákonem pověřen k provádění tohoto zákona, má zcela 
opačný názor, než účastník řízení, který svůj nesouhlas odůvodnil odkazem a citací ust. § 14 
odstavce 1) tohoto zákona. Jelikož účastníku řízení nepřísluší provádět výklad tohoto 
zákona, je ve věci posouzení dotčení či nedotčení lesního pozemku platný výklad 
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příslušného dotčeného orgánu a tento v závazném stanovisku uvádí, že umístěním stavby 
nedojde k žádnému dotčení pozemku parc.č. 1438 v k.ú. Horní Lutyně plnící funkci lesa. 

b) K dalším částem odůvodnění si stavební úřad učinil následující správní úvahu. Namítaná 
část umísťovaného vodovodního řadu se nachází na pozemcích částečně zpevněné 
komunikace, která se nachází na veřejném prostranství, a tvoří přístup a příjezd k přilehlým 
rodinným domům a zahradám. Z podaného vyjádření žadatele k podané námitce je zřejmé, 
že se projektant při návrhu stavby zabýval možnostmi jiného umístění stavby, poměry 
v území však jinou alternativu neumožňují, a to vzhledem ke stávajícímu vedení sdružené 
vodovodní přípojky, kdy je kanalizační stoka umístěna v nejtěsněji možném souběhu 
s vedením této přípojky a stávající zástavbě. Umístění stavby na opačné straně vedení není 
možné důvodu existující zástavby. Tvrzení, že dané území skýtá možnosti umístit kanalizaci 
tak, aby nejen svou trasou, ale ani ochranným pásmem nezasáhla na výše uvedený pozemek, 
není podložené jakýmkoli způsobem a stavební úřad, s přihlédnutím k místnímu uspořádání 
zástavby a uložení stávajících sítí technické infrastruktury, se s tímto tvrzením neztotožňuje. 
Z podkladů dále vyplývá, že ochranné pásmo kanalizační stoky zasáhne na pozemek parc.č. 
1438 v k.ú. Horní Lutyně v rozmezí od 0,3 až 0,6 m a to pouze v úseku dlouhém cca 45 m. 
S přihlédnutím k tomu, že plošný zásah ochranným pásmem bude v rozsahu cca 20 m2 na 
pozemku o výměře 50.140 m2, a to na samotné hranici v max. šíři 0,6 m, nelze hovořit o 
dotčení lesního pozemku z hlediska jeho funkce a užívání, tzn. že tento lesní pozemek, 
z hledisek užívání pro jeho primární účel a s tím spojený výkon vlastnických práv, nebude 
umístěním stavby omezen. Nutno přihlédnout také k tomu, že tento lesní pozemek nelze, 
z hledisek lesního hospodářství, produkčně užívat až k samotné jeho hranici a to z důvodu 
existence stávající pozemní komunikace, proto ochranné pásmo v uvedeném rozsahu 
nemůže ztížit hospodaření či omezit výkon činností s tímto spojených, jak je namítáno. 
Taktéž namítaný zásah do významného krajinného prvku (VKP) nebyl dotčeným orgánem 
potvrzen. Významný krajinný prvek je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotnou část krajiny, která je významná tím, že buď utváří typický vzhled 
krajiny, nebo přispívá k udržení její stability. V případě lesního pozemku si pod významným 
zásahem do VKP lze přestavit např. jako nesprávné hospodářské využívání, které by vedlo k 
narušení možnosti obnovy VKP nebo ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce. Dle úvahy 
správního orgánu, v případě umístění podzemní stavby, jež nevyžaduje kácení dřevin, 
provádění významných terénních či jiných úprav, a jež zcela nepatrným způsobem zasahuje 
na lesní pozemek pouze svým ochranným pásmem, nelze hovořit o jakémkoli zásahu do 
VKP.  

Na základě výše uvedeného posouzení stavební úřad vyhodnotil podanou námitku jako nedůvodnou.    

2. Při ústním jednání, konaném dne 3.1.2017, byl podán účastníkem řízení, spoluvlastníkem sousedního 
pozemku parc.č. 2855/1 v k.ú. Doubrava u Orlové, písemný požadavek na rozšíření trasy 
kanalizačního řadu až na pozemek parc.č. 2854, pro napojení rodinného domu č.p. 837 v Doubravě. 
Stavební úřad posoudil tento požadavek z hledisek ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona a dospěl 
k závěru, že se nejedná o námitku účastníka řízení a proto od vypřádání upustil. Pro úplnost je nutno 
dodat, že rozsah posuzované stavby je výlučnou záležitostí žadatele a účastníci řízení mohou 
uplatňovat námitky a připomínky v rozsahu, v jakém jsou dotčena jejich práva v důsledku umístění 
či provedení stavby. Požadavek na rozšíření stavby v rozsahu, které by umožnilo snazší napojení 
nemovitosti lze považovat za pochopitelné, nicméně nepředstavuje dotčení vlastnických či jiných 
práv, jejichž ochranu by bylo nutno zajistit.  

3. Při ústním jednání, konaném dne 3.1.2017, byl podán účastníkem řízení, spoluvlastníkem pozemku 
parc.č. 3227 v k.ú. Doubrava u Orlové, nesouhlas s umístěním stavby kanalizace na předmětném 
pozemku. Stavební úřad tento nesouhlas vyhodnotil jako námitku účastníka řízení k umístění stavby. 
Vzhledem k tomu, že tento nesouhlas byl podáním ze dne 16.1.2017, evidovaném pod č.j. OUDo 
58/2017, odvolán a vzat zpět, došlo v případě této námitky k dohodě mezi účastníky a stavební úřad 
se námitkou již nezabýval, jelikož zanikl důvod pro její vypořádání. Požadavek, uvedený v 
opětovném souhlasu, aby pozemek po provedení stavby byl uveden do původního stavu, stavební 
úřad nezahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí, jelikož se jedná o povinnost, která žadateli vyplývá 
z jiných právních předpisů. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů :  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury podáním u zdejšího 
správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
Upozornění: 
Žadatel nesmí poškozovat hraniční kameny ani kameny polygonové a nivelační sítě. 

Při provádění stavby odpovídá žadatel za škody způsobené na cizích pozemcích, rovněž i za újmu na 
zdraví způsobenou při chůzi po těchto pozemcích. Případné škody na těchto pozemcích a porostech na 
nich, způsobených prokazatelně žadatelem uhradí žadatel. 

Při provádění stavby je žadatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních 
vedení. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení nezakreslená, musí být další provádění 
stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných vlastníků technické 
infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. 

Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006  Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a příslušná ustanovení platných 
českých technických norem. 

Při provádění stavby zajistí žadatel možnost příjezdu a přístupu ke všem objektům i pozemkům, které se 
nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezdy budou udržovány v takovém stavebně technickém stavu, aby byl 
umožněn průjezd osobním automobilům. Případné krátkodobé omezení příjezdu žadatel včas projedná 
s dotčenými vlastníky, případně uživateli těchto objektů. Příjezd vozidel záchranné služby a vozidel 
hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale. 

Při provádění stavby nesmí být okolí provádění výkopových prací nadměrně obtěžováno prachem. 
Žadatel zajistí eliminaci sekundární prašnosti pravidelným kropením prostoru staveniště. 

V případě, že umístění stavby bude vyžadovat kácení dřevin, je potřeba tento záměr v dostatečném 
předstihu projednat s orgánem ochrany přírody, OÚ Doubrava. 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
  
Ing. Pavel Szostok 
Stavební úřad Doubrava 
 
Přílohy: 
1. Situační výkres umístění stavby lokalita HRANICE (pro všechny účastníky a DO) 
2. Situační výkres umístění stavby lokalita NOVÁ (pro všechny účastníky a DO) 
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3. Projektová dokumentace (DÚR), ověřená v územním řízení (pro žadatele po nabytí právní moci 

rozhodnutí) 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

Obdrží - rozdělovník: 

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se dle § 144 odst. 6 správního řádu doručuje 
jednotlivě a současně účastníci dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tj. žadatel: 
Obec Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava v zast. VODING HRANICE, spol. s r.o., IDDS: 
j4ka48b 
 
Účastníci dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tj. obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn (dle § 87 odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě): 
Obec Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava 
Město Orlová, IDDS: r7qbskc 
 
Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se dle § 144 odst. 6 správního řádu doručuje 
veřejnou vyhláškou a současně: 

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. 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: 
Petr Mikulčík, K Vrchům č.p. 94, 735 53  Dolní Lutyně 
Pavel Mikulčík, 1. máje č.p. 128, Skřečoň, 735 31  Bohumín 3 
Jana Halamová, adresa neznámá; Božena Kenďurová, Ráj č.p. 784, 734 01  Karviná 4; Marie 
Warzeszková, Petra Cingra č.p. 271, Starý Bohumín; Vladislav Buzek, Poruba č.p. 829, 735 14  
Orlová 4 a Vlasta Buzková, Poruba č.p. 829, 735 14  Orlová 4 v zast. Tadeáš Bijok, U Školy č.p. 
1095, 735 53  Dolní Lutyně 
Lucie Czyžová, Doubrava č.p. 607, 735 33  Doubrava 
Martin Czyž, Doubrava č.p. 607, 735 33  Doubrava 
Leo Papala, K Lesu č.p. 527, Poruba, 735 14  Orlová 4 
Renáta Pilchová, Na Stuchlíkovci č.p. 738, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Radomír Bronček, Doubrava č.p. 168, 735 33  Doubrava 
Milada Brončková, Doubrava č.p. 168, 735 33  Doubrava 
Jana Dúbravčíková, Mattioliho č.p. 3271/2, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 
Martin Valouch, Doubrava č.p. 734, 735 33  Doubrava 
Anna Kantorová, Doubrava č.p. 862, 735 33  Doubrava 
Michael Le, Doubrava č.p. 182, 735 33  Doubrava 
Věra Bernatská, Beskydská č.p. 729, Lyžbice, 739 61  Třinec 1 
Miroslava Endová, Doubrava č.p. 170, 735 33  Doubrava 
Břetislav Fiža, Maler-Lochbihler-Strasse 5, Kempten 87435, Německo 
Světla Pánková, Dejvická č.p. 268/30, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Jiří Stuchlík, Pivovarnická č.p. 1618/10, 180 00  Praha 8-Libeň 
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Jana Stuchlíková, Karla Dvořáčka č.p. 1227, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Peter Sakmar, Doubrava č.p. 183, 735 33  Doubrava 
Radka Sakmarová, Doubrava č.p. 183, 735 33  Doubrava 
Aleš Zembinský, Svat. Čecha č.p. 1093, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Lenka Kunischová, Heyrovského č.p. 1577/8, Poruba, 708 00  Ostrava 8 
Jindřich Macura, Doubrava č.p. 834, 735 33  Doubrava 
Romana Macurová, Doubrava č.p. 834, 735 33  Doubrava 
Pavel Liberda, Doubrava č.p. 594, 735 33  Doubrava 
Jaroslav Nemček, Doubrava č.p. 461, 735 33  Doubrava 
Jarmila Nemčeková, Doubrava č.p. 461, 735 33  Doubrava 
Aleš Žáček, Doubrava č.p. 762, 735 33  Doubrava 
Anna Žáčková, Doubrava č.p. 762, 735 33  Doubrava 
Roman Waclawiec, Doubrava č.p. 789, 735 33  Doubrava 
Halina Waclawiecová, Doubrava č.p. 789, 735 33  Doubrava 
Čestmír Svoboda, Mariánskohorská č.p. 2745/15, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Martin Ševěček, Doubrava č.p. 831, 735 33  Doubrava 
Monika Ševěčková, Doubrava č.p. 831, 735 33  Doubrava 
Drahomíra Skaláková, Nádražní č.p. 689/31, 691 72  Klobouky u Brna 
Pavel Makovička, Jevišovice č.p. 401, 671 53  Jevišovice 
Radomíra Jasenková, Doubrava č.p. 849, 735 33  Doubrava 
Pavel Piš, Osvobození č.p. 829, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Ing. Petr Dolák, Doubrava č.p. 824, 735 33  Doubrava 
Danuše Doláková, Doubrava č.p. 824, 735 33  Doubrava 
František Baran, Doubrava č.p. 606, 735 33  Doubrava 
Anna Baranová, Doubrava č.p. 606, 735 33  Doubrava 
Lukáš Figura, Doubrava č.p. 242, 735 33  Doubrava 
Radka Figurová, Doubrava č.p. 242, 735 33  Doubrava 
Ondrej Pompa, Doubrava č.p. 939, 735 33  Doubrava 
Pavlína Pompová, Doubrava č.p. 939, 735 33  Doubrava 
Josef Renta, Kpt. Jaroše č.p. 759, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Naděžda Rentová, Kpt. Jaroše č.p. 759, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Roman Hejda, Doubrava č.p. 567, 735 33  Doubrava 
Miloslav Vozar, Blatná č.p. 721, Skřečoň, 735 31  Bohumín 3 
Jana Kovaříková, Doubrava č.p. 605, 735 33  Doubrava 
Miroslav Nožka, Jemniště č.p. 35, 257 01  Postupice 
Romana Nožková, Jemniště č.p. 35, 257 01  Postupice 
Vanda Pytliková, Adamusova č.p. 1252, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Martin Majer, Masarykova třída č.p. 1015, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Ing. Václav Pastušek, Na Stuchlíkovci č.p. 738, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Růžena Krůlová, Doubrava č.p. 687, 735 33  Doubrava 
Michal Jersak, Osvobození č.p. 874, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Tomáš Jersak, Václavská č.p. 1079, Poruba, 735 14  Orlová 4 
Gabriela Jiříčková, Nad Střelnicí č.p. 881/44, 743 01  Bílovec 1 
Lidmila Huťková, Okrajová č.p. 1413/43, Podlesí, 736 01  Havířov 1 
Jindřich Bugla, Doubrava č.p. 252, 735 33  Doubrava 
Petr Gavlovský, Doubrava č.p. 269, 735 33  Doubrava 
Libuše Gavlovská, Doubrava č.p. 269, 735 33  Doubrava 
Květuše Matrosová, Doubrava č.p. 724, 735 33  Doubrava 
Miroslav Kika, Doubrava č.p. 712, 735 33  Doubrava 
Nataša Kiková, Doubrava č.p. 712, 735 33  Doubrava 
Vítězslav Kubátko, Doubrava č.p. 149, 735 33  Doubrava 
Ing. Dagmar Kubátková, Doubrava č.p. 149, 735 33  Doubrava 
Eva Poskierová, Školní č.p. 866, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Antonín Poskier, Školní č.p. 866, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
František Fryš, Čsl. armády č.p. 2956/35, Hranice, 733 01  Karviná 1 
Milena Jelšíková, Břustkova č.p. 595/11, Výškovice, 700 30  Ostrava 30 
Jarmila Šťastná, Ahepjukova č.p. 2804/17, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Josef Szebesta, Doubrava č.p. 137, 735 33  Doubrava 
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Anna Szebestová, Doubrava č.p. 137, 735 33  Doubrava 
František Půlpán, Doubrava č.p. 501, 735 33  Doubrava 
Helena Půlpánová, Doubrava č.p. 501, 735 33  Doubrava 
Václav Husák, Odborů č.p. 308, 735 41  Petřvald u Karviné 
Halina Husáková, Doubrava č.p. 467, 735 33  Doubrava 
Tomáš Buzek, Doubrava č.p. 116, 735 33  Doubrava 
Jindřich Macík, Velká Kraš č.p. 81, 790 58  Velká Kraš 
Mgr. Jana Schmidová, Doubrava č.p. 807, 735 33  Doubrava 
Jiří Široký, Na Výsluní č.p. 1276, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Jan Javorek, tř. Těreškovové č.p. 2228/48, Mizerov, 734 01  Karviná 4 
Danuše Javorková, tř. Těreškovové č.p. 2228/48, Mizerov, 734 01  Karviná 4 
Petr Židek, Božkova č.p. 555/7, Ráj, 734 01  Karviná 4 
Petra Židková, Božkova č.p. 555/7, Ráj, 734 01  Karviná 4 
Bohumil Kaplan, Doubrava č.p. 304, 735 33  Doubrava 
Oldřiška Kaplanová, Doubrava č.p. 304, 735 33  Doubrava 
Bronislav Kožušník, Doubrava č.p. 565, 735 33  Doubrava 
Marie Kožušníková, Doubrava č.p. 565, 735 33  Doubrava 
Anna Fialová, Doubrava č.p. 276, 735 33  Doubrava 
Olga Vroblová, Doubrava č.p. 276, 735 33  Doubrava 
Karin Mališová, Čeladná č.e. 754, 739 12  Čeladná 
Karel Gavlas, Doubrava č.p. 533, 735 33  Doubrava 
Jaroslav Rabe, Františka Formana č.p. 229/15, Dubina, 700 30  Ostrava 30 
Asental Land, s.r.o., IDDS: yn5ybz4 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
OKD, a.s., IDDS: 74tcgdp 
JUTHEKO spol. s r. o., IDDS: t36ekfe 
Jana Otteová, V Aleji č.p. 506/21, Ráj, 734 01  Karviná 4 
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Marta Barwiolková, tř. Těreškovové č.p. 2252/5, Mizerov, 734 01  Karviná 4 
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
Hana Figurová, Doubrava č.p. 242, 735 33  Doubrava 
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu 
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 
Milan Jersak, Doubrava č.p. 119, 735 33  Doubrava 
Emil Hejda, Doubrava č.p. 567, 735 33  Doubrava 
Město Orlová, IDDS: r7qbskc 
  
účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
− parc.č. 2560, 2561/1, 2561/2, 2564, 2631, 2632, 2634/1, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762/1, 

2762/2, 2763/2, 2764/1, 2764/3, 2765, 2766, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 
2777, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2787, 2789, 2790, 2792, 2794/1, 2794/2, 2795, 2796/2, 
2797, 2799/1, 2799/2, 2805, 2806, 2808/1, 2808/2, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2816, 
2819, 2821, 2824, 2826, 2830/4, 2831, 2832, 2834, 2835, 2844/2, 2846, 2847, 2855/1, 2879, 
2880, 2881, 2882, 2885/2, 2885/3, 2886, 2888, 2889, 2890/3, 2893, 2894/1, 2910, 2914, 2915, 
2916, 2918, 2919/1, 2920, 2921, 2922, 2924/1, 2924/2, 2926/1, 2928, 2931/1, 2934, 2941, 
2942/1, 2942/2, 2942/3, 2944, 2945, 2948/1, 2948/2, 2950/1, 2953, 2954, 2959, 2960/2, 2961, 
2962, 2963, 2964/1, 2964/2, 2967/2, 2967/3, 2974/4, 2976, 2977, 2978, 2980/1, 2980/2, 
2980/4, 2981, 2982, 2984, 2985, 2986, 2989/1, 2989/2, 2990/1, 2993/3, 2994, 2998, 3000, 
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3001, 3004, 3006, 3008/1, 3008/2, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016/1, 3016/2, 
3018/1, 3018/2, 3021/1, 3021/2, 3022/1, 3022/2, 3025/1, 3027, 3028, 3029, 3030/1, 3030/2, 
3031, 3032, 3033/1, 3033/2, 3033/3, 3033/4, 3034/2, 3034/4, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 
3040/1, 3040/2, 3041, 3042/1, 3042/2, 3044, 3045/1, 3045/4, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051/1, 
3051/2, 3051/3, 3051/4, 3051/6, 3051/7, 3052/1, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059/1, 
3059/2, 3060, 3061, 3063, 3064/1, 3065, 3066, 3067, 3068, 3070, 3071, 3072, 3076/4, 3076/5, 
3076/6, 3076/13, 3076/14, 3076/15, 3076/16, 3092, 3095/2, 3097/1, 3097/2, 3097/3, 3098, 
3102, 3103, 3104/3, 3117, 3124/1, 3124/2, 3124/3, 3125/1, 3125/2, 3126, 3127, 3218, 3219, 
3220, 3221, 3222/1, 3222/2, 3222/4, 3222/5, 3224, 3225, 3228, 3229/1, 3229/2, 3230, 3231, 
3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239/1, 3239/2, 3239/4, 3240, 3241, 3244, 3245, 
3248, 3249/1, 3249/2, 3250/1, 3250/2, 3251, 3252, 3253, 3254, 3256, 3257/2, 3257/7, 3258, 
3259/1, 3259/2, 3260, 3262, 3263, 3264, 3272/2, 3274, 3277, 3278, 3281/1, 3281/2, 3283/1, 
3283/3, 3284, 3286, 3382, 3383, 3381, 3388/1, 3388/2, 3390, 3391, 3392, 3395/1, 3395/2, 
3395/3, 3402, 3403/1, 3403/2, 3404/2, 3404/3, 3404/5, 3404/6, 3405/1, 3405/2, 3406/1, 3407, 
3408, 3409, 3410, 3412, 3413/1, 3414, 3415, 3416, 3417/1, 3418/1, 3418/5, 3420/1, 3420/2, 
3424, 3426/1, 3426/4, 3426/8, 3428/1, 3428/4, 3429/1, 3429/3, 3429/5, 3429/6, 3429/7, 
3429/8, 3429/9, 3429/10, 3430, 3431, 3433, 3434/1, 3434/3, 3434/4, 3435/1, 3435/2, 3436, 
3478, 3472, 3473, 3479, 3480, 3481, 3485, 3486, 3487, 3490, 3491/2, 3493, 3494, 3495, 
3499, 3500 a 3503/2 v katastrálním území Doubrava u Orlové,  

− parc.č. 780, 781, 790, 791, 792, 793, 794 a 797/1 v katastrálním území Orlová, 
− parc.č. 1220/1, 1220/2, 1221, 1222, 1223, 1227, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1395, 

1396, 1397/19, 1397/37, 1397/38, 1424/2, 1424/6, 1438 a 1450 v katastrálním území Horní 
Lutyně, 

− parc.č. 2475, 2476, 2477, 2478, 2480, 2813, 2816, 3130/1, 3130/2, 3130/3, 3130/4, 3130/5, 
3130/6, 3130/7, 3172, 3173/1, 3174, 3177/2, 3175/1, 3175/2, 3175/3, 3175/4, 3177/1, 3177/3, 
3213/1, 3213/2, 3213/3, 3213/4 a 3213/5 v katastrálním území Dětmarovice.   

 
Dotčené orgány: 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd 
Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, IDDS: r7qbskc 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní 
inspektorát, IDDS: n5hai7v 
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: 
hjyaavk  (sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany) 
Obecní úřad Doubrava, silniční správní úřad, Doubrava č.p. 599, 735 33  Doubrava 
Městský úřad Orlová, odbor dopravy, IDDS: r7qbskc 
  
 
K vyvěšení na úředních deskách dle § 87 odst. 3 stavebního zákona: 
Obecní úřad Dětmarovice, IDDS: 2hqbqxt 
Městský úřad Orlová, Odbor správy úřadu, IDDS: r7qbskc 
 



Č.j. OUDo    624/2017 str. 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Č.j. OUDo    624/2017 str. 26 

 
 

 


		2017-04-21T10:07:48+0200
	Ing. Pavel Szostok
	oprávněná úřední osoba




