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— v _ _„__;_\_'_;-__'__,_;.___;______„-„ „_ V Brne dne 18. 10. 2018

Žadatel: Frank Bold advokáti, s.r.o.,

se sídlem Údolní33, 602 00 Brno, uč: 28359640, [D datové schránky: auwd5w7

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Magistrát města Ostrava, Odbor stavebně správní, vydal dne 25. 2. 2009 územní rozhodnutí č. 18/09

o umístění stavby „Průmyslový park Poruba" na pozemcích parc. č. 2825/20, 2825/21, 2825/2, 2869/42,

2869/46, 2870/1, 2870/4, 2870/8, 2871/1, 2871/10, 2871/11, 2871/12, 2871/13, 2871/14, 2871/19.

2871/20, 2871/21, 2871/22, 2871/23, 2871/24, 2871/25, 2871/26, 2871 /27, 2871/28, 2871/29, 2871/3,

2871/31, 2871/32, 2871/33, 2871/34, 2871/35, 2871/36, 2871/37, 2871/38, 2871 139, 2871/4, 2871/40,

2871/41, 2871/42, 2871/43, 2871/44, 2871/45, 2871 /46, 2871/47, 2871/48, 2871/49, 2871/5, 2871/50,

2871/51, 2871/52, 2871/53, 2871/54, 2871/55, 2871/56, 2871/57, 2871/6, 2871/8, 2872/10, 2872/11.

2872/12, 2872113, 2872/14, 2872/15, 2872/16, 2872/17, 2872/20, 2872/21, 2872/23, 2872/24, 2872/30,

2872/31, 2872/32, 2872/33, 2872/34, 2872/35, 2872/36, 2872/37, 2872/38, 2872/39, 2872/40, 2872/8,

2872/9, 2873/1, 2874/2, 2942/47, 2942/48, 2949/1, 2949/2, 2949/3, vše v k. ú. Poruba.

Vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádáme

Úřad městského obvodu Poruba, Odbor výstavby a životního prostředí, o poskytnutí následujících

informací:

1) Žádáme o poskytnutí informace, zda vedl či vede Úřad městského obvodu Poruba, Odbor výstavby

a životního prostředí, jako stavební úřad stavební řízení na některý ze stavebních objektů, které byly

součástí stavby umístěné výše uvedeným územním rozhodnutím. Vpřípadě, že takové řízení bylo

zahájeno, žádáme současné o sdělení aktuálního stavu řízení. v případě, že ve věci bylo rozhodnuto,

žádáme o poskytnutí kopie stavebního povolení či obdobného aktu (např. souhlas s ohlášením stavby,

usnesení o zastavení řízení apod.).

2) Žádáme o poskytnutí informace, zda vydal Úřad městského obvodu Poruba, Odbor výstavby a

životního prostředí. kolaudační souhlas či obdobný akt, na základě něhož by bylo povoleno užívání

některého ze stavebních objektů umístěných výše uvedeným územním rozhodnutím. v případě, že byl

takový akt vydán, žádáme rovněž o poskytnutíjeho kopie.

Požadované informace zašlete, prosím, elektronicky do datové schránky: auwd5w7. V případě, že by

podoba a rozsah požadovaných informací byly příčinou mimořádně rozsáhlého vyhíedávání informací,

žádáme o zaslání sdělení výše případné úhrady. Za poskytnutí požadovaných informací předem

děkujeme.

Frank Bold advokáti, s.r.o.

frank Bold Advokáti, s.r.o. IČO 283 596 40, DIČ C228359640
= ..-. fE;«.a.-:!v.1}%.;a.ii.cz Udolní 567/33 602 00 Brno OR KS v Brně, oddíl C, vložka 63531
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§tatutérni mésto Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: 18.10.2018

Č.j.: POR 52500/2018-

Sp. Zn.: S POR 52500/2018 .

Prank Bold advokáti, s.r.o.

Vyřizuje: Udolní 567/33

Telefon: 599480618 602 00 Brno

Fax: 599480602

Ema":

Datum: 2. listopadu 2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění

pozdějších předpisů — č. 19/2018

Na Vaší žádost doručenou dne 19.10.2018 o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přísmpu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:

Zdejší speciální stavební úřad vydal dne 4.01.2011 stavebni povoleni č. 1/1 1/dopr. pod č.j.: POR

51440/2010—45 na stavbu:

„Průmyslový park Poruba, k.ú. Poruba — 1. etapa, část SO 202 -— dopravní napojení na silnici 11/647,

SO 203 — příjezdová komunikace do areálu — 1. etapa, Ostrav—Poruba“.

Platnost předmětného stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím č. 11/2017/dopr.. ze dne

16.05.2017 pod č.j.: POR 15981/2017- a to do data 9.06.2019. Anonymízované kopie obou rozhodnutí

Vám zasíláme v příloze.

Stavební úřad vydal kolaudační souhlasy na tyto stavby:

1) Ostrava —Poruba - TR 110/22kV číslo stavby IE — 12 — 8001594, SO 10 - Komunikace veřejně

nepřístupná, ze dne 17.10.2012 pod č.j.: POR 4115100121-

2) Ostrava Poruba —— TR 110/22kV číslo stavb IE — 12 — 8001594, SO 11 — Nadzemní vedení, ze

dne 2711.2012 pod č.j.: POR 49935/201z—

3) Ostrava _ R. Poruba, kaber VN— 1. etapa, ze dne 4.12.2012 pod č.j.: POR 511620.012-

4) Ostrava, kabel VN TR Poruba — VN 03, kolaudační souhlas č. 268/2015 ze dne 8.10.2015 pod č.j.:

POR 482522015!-

Anonymizované kopie vydaných kolaudačních souhlasů Vám opět zasíláme v příloze.

 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba l_Č 00845 451 DIČ CZ 00845 451

1/2 www.poruba.ostrava.cz Císlo účtu 1649335379/0800

 



Č.j.: POR 525000018!-

Obdrží:

1. Frank Bold advokáti, s.r.o., Údolní č.p. 567/33, Brno—město, 602 00 Brno 2, DS: PO, auwd5w7

Přílohy:

.- kopie kolaudačního souhlasu č. 268/2015 ze dne 8.10.2015 pod č.j .: POR 48252/2015/-

- kopie kolaudačního souhlasu ze dne 4.12.2012 pod č.j.: POR 51162/2012-

— kopie kolaudačního souhlasu ze dne 27.11.2012 pod č.j.: POR 49985/2012

- kepíe kolaudačního souhlasu ze dne 17.10.2012 pod č.j.: POR 41151/2012-

— kopie stavebního povolení č. 1/ ž l/dopr. pod č.j .: POR 51440/2010-45

— kopie prodloužení stavebního volení rozhodnutí 6. 11/2017/dopr. ze dne 16.05.2017 pod č.j.: POR

15981/2017

Klimkovická 55/28. 708 55 Ostrava - Poruba If: 00845 451 DIČ cz 00845 451

2/2 www.poruba.ostrava.cz Cislo účtu 19-1649335379/0800
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Statutární město Ostrava .

Úřad městského obvodu Poruba

odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava—Poruba

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: F _;

SPISOVÁZNAČKA: POR S 3796/2010!

ČÍSLO JEDNACÍ: POR 51440/2010 Development OVAWest a.s.

_ Holasická 2/1154

VYŘIZUJE: 747 05 O ava

599 480 618/599 480 602 fw _j7-
TEL/FAX:

. s 1 ;

Em: d‘mzmw“wiomm mac:
Cšnc j: ..:______

UKLÁDACÍZNAK: 313-V/5 cm. .. -

DATUM: 4.1.2011 aut-“*v-

w J. of, „ZÚ..............

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 1/11/1101».

 

Výroková část:

Statutární město Ostrava — Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního

prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 139 odst.

3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazné

vyhlášky města Ostravy till/2000 (Statut města Ostravy), v platném znění a podle § 40 odst. 4 písm. a)

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávající působnost

speciálního stavebního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikaci na území

městských obvodů Poruba a Plesná ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109az114 stavebního

zákona žádost 0 stavební povolení, kterou dne 511.2010 podaia

Development OVA West a.s., IČ 27790461, Holasická 2/1154, 747 05 Opava,

kterou zastupuje OSA projekt s r.o.,, IC 47155337, Kafkova 10/1133, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava

(dále jen "stavebník"), a nazáldadě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Průmyslový park Poruba, k.ú. Poruba—1. etapa,

část SO 202 - dopravní napojení na silnici 11/647,

SO 203- příjezdová komunikace do areálu ~1.etapa, Ostrava-Poruba

(dáie jen "stavba") na pozemcích parc. 2825/2, ,2325/27 2825/28 2871/14, 2871/38,2871/123/

2871/121,2871/125/2872/38,28-72/39/vkatastrálnímuzemíPgruba V;

 

 



Č.j. POR 51440/2010 - 1/1; str. 2

Stavba obsahuje: _

Povolovaná část SO 202 řeší prodloužení stávající polní cesty novou veřejně přístupnou účelovou

komunikaci s napojením na silnici 11/647 (napojeni není předmětem tohoto řízení). Část bytu této

stávající polní cesty vploše 86 1312 bude odstraněno & následně zatravněno. Nová komunikace bude

provedena s asfaltovým krytem. Na tyto úpravy pak navazuje SC 203 příjezdová komunikace k areálu.

V této fázi výstavby bude řešenapouze část této veřejně přístupné komunikace, která umožní provizorní

příjezd k rozvodně společnosti CEZ. Je navržena jako dočasná panelová vozovka v délce cca 30 m

na dobu 10 let - do doby vybudování definitivní příjezdové komunikace řešené s celým areálem stavby

Průmyslového parku Poruba.

Podrobnosti jsou patrné z předložené projektové dokumentace atechnické zprávy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala

1102027; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povoleni speciálního stavebního

úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu vdostatečném předstihu tyto fáze výstavby

pro kontrolní prohlídky stavby:

a) při přejímce pláně, po provedených odkopech a násypech

4. Stavba bude dokončena do 31.10.2014.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Název a sídlo provádějící firmy bude speciálnímu

stavebnímu úřadu oznámeno písemně ihned po ukončení výběrového řízení (včetně dokladu

odbornosti firmy), nejpozději před zahájením prací.

6. SO 203 příjezdová komunikace k areálu je stavbou dočasnou s dobou trvání 10 let do doby

vybudování definitivního příjezdu spolu s celým areálem průmyslového parku.

7. Teprve až pp dokončení nové části komunikace SO 202 bude provedeno odstranění části polní cesty

na pozemku parc. č. 2825/2 k.ú. Poruba tak, aby byl zachován příjezd do lokality a knemovitostem

po celou dobu stavby, jakje uvedeno v projektu v části F — zásady organizace výstavby.

8. Ke kontrole napojení stávající a nové veřejně přístupné účelové komunikace bude přizván SMO

UMOb Poruba, odbor technický a provozní, silniční správní úřad.

9. Vozidla a stavební mechanizmy budou před výjezdem na stávající komunikace očištěny.

10. Pracovní spáry v živíčném povrchu komunikace budou zality neroztékajícím se materiálem—

Díaplastem nebo modifikovanou zálivkou.

11. Před zabájením stavby bude osazeno provizorní dopravní značení.

12. Kzávčrečne' kontrolni prohlídce bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen doklad o uložení

odpadů ze stavby. '

13. Při realizaci stavby nebudou vnáeny tuhé znečišťující látky do ovzduší, při manipulaci se sypkými

materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).

l4. Zachovávané dřeviny budou chráněny před poškozením a budou chráněny vnadzemní i podzemní -

části (s přihlédnutím k CSN 83 9061, zejména bodům 4.2, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12, a 4.14.

15. Realizací stavby a jejím užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod

a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

16. Veškeré případné manipulace svodám závadnými látkami vdobč realizace záměru musí být

prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, nebo jejich

nežádoucímu smíšení se srážkovými nebo odpadními vodami.

17. Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení všech sítí technického vybavení.

 

 



Č.j.

18.

19.

v
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POR 51440/2010 — %? ma

Při provádění zemních prací musí být dodržena ŠSN 73 3050 — Zemní práce a ČSN 73 6005 „-

prostorové uspořádání sítí technického vybavení & CSN 73 6110 — Projektování místních komunikací.

Podmínky pro zajištění ochrany zemědělského půdního fandu

Zplochy 19,849064 ha trvalého odnětí ze zemědělského půdního fondu bude provedena skrývka

omice o tl. 0,20 m a dalších hlouběji uložených, zůrodnění schopných vrstev půdy (podomice) o t1.

010 m. Z důvodu řádného využití kulturních vrstev zeminy bude použito podorniční vrstvy

k vytvoření vegetační vrstvy v tl. 015 na tak, aby nedocházelo k případné modelaci terénu a plýtvání

těmito vrstvami.

O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím dočasným uložením, rozprostřením a položením bude

veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení

správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

Stavbou nesmí doj ít ke zhoršení hydrogeologickýoh nebo odtokových poměrů v území.

Stavebník učiní taková opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy.

Před zahájením prací bude zajištěno vytýčení dotčených ploch pozemků tak, aby nedocházelo

kneoprávněnému záboru ZPF. Termín zahájení stanoví po dohodě s vlastníky a nájemci pozemků,

tak aby nedocházelo ke škodám na porostech.

Bude—li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle

konkrétních požadavků vlastníků a nájemců na vlastní náklad přístup na tyto pozemky a možnost

hospodaření. Pozemky, které nebudou po dobu stavby zemědělsky využívané (vč. deponií zemin)

budou udržovány vbezplevelném stavu. Dojde-li vlivem realizace stavby kpoškození kvality

vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.

V souladu s podmínkou závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR bylo stanoveno

využiti skrývek kultm—ních vrstev takto:

— skrývka ornice — množství 871 m3

- skrývka podomice— množství 123 m3

- celkem 994 m3, z toho 494 m3 (veškerá podornice & část ornice) bude využito

- pro chumusování nezpevn“ ' a svahů v rámci stavby a 500 m3 omice bude předáno

zemědělskému podnikateli a rozprostřeno na pozemky v k.ú. Stará Plesná, které jsou

využívány pro zemědělské uce y.

20. Podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s

'1' Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich

blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí a pro

stavby a konstrukce je třeba dodržovat vzdálenosti daně v CSN 33 3301.

*? V ochranných pásmech nadzemních vedeníje třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí

osoby, předměty,prostředky nemající povahujeřábu přiblížit k živým částem —vodičům blíže než

2 m dle ČSN EN 50110-1.

- Jeřáby ajím podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich

části mimo ochranná vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení

vysokého napětí.

- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita

vln

podpěrných bodů—sloupů nebo stozaru.

- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry

elektrického vedení.

- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110—1.

— Pokud není možné dodržet body č. 1—4 je možné požádat. příslušný provozní útvar

provozovatele () další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotech.

prv-

kvalifikacf dle vyhl. č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolovam zivých částí)

 

 



Č.j.POR 514400010-2? str. 4

- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o to

požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. případě vedení
lvl

nízkého napětí je možné též požádat o zaizolovám casti vedení.

111. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník zajistí náležitostí uvedené v § 119, 121 a 122 stavebního

zákona, zejména:

a) zápis o předání a převzetí stavby — pokud byl sepsán

b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek „ pokud byly stanoveny

c) doklady o vlastnostech použitých výrobků a provedených konstrukcí, atesty, prohlášení o shodě

ve smyslu § 156 stavebního zákona

d) doklad o uložení odpadu ze stavby na vyhrazenou skládku

e) geometrický plán odsouhlasen katastrálním úřadem

t) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací- geodetické zaměření

stavby po dokončení (i v digitální podobě)

g) dokumentaci skutečného provedení stavby

h) kolaudační souhlas spec. stavebního úřadu pro vodní stavby MMO odboru ochrany životního

prostředí

i) kolaudační souhlas spec. stav. úřadu pro dopravní stavby MMO odboru dopravy

j) před podáním žádosti o kolaudační souhlas musí být osazeno a vyznačeno odsouhlasene' trvalé

dopravní značení

.Účastníci řízení podle § 27 odstl správního řádu:

Development OVA West a.s., Holasická 2/1154, 747 05 Opava

Odůvodnění:

Dne 5.11.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na Výše uvedenou stavbu, uvedeným

dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Magistrátem města Ostravy odborem stavebně správním bylo dne 19.2.2009 vydáno územní rozhodnutí

č. 18/09 o umístění stavby ;pod spis. zn. Správ/ÚSŘ/3247 IOS/Pří, vyjádření k rozdělení pozemků dne

22.10.2010 pod spis. zn. S-SMO/280477/10/Správ a souhlas dle § 15 stavebního zákona dne 13.9.2010

pod spis. zn. S-SM0238942/10/Správ.

Speciální stavební úřad oznámil dne 30.11.2010 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení

a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil

od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost

poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení

tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dle ust. § 111 odst.1 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené

podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda je projektová

dokumentace zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, je úplná, přehledná, zpracována

oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na Výstavbu. Zdaje zajištěn

příjezd ke stavbě a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

rrv

Speciální stavebnl urad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Stanoviska sdělili:

—MMO ÚHA » zn.SMO/227345/10/ ÚHA/GAV — koordinovaného stanoviska č. 1310/2010 ze dne

16.9.2010

-MIV10 OŽP, zrn. OŽP/14210/08/Kc/8 ze dne 24.10.2008

-Ministerstvo životního prostředí ČR pod zn. SSG/397,45 6/ENV/08, 0003 82/A-1 0 ze dne

26.9.2008 ,

- SMC) ÚMOb Poruba odbor právních vztahů výstavby a živomího prostředí č.j.POR 40039 ze dne

3.10.2008 -

—SMO ÚMOb Poruba odbor technický a provozní č.j.POR 35081 ze dne 14.9.2010 a POR 38221

ze dne 17.9.2010

-Krajská hygienická stanice MS kraje se sídlem v Ostravě - zn. HOK/OV—9000/2.5/10 ze dne

31.8.2010

—Hasičského záchranného sboru MS ln'aje - zn.HSOS-9736—2/2010 ze dne 15.9.2010

- Policie ČR DI Ostrava Ze dne 4.10.2010 zn. nečitelné

-KÚ MS kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí ze dne 9.10.2008 pod zn.

DSH/44504/2008/Ian, rozhodnutí ze dne 19.11-2008 pod zn. DSH/44432/2008/Soc & zn.

BSH/36369/2010/800 ze dne 3.9.2010

-Oslravské vodárny a kanalizace a.s., zn. 8.4/2025/866/1 0/K1- ze dne 8.9.2010

—ČEZ Distribuce, as, zn. 001028927313 ze dne 3.9.2010

-ČEZ ICT Sevices, a.s., zn.P3A1000007470310/3871 ze dne 14.9.2010

-Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j. 102898/10 ze dne 24.8.2010

—RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 2664/1 0/1 SS ze dne 24.9.2010 & zn. 2333/1 0/155 ze dne

25.8.2010

-Ostravské komunikace, a.s., - zn. OKAS—4075/2010TSÚ/PT ze dne 9.9.2010

“Ředitelství silnic a dálnic ČR, za. 54020/83321/10/FZ ze dne 7.10.2010, zn. 54021/83039/10/ZF

ze dne 13.9.2010

-GTS Novera s.r.o., 211351005405 ze dne 30.8.2010

-SITEL, spol. s r.o., zn. 131004584 ze dne 31.8.2010

-PODA a.s., zn- TaV/599/2010/Ga ze dne 27.8.2010

-Správa silnic MS kraje zn. 1948/2010/0V/125 ze dne 14.10.2010

-Self servis, s.r.o., č.10/000142 ze dne 9.9.2010

-T-Mobile Czech Republic a.s., zu'. 210-08-M—Na ze dne 27.11.2003

-ČESKÉ RADIOKOMUNIKCE as, zn. ÚPTS/OS/60883/2010 ze dne 9.9.2010

-UPc Česká republika, a.s., zn. Ka4081 ze dne 9.9.2010

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný souiad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, jejichž plnění

vyplývá přimo zplatných právních předpisů nebyly do podmínek stavebního povolení zahrnuty.

Podmínky Společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech vedení, nejsou

stavebnikovi uloženy, neboť ochranná pásma nadzemních i podzemních vedení jsou dána zákonem

č. 458/2000 Sb., (energetický zákon). Rovněž co je v ochranném pásmu nadzemního vedení zakázáno

deňnuje § 46 odst. 8 a 9. Rovněž nebyly zapracovány podmínky Společnosti Telefónica 02 Czech

Republic as., neboť dle vyjádření č.j. 102898/10 ze dne 24.8.2010 nedojde kdotčení s podzemím

vedením sítí elektronických komunikací. Podmínka o užívání veřejného prostranství se stavebnímu úřadu

jeví jako nekonkrémí a nejednoznačné a nelze ji tedy aplikovat. Dle přílohy č. 8 k vyhlášce 146/2008 Sb.,

obsahuje projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení v části E - Zásady organizace výstavby,

dále členěnou na technickou zprávu a výkresy, vnichž jsou uvedeny údaje kdané problematice

v souladu se skutečností. I kdyby tento požadavek zprojektové dokumentace nevyplýval, není nutno

stanovovat podmínku, poněvadž toto je upraveno vprávním předpisu, konkrétně v§ 4 vyhlášky

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž podmínka týkající se
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zásahu do vzrostlé zeleně je duplicitní s vydaným koordinovaným závazným stanoviskem č. č. 1310/2010

ze dne 16.9.2010, které vydal Magistrát města Ostravy a jehož přílohou je kladné vyjádření příslušného

dotčeného orgánu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny, v platném znění, daně

ve smyslu § 65. tohoto zákona. Bližší podmínky byly stanoveny v podmínce č. 14 tohoto rozhodnutí.

Stanovené podmínky musí být zcela konkretní a jednoznačné, stanovovat podmínky dodržování platných

obecných a zvláštních právních předpisů, kdyje každý tyto předpisy povinen dodržovat, je nadbytečné a

stavebnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o jejich dodržení, a proto nejsou v podmínkách tohoto rozhodnutí

uváděny. '

Před vydáním rozhodnutí dal Speciální stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjáůit se k podkladům

rozhodnutí, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti, o níž byli účastníci vyrozumění

vrámci opatření — oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 30.11.2010, žádný zúčastníků řízení

nevyužil.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních

předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 109 odst.1 písm.a) stavebního zákona:

stavebník :

Development OVA West a_s., Holasická 2/1154, 747 05 Opava

podle § 109 odstl písmo) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není—li stavebníkem:

Statutární město Ostrava Městs ' obvod Porub Klimkovická 28/55 708 56 Ostrava-Poruba

 

podle S 109 odst.1 písme) stavebního zákona:

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li býtjeho vlastnické právo navrhovanou

stavbou přímo dotčeno:

     a mes o s ava, : zu v w

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

T—Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwchSi

Vypořádání s návrhy & námitkami účastníků:

— Účastníci neuplamilj návrhy a námitky.

Vypořádání s vyj ádřenítui účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účasím'ci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:

. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí, a to k odboru

" 1. Development OVA West a.s., IDDS: qhmdex

*
—

dopravy Magisuám města Ostravy prostřednictvím odboru právních vztahů, výstavby a životního

prostředí Uřadu městského obvodu Poruba.

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 ustanoveni.

Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identiňkační údaje o povolené stavbě.

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti stavebníka vyplývající ze zákona č. 309/2006

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečností a ochrany zdraví při práci .v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména

na povinnosti vyplývající zjeho § 15 odst.1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inSpektorátu práce) a

§ 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby

se mohou označitjiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

vedoucí odboru právních vztahů,

výstavby a životního prostředí

Poplatek:

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

položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 6.12.2010.

Obdrží:

tito účastníci řízení(dodejky-do vl. rukou nebo DS)

OSA projekt s r.o.„ IDDS: strst atm—X po„*sz , i'm? 324’ £07,! .

2. Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická č.p. 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 4L

 

3

4

5.

6.

7

8

9. Statutární město Ostrava: IDDS: 5zubv7w
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10. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

1 1.

12. CEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

13. T—Mobile Czech Republic a.s., ]DDS: ygwchSi

Dotčené orgány (dodejky nebo DS)

14. Statutární město Ostrava Magisu-át města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, IDDS:

Szubv7w *

15. Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, IDDS; Szubv7w

16. Statutární město Ostrava ÚMOb Pomba, odbor technický & provozni - Žilnůčm'; rá ' úřad,

Klimkovícká č.p. 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba WKMMMSG ' ' 1' ! 1%

1 7. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 8x6bxsd

1 8. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

19. Policie ČR — dopravní inspektorát, IDDS: nShai7v

20. Ministerstvo životního prostředí, OVSS 1X, České republiky, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava 2
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Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

Odbor výstavby a životního prostředí lb . ,
“zpravu/ch

áĚÍň/éů-

Vaše značka:
9h //0

Ze dne 23.09.2015

Č.j.: : POR 48252/2015- Z07}

Sp. Zn.: . S POR 48252/2015 „

CEZ Distribuce, a. s.

 

Vyřizuje: Teplická 874/8

Telefon: -- 599480610 405 02 Děčín

Fax: 599480602

Email:

Datum: 8. října 2015

 

Kolaudační souhlas č. 268/2015

Dne 23.9.2015 podal ČEZ Distribuce, a. 5., IČ 24729035, Teplická č.p.87418, Děčín IV-Podmokly, 405 02

Děčín 2, zastoupen MSEM, a.s., IČ 64610080, Gallo-louky č.p.126, Místek, 738 01 Frýdek—Místek 1

žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba: "Ostrava, kabe! VN TR Poruba — VN

03" na pozemcích parc. č. 2869/1 orná půda, 2869/16 orná půda, 2869/19 orná půda, 2869/23 ostatní plocha,

2869/47 ostatní plocha, 2869/48 orná půda, 2869/49 ostatní plocha, 2869171 orná půda, 2870/12 ostatní

plocha, 2871/1 orná půda, 2871/2 vodní plocha, 2871/6 orná půda, 2871/7 vodní plocha, 2871/21 orná půda,

2871/23 orná půda, 2871/110 orná půda, 2871/115 ostatní plocha, 2871/137 orná půda, 2871/138 orná půda,

2872/8 ostatní plocha, 2872/21 ostatní plocha, 2874/1 ostatní plocha (PK 846/2, PK 846/1), 2874/2 ostatní

plocha, 2939/4 orná půda, 2939/9 orná půda (PK 849), 2942/5 omá půda, 2942/17 orná půda, 2942/18 orná

půda, 2942/26 orná půda, 2942/28 orná půda, 2942/30 omá půda, 2942/31 onlá půda, 2942/32 orná půda,

2942/33 orná půda, 2942/34 orná půda, 3011/83 ostatní plocha, 3011/85 ostatní plocha, 3011/86 ostatní

plocha, 3011/87 ostatní plocha, 3011/88 ostatní plocha, 3011/89 ostatní plocha, 3011/137 orná půda v

katastrálním území Pei-1113a1 která byla provedena na základě územního rozhodnutí č. 175/2014 ze dne pod

č.j. POR 44505/2014/3aní. '

Statutární město Ostrava — Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako

stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), V plamém mění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 písm.

0) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Stamt města Ostravy), ve znění pozdějších

předpisů, po přezkoumání žádosti a na základě Výsledků provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona,

povoluje užívání stavby:

"Ostrava, kabel VN TR Poruba - VN 03" na pozemcích parc. č. 2869/1 orná půda, 2869/16 orná půda,

2869/19 orná půda, 2869/23 ostatní plocha, 2869/47 ostatní plocha, 2869/48 orná půda, 2869/49 ostatní

plocha, 2869/71 orná půda, 2870/12 ostatní plocha, 2871/1 orná půda, 2871/2 vodní plocha, 2871/6 orná

půda, 2871/7 vodní plocha, 2871/21 orná půda, 2871/23 orná půda, 2871/110 orná půda, 2871/115 ostatní

Klímkovická 55/28. 708 55 Ostrava - Poruba lluč 00845 451 DIČ CZ 00845 451

www.poruba.ostrava.cz Císlo účtu 1 9-1 64933537910800

 

 



2/3

Č.j.: POR 48252/2015/l

plocha, 2871/137 omá půda, 2871/138 orná půda, 2872/8 ostatní plocha, 2872/21 ostatní plocha, 2874/1

ostatní plocha (PK 846/2, PK 846/1), 2874/2 ostatní plocha., 2939/4 orná půda, 293 9/9 orná půda (PK 849),

2942/5 orná půda, 2942/17 orná půda, 2942/18 orná půda, 2942/26 orná půda, 2942/28 orná půda, 2942/30

orná půda, 2942/31 orná půda, 2942/32 orná půda, 2942/33 orná půda, 2942/34 orná půda, 3011/83 ostatní

plocha, 3011/85 ostatní plocha, 3011/86 ostatní plocha, 3011/87 ostatní plocha, 3011/88 ostatm’ plocha,

301 1/89 ostatní plocha, 301 1/137 omá půda Vkatastrálním území Poruba.

Vymezení účelu užívání stavby:

Dispoziční a provozní řešení stavby je navrženo jednoznačně za účelem rozšířeni veřejné technické

inÉasuuktury - distribuční elektrizační soustavy vdotčené lokalitě. Technické řešení stavby spočívá ve

vybudování nového podzemního elektrického vedení VN 22kV mezi stávající napájecí rozvodnou

R110/22kV Poruba a stávajícím nadzemním elektrickým vedenim VN 22kV s označením VN O3. Stavba

začíná napojením podzemního elektrického vedení VN 22kV, provedeného dvěma kabely typu 22-

AXEKVCE 3x1x240 min*, v nové napájecí rozvodně RI lO/22kV Poruba, která je umístěna na pozemcích

parc. č. 2871/108, 2871/115 a 2871/145 vku. Poruba, V blízkosti silnice č. [1/647 - výpadovka směr

Klimkovice, za stávajícím logistickým parkem PROLOGIS. Trasa vedení je následně vedena souběžně s

obslužnou komunikací k rozvodně a dále pak souběžně s místní zpevněnou účelovou komunikací. V úrovni

oplocene'ho areálu logistického parku PROLOGIS je trasa vedení východně odkloněna směrem ktomuto

parku, který západně obchází, následně kříží pozemky určené k výstavbě komunikace — státní silnice č. 1/11

(prodloužená Rudná) a v konečné fázi je trasa vedení vedena podél areálu fotovoltaické elektrárny, souběžně

se stávajícím podzemním elektrickým vedením VN 22kV budovaným vrámci stavby “Ostrava „ R. Poruba,

kabely VN — I. Etapa“, až na nový podpěr-ný bod, vložený do stávající linky nadzemního elektrického vedení

VN 22kV s označením VN 03 — zde je trasa podzemního elektrického vedení VN 22kV ukončena. V celé

trase vedení jsou, z důvodů zajištění mechanické ochrany, kabely uloženy do chrániček PE Q 160 mm. Pro

navýšení mechanické ochrany jednotlivých kabelů v nzikových částech trasy (zpevněné plochy, křížení se

stávajícími podzemními inženýrským sítěmi) jsou plastové kabelové chráničky navíc obetonovány, popř.

uloženy do betonových kabelových žlabů. Vlastní křížení státní silnice č. I/ll (prodloužená Rudná) ve

výstavbě je navrženo ve stávajících rezervních chráničkácli ŽB kanálu, vybudovaného v rámci stavby

„Ostrava — R. Poruba, kabely VN —- I. Etapa“.

Závěrečná kontroíní prohlídka byla provedena dne 08.10.2015 s tímto výsledkem:

- Bez závad

Při kontrolní prohlídce stavebník předložil následující doklady:

Revize elektroinstalace

Diagnostiku kabelových vedení

Zaměření skutečného provedení

Prohlášení o splnění podmínek

Doklad o likvidaci odpadů

Prohlášení o shodě výrobků a materiálů

Odůvodnění:

Dne 23.9.2015 podal ČEZ Distribuce, a. 3., IČ 24729035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02

Děčín 2, zastoupen MSI—3M, a.s., IČ 64610080, Collo—louky č.p.126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1 žádost

o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl dne 08.10.2015 závěrečnou kontrolní prohlídku

stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu beZpečnému užívání a

shledal též, že její skutečné provedení a užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví

zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Klimkovická 55/28. 708 56 Ostrava — Poruba tč 00845 451 Dlč CZ 00845 451
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Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných

dokladů.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas.

Poučení:

Kolaudačm' souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Kolaudační souhlas lze přezkoumat

V přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků.

 

vedoucí odboru výstav y a znvo

Poplatek:

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

nevyměřuje.

Obdrží:

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV—Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqu

prostřednictvím — MSEM, a.s., Golla—louky č.p.126, Místek1 738 01 Frýdek—Místek 1, DS: PO, g7gfa6y

Dotčené orgány *

2. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p.2995/40, Zábřeh, 700 30 Osn'ava 30,

DS: OVM, spdaive

Kfimkovícká 55/28. 708 56 Ostrava - Poruba l_Č 00845 451 Dlč CZ 00845 451

www.poruba.ostrava.cz Císlo účtu 19—1649335379/0800
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$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Poruba

odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

   

  

  

  

Ze dne

Č.j.: POR 51162/2012

Sp. Zn.: S POR 47895/2012

ČEZ Distribuce, a. s. .

Vyfizuje: Teplická 87418

Telefon: 599 480 610 405 02 Děčín IV

Fax: 599 480 602

E—mail:

Datum: 4. prosince 2012

Kolaudační souhlas

s užíváním stavby

Statutární město Ostrava — Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního

prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanoveni článku

21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Stamt města Ostravy) ve znění

pozdějších předpisů přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o koiaudační souhlas, kterou dne

1311.2012 podal

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická &. p.87418, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupen

MSEM a.s., lČ 6461 D080, Cello-Loukyc. p. 126, 738 02 Frýdek-Místek 12

(dáleJen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12

vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního

řádu, v platném znění

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívám stavby:

"Ostrava - R.Poruba, kabely VN - l. etapa"

(dále jen "staVba") na pozemku parcela čís. 2871/118, 2871/119, 2871/122, 2871/123, 2871/48, 2871/42,

2871/49, 2871/5, 2949/1, 2826/3, 2826/2, 2866/2, 2869/50, 3011/106, 3011/105, 3011/104, 3011/103,

3011/102, 3011/101, 3011/100, 3011/99, 3011/98, 3011/97, 3011/96, 3011/93, 3011/92, 3011/91, 3011/90,

3011/89, 3011/88, 3011/87, 3011/85, 3011/86, 3011/83, 3011/137, 2869/16, 2950/8, 2950/2, 2317, 2953/25,

2953/2, 2953/26, 2953/27, 2318, 2320/2, 2974/1, 2974/26, 2398, 2399, 2152/1, 2152/2, 1739/344, 1739/154,

1739/3, 1739/2, 1739/183, 1739/181, 1726/6, 1738/46, 1739/5, 1739/191, 1739/159, 1739/158, 1739/1,

1738/36, 1738/11, 1738/48, 1738/44, 1738/47, 1738/24, 1738/45, 1738/21, 1738/10, 1738/12, 1738/19,

1738/20, 1579/2, 1579/1, 1579/7, 1579/6, 1579/3, 1725, 1579/5, 1643/29, 1643/34, 1643/30, 1643/11,

1591/7, 1643/13, 1643/14, 1643/2 — katastrální území Poruba a na pozemku parceša čís. 4685/8, 4704/47,

4704/46, 4685/7, 4685/37, 4685/9, 4685/35, 4685/28, 4685/22, 4685/29, 4685/61, 4685/64, 4685/19,

Klimkovicka' 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba l_Č 00845 451 DIČ CZ 00845 451

www.moporuba.cz Císlo účtu 19-1649335379/0800
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Č.j.: POR 51162/2012-

4685/71, 4685/1 — katastrální území tk vec provedené podle stavebního povolení rozhodnutí č. 245/2011

ze dne 30.12.2011, č.j. POR 62325/201 . S POR 59203/2011.

Stavba obsahuje:

V rámci stavby I. etapy kabelových vedení VN 22kV z rozvodny 110/22kV Poruba je řešena oblast podél

ulice 17. listopadu po ulici Opavskou. Jsou zde soustředěny rozsáhlé areály Fakultní nemocnice Ostrava,

Vysoké školy báňské a Vědeckotechnologíckého parku s odběratelskými ttafostanícemi. Stavba začíná

napojením podzemních kabelových vedení VN 22kV v nové rozvodně 110/22kV Poruba, v katastrálním

území Poruba, v blízkosti silnice č. 11/647 — výpadovka směr Klimkovice, za stávající průmyslovou zónou

PROLOGIS. Celkem je v této I. etapě vytaženo 7 ks kabelových vedení VN 22kV. Trasa je následně vedena

souběžně s obslužnou komunikací k rozvodně a dále pak souběžně se silnicí č. 11/647, která následně

přechází V ulici 17. listopadu směrem na městskou část Ostrava - Poruba. V úseku trasy od nové rozvodny až

po křížení silnice č. 11/647, v blízkosti průmyslové zóny PROLOGIS, je provedena přípolož celkem 7 ks

chrániček DVK 160, které jsou zavíčkovány a opatřeny protahovacím drátem Souběžná trasa 7 ks

podzemních kabelových vedení VN 22kV, situovaná podél ulice 17. listopadu, končí na ulici K Myslivně,

kde dochází k rozbočení trasy - podél okružní ulice K Myslivně pokračuje nasa 5 ks kabelových vedení VN

22kV směrem k trafostanici č. 92953 "Prádelna", směrem k Fakultní nemocnici Ostrava pokračuje trasa 2 ks

kabelových vedení VN 22kV, které jsou ukončeny v trafostanici č. 93068 "Fakultní nemocnice Ostrava". Z

trafostanice č. 93068 “Fakultní nemocnice Ostrava" je následně vyveden l ks podzemního kabelového

vedení VN 22kV, které je situováno podél ulice Dr. Slabíhoudka a přidá se k souběžné kabelové trase 5 ks

kabelových vedení VN 22kV až po bod napojení s nadzemní distribuční linkou VN 22kV č. VN 18.

Napojení nového podzemního kabelového vedení VN 22kV na stávající nadzemní vedení VN 22kV č. VN

18 je provedeno přes nový svislý úsekový odpínač typu FLa. Úsekový odpínač bude uzemněn

ekvipotencíáhiími knihy. Trasy nových podzemních vedení VN 22kV v úseku od ulice K Myslivně po místo

napojení na stávající nadzemní vedení VN 22kV č. VN 18 jsou provedeny ve stávajících trasách ražených

podzemních vedení VN lOkV. V celé trase jsou nové kabely uloženy do chrániček DVK 0 160 m z

důvodů zajištění jejich mechanické ochrany. Křížení nových kabelových tras VN 22kV s místními

komunikacemi & silnicí č. 11/647 je provedeno vždy bezvýkopovou technologií — protlakem7 který je umístěn

min. 1200 mm (horní hrana chráničky) pod zpevněným povrchem komunikace. V rámci trasy, vedené

podélně v silničním pozemku parc. č. 2949/1 v katastrálním území Poruba, je provedena reproňlace

odvodňovacích zařízení — příkopů.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 04.12.2012 s tímto výsledkem:

— Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, bylo

vyhověno obecným požadavkům na výstavbu.

— K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly doloženy doklady dle § 12 odst. 1 uvedené v části B

přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve

věcech stavebního řádu.

Odůvodnění:

Dne 13.11.2012 pedal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne

04.12.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil

závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání

stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví,

život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Klímkovická 55/28. 708 56 Ostrava - Poruba [C 00845 451 DIČ CZ 00845 451

www.moporuba.cz Cielo účtu 19—1849335379/0800
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Poučení:

 

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti

němu odvolat.

   vedoucí odboru právních vztahů,

výstavby a životního prostředí

Obdrží:

1. ČEZ Distribuce, a. s., TepJícká č.p.874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqu

prostřednictvím — MSEM as., Cello—Louky (3.13.126, 738 02 Frýdek—Místek 12, DS: PO, g7gaóy

Dále obdrží

2. Statutární město OstravaÚMOb Poruba, odbor technický aprovozní, Klimkovícká č.p.55/28, Ostrava-

Poruba, 708 56 Ostrava 8

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba l_Č 00845 451 DIČ cz 00345 451

www.mopombaz
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§tatutémi mésto Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

odbor právních vztahů, výstavby a Životního prostředí /

Vaše značka:

  

 

  

  

c.,.: POR 49985/2012!

Sp. Zn.: S POR 46174/20

ČEZ Distribuce, a. s.

Vyřizuje: Teplická 874/8

Telefon: 599 480 610 405 02 Děčín

Fax: 599 480 602

E—mail:

Datum: 27. listopadu 2012

Kolaudacm souhlas

s užíváním stavby

Statutámí město Ostrava — Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního

prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku

21 písm. (3) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění

pozdějších předpisů přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne

1.11.2012 podal

ČEZ Distribuce, a. 5., IČ 24729035, Teplická č.p.8_7418, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupen

PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o., IC 62301110, Provozní č.p.5491l1, Třebovice, 722 00

Ostrava 22

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebnflno zákona a § 12

vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního Zákona ve věcech stavebního

řádu, v platném znění '

kolaudační souhias,

kterýje dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

Ostrava Poruba - TR 11OI22kV, číslo stavby 1512-8001594

SO 11 - Nadzemní vedení '

(dále jen "stavba"] na pozemku pozemková parc. č. 2825/4, 2825/5, 2825/19, 2825/21, 2825/22, 2825/24,

2871/14, 2871/38, 2871/39, 2949/] v katastrálním území Poruba provedené podle stavebního povolení ze

dne 26.72011, č.j.POR 33380/2011, zn. 5 POR 2728/2011.. R 131/11/vy'st..

Vymezení účelu užívání stavby:

Nová odbočka venkovního nadzemního vedení 110kV do transfomovny v délce trasa A 246 m, trasa B 262

m je provedena odbočením z obou stávajících venkovních nadzemních vedení V651, V652 Třebovice —

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba - If: 00845 451 mc cz 00845 451

www.moporuba.(z Cislo účtu 19-1649335379/0800
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Hranice. Toto nové venkovní nadzemní vedení kříží stávající silniční komunikací 17. listopadu a je dále

vedeno přes zemědělsky obhospodařované pozemky a plochy s ňlnkcí „Lehký průmysl“.

Venkovní nadzemní vedení llOkV je řešeno klasickými ocelovými příhradovými pozinkovanými stožáry na

nichž jsou pomocí ízolátorových řetězců uchyceny lanové vodiče pro přenos vysokého napětí llOkV. Od

místa odbočení jsou celkem v trase tohoto nového venkovního nadzemního vedení instalovány tři páry

upe

stozaru.

V propojení jsou použity kotevní stožáry typu V35+O (před rozvodnou), dále stožáry typu V23+0 a typu

03+0 vtrase a odbočení ze stávajícího venkovního nadzemního vedení llOkV V651, V652. Jako fázové

vodiče jsou použity hliníkové lana s ocelovou duší typu 434-AL1/43—ST1A. Tyto lana jsou ke stožárům

uchyceny pomocí izolátorových závěsů sestavených z keramických ízolátorů LG60/22/1200—100kN v řetězci

s armaturami ELBA. Vrcholem stožárů je vedeno kombinované zemní lano (KZL) typu FOCAS F-646-

378T-024. Použitá optické vlákna jsou rovněž vsouladu spožadavky normy G 652.D. Rovněž jsou

vupevněních na portálech TR realizované zdvojení uzemňovacích lan. Jako uzemňovací lano je použito

hliníkové lano s ocelovou duší typu 184-ALl/30-ST1A.

Závěrečná kontrolni prohlídka byla provedena dne 27.11.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, bylo

vyhověno obecným požadavkům na výstavbu.

- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly doloženy doklady dle § 12 odst. 1 uvedené v části B

přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 3b., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve

věcech stavebního řádu.

Odůvodnění:

Dne 1.11.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu Stavební úřad provedl dne 27.11.2012

závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady

bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a

shledal též, že skutečné provedení stavby a j ejí užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a

zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

vrrr

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s uzavamm stavby.

Stanoviska sdělili:

KHS MSK — souhlas ke kolaudačnímu souhlasu do potokolu dne 27.11-2012

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti

němu odvolat.

 

vedoucí odboru právních vztahů,

výstavby a životního prostředí

Klimkovická 55/28. 708 se Ostrava - Poruba If: 00845 451 me cz 00845 451

www.moporuba‘cz Císlo účtu 19-1649335379/0800

 

 



Č.j.: POR 49985/2012-

Obdrží:

Účaýtníci řízení

1. CEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Podmokly, 405 _02 Děčín 2, DS: PO, V9511qu

prostřednictvím PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o., Provozní č.p.5491/1, Třebovice, 722 00

Ostrava 22, DS: P0, 0353580

Dotčené orgány

2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00

Ostrava 2, DS: OVM, w8pai4f

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského Iqaj e, Výškovická 40, 700 44 Ostrava 44, DS: DVM,

spdaive

Klimkovicka' 55/23. 703 56 Ostrava - Poruba If: 00545 451 DIE: cz 00845 451

3/3 www.moporuba.cz Císio účtu 19-1 64933537910800
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Statutární město Ostrava \

Úřad městského obvodu Poruba

odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

   

 

Vaše značka:

 

Ze dne: 01.10.2012

Č.j.: FOR 41151/2012

Sp. Zn.: S POR 41151/2012 .

ČEZ Distribuce, a. s.

Vyřizuje: Teplická 874/8

Telefon: 599 480 610 405 02 Děčín IV

Fax: 599 480 602

E-maii:

Datum: 17.října 2012

Kolaudační souhlas

s užíváním stavby

Stamtámí město Ostrava — Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního

prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139

‘odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku

21 písm. 0) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění

pozdějších předpisů přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne

1.102012 podal

čEZ Distribute, a. 5., IČ 24729035, Teplická č.p.87418, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupen

PEZ- projekce energetických zařízení s.r..,o IČ 62301110, Provozní č.p.5491/1, Třebovice, 722 00

Ostrava 22

(dále jen "stavebm'k"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12

vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního

řádu, v platném znění

kolaudační souhlas,

kterýje dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

"Ostrava - Poruba - TR 110/22kV" číslo stavby IE - 12 - 8001594,

30 10 - Komunikace veřejně nepřístupná

(dále jen "stavba") na pozemku pozemková parc. č. 2871/124, 2871/126, 2871/129, 2949/1 v katastxálním

území Poruba provedené podle stavebního povolení ze dne 29.2.2012, rozhodnutí č. 53/2012, č.j. POR

238/2012., zn. POR s 238/2012. .

Klímkovžcká 55/28. 708 56 Ostrava — Poruba l_č 00845 451 DIČ 02 00845 451

mvwmoporubacz Císlo účtu 19-1649335379/0800

 

 



Č.j.: POR41151/201-

Vymezení účelu užívání stavby:

Stavba účelové komunikace veřejně nepřístupné, která bude sloužit k pfijezdu těžkých mechanizmů a

strojních zařízení na transformovnu Ostrava Poruba 110/22kV. Stavba je situována na okraji

průmyslové zóny mimo zastavěné území města Ostravy, cca 950 m za hranici obytné zóny městské

části Poruba, s přímým napojením na ulici 17. listopadu (II/647).

Provedeno příslušné Opatření (ochrana) v souladu s ČSN stávajícího plynovodu STL a kabelu nn

vedoucích poděl komunikace 17. listopadu (]]/647). Dále je v rámci této stavby vybudován prepustek

v délce 30,0 m o průměru 800 mm. Dočasná přijezdní komunikace je obousměrně spádována směrem

k obrubmkům, které jsou o cca 5 cm vyvýšeny, dále je komunikace spádována směrem k chodníčku,

který se nachází cca 10,5 m od hrany komunikace a před který je z každé strany umístěn ACO Drain.

Délka silniční komunikace je 36,0 132. Sldadba silniční komunikace odpovídá střední zátěží. Příjezdní

komunikace je provedena Vbezprašné povrchové úpravě v celé délce (živičný kryt), pouze vmístč

napoj ení na ulici 17. listopadu je umístěn obrubník, který rovněž je vyvýšen o cca 2 cm. Nepřístupnost

této komunikace je řešena jednak dopravním značením (zákaz zastaveni a zákaz odbočení) a následně

zamykatelnou závorou.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 16.10.2012 s tímto výsledkem:

Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou doloimentací, bylo

vyhověno obecným požadavkům na výstavbu.

K závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly doloženy doklady dle § 12 odst. 1 uvedené v části B

přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve

věcech stavebního řádu.

Odůvodnění:

Dne 1.10.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební Wad provedl dne 16.10.2012

závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady

bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a

shledal též, že skutečně provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a

zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Koiaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti

němu odvolat.

   vedoucí odboru právmc a u,

výstavby a životního prostředí

Klímkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba 1;: 00845 451 DIČ CZ 00845 451

www.moporubacz Cielo účtu 19—1649335379/0800

 

 



 

  
Č.j.: POR 41151/201

Obdrží:

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV, Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: P0, v95uqu

prostřednictvím - PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o., Provozní č.p.549 1/1, Třebovice, 722 00

Ostrava 22, DS: PO, chsSSc

Dotčené orgány ,

2. Statutární město Ostrava UMOb Poruba, odbor technický a provozní - silniční správní úřad, Klimkovická

č.p.55/28, Ostrava-Poruba, 708 56 Osuava 8

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava 44, DS: OVM,

spdaive

4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00

Ostrava 2, DS: OVM, w8pai4f

Dále obdrží

5. Statutární město Ostrava WO, odbor dopravy odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,

DS: OVM, SZubV7W

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba l_č 00345 451 DIČ cz 00845 461

3/3 www.moporuba.cz Císlo účtu 19-1649335379/0800
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$tatutérni mésto Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka: 12/17-

 

    

 

 

26- dne: 28.03.2017

Oj.: POR 15981/2017

Sp. Zn.: S POR15981/2017 ,

Development OVA West a.s.

Vyřizuje: _ Holasická č.p.1154/2

Telefon: 599480618 747 05 Opava

Fax: _ 599480602 ;zrtztig'szsssurg“v -
Ema... _ zsxemazwmm

Datum: 16. května 2017 ? [„Za/y

33.10.523qu0115“se srub

 

 _ 7— é? „Za/'

Rozhodnutí č. 11/2017ldopr. OSTRAVA“

prodloužení platnosti stavebního povolení .

 

   
  

Výroková část:

Dne 28.3.2017 podal Development OVA West a.s., if: 27790461, Holasická č.p. 1154/2, Katermky,7470

Opava 5, kterou zastupuje ADEA projekt sr.o., 15: 05725666, Kafkova &.p.1133110, Moravská Ostrava,

702 OD Ostrava 2 (dálejen „stavebnílď) žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu:

Průmyslový park Poruba, k.ú. Poruba-1. etapa, část so 202 - dopravni napojení na silnici "1647,

80 203 - příjezdová komunikace do areálu-Letem, Ostrava-Poruba na pozemcích parc. č. 282512,

2825127, 2825128, 2825131, 28711130, 28711133, 28711142, 28711143, 28711144, 2872138, 2872139

v katastrálním území Poruba, kterou speciální stavební ďad povolil stavebním velením č. 1/11/dopr.

ze dne 4.1.2011 pod č.j.: POR 51440/2010—45, spis. zn. POR S 3796/2010 Uvedeným dnem bylo

zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Statutární město Ostrava — Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako

speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj ších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), §

139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4

pism. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení

článku 23 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění

pozdějších předpisů, vykonávající působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních a

veřejně přístupných účelových komunikací na území městských obvodů Poruba a Plesná (dále jen “speciální

stavební úřad"), v provedeném správním řízení posoudil podanou žádost a v souladu s ustanovením § 115

odst. 4 stavebního zákona rozhodl takto:

P1atnost stavebního ovolení č. 1/11/dopr. ze dne 4.1.2011 vydaného pod č.j.: POR 51440/2010-45, spis. zn.

POR S 3796/201 které nabylo právní moci 3.2.2011, byla prodloužena rozhodnutím

č. 6/2013/dopr ze dne 27.3.2013 podcj. POR 5523/2013 8, které nabylo právní moci dne 24 13 a

dále prod10užena rozhodnutím:: 15/2015/dopr. ze dne 4..2015 podc3 podc5 PORl4669/2015Í spis. ,

211.8 POR 14669/2015, které nabylo právní moci dne 2.6.2015 se

prodlužuje o 2 roky od dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba l_Č 00845 451 DIČ CZ 00845 451

www.porubanstrzvacz' Cielo účtu 164933537910800 '
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Č.j.: POR 15981/2017-

Označení učastníka řízení odle 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. s rávní řá ve znění

předpisů (dále jen "správní fad"):

Development OVA West a.s., IČ 27790461, Holasícká č.p.1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava 5

  

Odůvodnění:

Stavebník dne 28.3-2017 oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu: Průmyslový park Poruba, k.ú. Poruba—l.

etapa, část S0 202 — dopravní napojení na silnici 11/647, S0 203 — příjezdová komunikace do areálu-1 .etapa,

Ostrava—Poruba, na pozemcích parc. č. 2825/2, 2825/27, 2825/28, 2825/31, 2871/130, 2871/133, 2871/142,

2871/1433, 2871/144, 2872/38, 2872/39 v katasn'álním územi Poruba není možné zahájit do dvou let ode dne,

kdy rozhodnutí č. 5/2015/dopr. ze dne 4.5.2015 nabylo právní moci a kterým byla prodloužena platnost

pravomocného stavebního povolení č. 1/11/dopr. ze dne 4.1.20l1 a současně požádal o prodloužení jeho

platnosti o 2 roky.

Nezahájení stavby v době platnOStI stavebního povoleníje zdůvodňováno takto:

- Investornemáv..současnedobě dostatek ňoančních prostředků pro dokončení celé stavby.

; v . :=: :: - -i

t l

Speciální stavebníuřad vlprovedeněm řízení posoudil uvedené důvody, a protože předpoklady a podmínky,

za kterých bylo“ stavební áji-ovolení vydáno, se nezměnily, zejména zůstala v plamostí stanoviska

spolupůsobících dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádostí vyhověl.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst 3 správního řádu účastníkůmrízení možnost,

aby se před vydáním rozhodnuti vyjádrílí k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a

zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci

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

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

uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

 

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením 109 stavebního zákona:

§ 109 písm. a) stavebník

Development OVA West a.s., IČ 27790461, Holasická č.p.1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava 5

§ 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

  

Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba, Klimkovická č.p.55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

§ 109 písm e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může—li být jeho vlastnické právo

prováděním stavby přímo dotčeno

 

ČEZ Distribuce, &. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Statutární město Ostrava, MLMO odbor majetkový, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Klimkovícká 55/28. 708 56 Ostrava - Poruba l_c 00345 451 DIČ cz 00845 451

www.poruba.ostrava.cz cislo účtu 19-1649335379/0800

 

 



Č.j.: POR 15981/201-

Správa silnic Moravskoslezského kraj e, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz,

702 00 Ostrava 2 „

Ceská telekomunikační infiash’uktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Zižkov, 130 00 Praha 3

Poučenk

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, a to do 15 dnů ode dne

jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitostí uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti

kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a V čem je spatřován rozpor s právnínn

předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je

nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá—lí účastník potřebný počet stejnopísů, vyhotoví je správm'

orgán na náklady účasmíka (dle § 82 odst. 2 Správm'ho řádu).

 

vedoucí odboru výstav 1 o pros re :

Poplatek:

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

stanovený podle položky 18 odst. 2 ve výši 1000; Kč, sazebníku správních peplatků byl uhrazen dne

13.04.2017. '

Obdrží:

U ' astnící řízení

v;DeveloPment OVA West a.s., Holasická č.p.1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava 5, DS: PO, qhmdp2x

prostřednictvím zmocněnce ADEA projekt s.r.o., Kafkova č.p.l 133/10, Moravská Ostrava, 702 00 fř/f

Ostrava 2 DS: PO ubeb r   

. Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba, Klimkovícká č.p.55/28, 708 56 Ostrava-Poruba /ý%/'“

Klimkovíoká 55i28. 708 56 Ostrava - Poruba l_Č 00845 451 DIČ cz 00845 451

3/4 www.poruba.ostrava.cz Cisio účtu 19—1649335379/0800
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Č.j.: POR 15981/201

0613132 Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín "B!—Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqu 7%“

111.812th město Ostrava, MMO odbor majetkový, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, fl/f‘

Szubv7w

DÚ"Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz, 702 00 /7%F

Ostrava 2, DS: PO, jytkSnr

Vl/ELČeská telekomunikační ínňash'uktura as., Olšanskác13.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t ÍÝÝÍ

Dotčené orgány

14.Statutární město Ostrava, ÚMOb Poruba, odbor komunálních služeb- silniční správní úřad, Klimkovická

Vč.p.55/28, Poruba, 708 56 Ostrava 8

&.Statutární město Ostrava MMO, odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OW,

52ubv7w

[jl/6Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraj e, Výškovická č.p.2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30,

DS: OVM, spdaive

M-gStatutámí město Ostrava Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí

8,729 30 Ostrava, DS: OVM, Szubv7w

\ll/8.Policie ČR- dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava-Vítkovice, DS: OVM, n5hai7v

1/119..Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbOr dopravy, 28. října čp2771/1 17, Moravská Ostrava, 702 18

Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd

Kíimkovická 55/28, 708 56 Ostrava » Poruba l_c': 00845 451 DIČ cz 00845 451

www.poruba.ostrava.cz cislo účtu 19-1649335379/0800

 

 


