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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ _č. 32/ 11 

v e _ e j n o u v y h l á š k o u 
 
Dne 8.8.2011 podal u zdejšího stavebního úřadu žadatel, Obec Malá Štáhle, (IČ: 00575 968), 
se sídlem Malá Štáhle 26, žádost o vydání rozhodnutí o umíst_ní stavby nazvané 
„Revitalizace území po d_lní _innosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volno_asové 
aktivity a turistiku“ na pozemích parc._. 71/3, 88/2, 89, 96/2, 97/6, 116/8, 116/9, 116/10, 
117/1, 117/2, 118, 123, 125/5, 127, 151/7, 182/6, 410/1, 162/3, 182/4, 418/3, 92, 418/1, 88/5, 
88/6, 94, 116/4, 116/4, 411, 440/2, 154, 159, 116/1, 182/5, 116/5, vše v k.ú. Malá Štáhle, obec 
Malá Štáhle a na pozemcích parc._. 669, 671, 675/1, 727, 729, 668, 268, 667/2, 788/2, 
1494/1, vše v k.ú. Dolní Moravice, obec Dolní Moravice. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
územní _ízení. 
M_stský ú_ad Rýma_ov, odbor stavební ú_ad, jako stavební ú_ad p_íslušný podle § 13 
odst. 1 písm. f) zákona _. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním _ádu (stavební 
zákon), ve zn_ní pozd_jších p_edpis_ (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost podle § 
90 
stavebního zákona a na základ_ tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního 
zákona 
a podle § 9 vyhlášky _. 503/2006 Sb., o podrobn_jší úprav_ územního _ízení, ve_ejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, 
r o z h o d n u t í o umí s t _ n í s t a v b y 
nazvané „Revitalizace území po d_lní _innosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro 
volno_asové aktivity a turistiku“ na pozemích parc._. 71/3, 88/2, 89, 96/2, 97/6, 116/8, 
116/9, 116/10, 117/1, 117/2, 118, 123, 125/5, 127, 151/7, 182/6, 410/1, 162/3, 182/4, 418/3, 
92, 418/1, 88/5, 88/6, 94, 116/4, 116/4, 411, 440/2, 154, 159, 116/1, 182/5, 116/5, vše v k.ú. 
Malá Štáhle, obec Malá Štáhle a na pozemcích parc._. 669, 671, 675/1, 727, 729, 668, 268, 
667/2, 788/2, 1494/1, vše v k.ú. Dolní Moravice, obec Dolní Moravice. 
 
Stavba obsahuje: 
Opravu p_íjezdové komunikace: spo_ívající v o_išt_ní stávajícího penetra_ního makadamu 
ananesení jedné vyrovnávací vrstvy z obalovaného kameniva, jako obrusná vrstva je navržen 
avrstva 50 mm asfaltového betonu st_edn_zrnného. Komunikace je základní ší_ky 6,0 m av 
jednostranném p_í_ném sklonu o hodnot_ 2,0%. Celková délka _iní 426,17 m. Na za_tku 
komunikace se nachází p_í_ný odvod_ovací žlab, který bude nahrazen novým betonovým 
žlabem. Deš_ové vody budou odvedeny pomocí p_í_ného a podélného sklonu do stávajících 
betonových žlab_ podél komunikace. Sou_ástí je odstran_ní stávající brány p_ed vjezdem do 
prostor bývalé skládky odpad_ 
Stavba parkovišt_: úprava stávající zpevn_né plochy spo_ívající v o_išt_ní betonových 
panel_, 
p_ípadn_ nahrazení poškozených, jejich výšková úprava, nová vrchní vrstva složená 
z recykláže, spojovacího post_iku a asfaltového betonu st_edn_zrnného. Parkovišt_ bude 
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komunika_n_ napojeno na p_íjezdovou komunikaci p_es dvoj_ádek žulových kostek. 
Kapacita 
parkovišt_ je 11 kolmých parkovacích stání. Srážkové vody budou odvedeny p_í_ným a 
podélným sklonem parkovišt_ do terénu. 
Stavba in-line dráhy: s konstruk_ním _ešením vrstev št_rkodr_, živi_ný recyklát, spojovací 
post_ik, asfaltový beton jemnozrnný. In-line dráha má jednostranný p_í_ný sklon 2,0 %, 
celková délka 1059,47 m, ší_ka 2,5 m a 3,0 m. Konstruk_ní vrstvy budou oboustrann_ upnuty 
do zapušt_né betonové obruby. V blízkosti in-line dráhy v km 0,10000 – km 0,15000 se 
nachází halda b_idlice, kterou je nutno zabezpe_it proti sesuvu gabionovou st_nou (od km 
0,07826 – km 0,15526). St_na bude zhotovena z ocelového pletiva d=3,7 mm a vypln_na 
b_idlicí z okolních lom_. Ší_ka st_ny je 1,0 m, výška 1,8 m nad niveletou in-line dráhy. Ve 
dvou místech bude in-line dráha upravena tak, aby umož_ovala p_ejezd zem_d_lské 
techniky. 
Sou_ástí bude i vybudování propustku ze 2 betonových trub DN 600 v km 1,02900. Za 
výtokem z propustku bude v délce 2,0 m dlažba lomového kamene do betonu ukon_ená 
betonovým prahem. V blízkosti propustku jsou navržena zábradlí výšky min. 1,0 m nad 
niveletou in-line dráhy. 
Stavba cyklistické stezky: s konstruk_ním _ešením vrstev št_rkodr_, živi_ný recyklát, 
spojovací 
post_ik, asfaltový beton st_edn_zrnný. Cyklistická stezka má jednostranný p_í_ný sklon 2,0 
%, 
celková délka 1612 m, ší_ka 3 m. V trase cyklostezky se nacházejí 3 oblouky malých 
polom_r_, kv_li kterým se zvýšila základní ší_ka o 0,5 m a o 0,25 m na ob_ strany, dále je 
v km 0,22164 navržená monolitická horská vpust 1,5 x 1,0 m s kalovou prohlubní hloubky 
min 
0,8 m. Z horské vpusti jsou vyvedeny 2 betonové roury DN 600, které jsou vyúst_ny do potoka 
vedeného podél cyklostezky. Za výtokem bude v délce 2,0 m dlažba lomového kamene do 
betonu ukon_ená betonovým prahem. Horská vpus_ bude z bezpe_nostních d_vod_ 
zabezpe_ena litinovou m_íží. V blízkosti horské vpusti jsou navržena zábradlí výšky min. 1,10 
m nad niveletu cyklostezky. Od km 0,56479 po km 0,60479 bude z bezpe_nostních d_vod_ 
osazeno záchytné zábradlí s výškou min. 1,1 m nad niveletou cyklostezky. V km 1,61200 je 
cyklostezka plynule napojena na silnici I/11. 
Stavba nau_né stezky: z_ízení nau_né stezky, která povede zalesn_nou _ástí tohoto území, 
jedná se pouze o stanovení pr_b_hu nau_né stezky zájmovým území a realizace opat_ení za 
ú_elem zlepšení p_ístupnosti a zajišt_ní bezpe_nosti osob pohybujících se na této stezce, 
spo_ívající ve vybudování sch_dku pro zlepšení p_ístupnosti nau_né stezky, výstražných 
tabulí, ohrazení a bezpe_nostních zábran. 
Stavební úpravy odpo_inkového místa: bude využito stávající betonové plochy kruhového 
p_dorysu o pr_m_ru 26m spo_ívající v úprav_ povrchu tak, aby mohla být využívána in-line 
brusla_i. 
 
Pro umíst_ní a projektovou p_ípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba oprava p_íjezdové komunikace bude umíst_na na pozemcích parc._. 440/2 – 
ostatní plocha, silnice, parc._. 410/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc._. 89 – 
trvalý travní porost, parc._. 116/1 – trvalý travní porost, 88/2 – lesní pozemek, vše 
v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle, tak, jak je zakresleno v situa_ním výkresu na 
podklad_ katastrální mapy v m__ítku 1:5000, který je p_ílohou tohoto rozhodnutí. 
2. Stavba parkovišt_ bude umíst_na na pozemcích parc._. 410/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc._. 71/3 – ostatní plocha, jiná plocha, oba v k.ú. Malá Štáhle, obec 
Malá Štáhle, tak, jak je zakresleno v situa_ním výkresu na podklad_ katastrální mapy 
v m__ítku 1:5000, který je p_ílohou tohoto rozhodnutí. 
3. Stavba in-line dráhy bude umíst_na na pozemcích parc._. 410/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc._. 88/2 – lesní pozemek, parc._. 88/5 – trvalý travní porost, parc._. 88/6 
– trvalý travní porost, parc._. 92 – lesní pozemek, vše v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá 
Štáhle, a na pozemcích parc._. 667/2 – ostatní plocha, jiná plocha, parc._. 668 – ostatní 
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plocha, neplodná p_da, parc._. 669 – trvalý travní porost, parc._. 671 – ostatní plocha, 
neplodná p_da, vše v k.ú. Dolní Moravice, _ást Dolní Moravice, tak, jak je zakresleno 
v situa_ním výkresu na podklad_ katastrální mapy v m__ítku 1:5000, který je p_ílohou 
tohoto rozhodnutí. 
4. Stavba cyklistické stezky bude umíst_na na pozemcích parc._. 94 – trvalý travní porost, 
parc._. 154 – trvalý travní porost, parc._. 159 – trvalý travní porost, parc._. 123 – lesní 
pozemek, parc._. 118 – lesní pozemek, parc._. 117/2 – ostatní plocha, neplodná p_da, 
parc._. 116/5 – trvalý travní porost, parc._. 117/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc._. 116/6 –ostatní plocha, neplodná p_da, parc._. 125/5 – lesní pozemek, parc._. 
116/4 – trvalý travní porost, parc._. 116/10 – trvalý travní porost, parc._. 116/9 – lesní 
pozemek, parc._. 127 – lesní pozemek, parc._. 116/8 – trvalý travní porost, parc._. 182/6 
– orná p_da, parc._. 116/1 – trvalý travní porost, parc._. 182/5 – trvalý travní porost, 
parc._. 440/2 – ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle, a na 
pozemcích parc._. 671 – ostatní plocha, neplodná p_da, parc._. 675/1 – trvalý travní 
porost, parc._. 727 – trvalý travní porost, parc._. 1494/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc._. 729 – trvalý travní porost, parc._. 788/2 – trvalý travní prost, vše 
v k.ú. Dolní Moravice, _ást Dolní Moravice, tak, jak je zakresleno v situa_ním výkresu na 
podklad_ katastrální mapy v m__ítku 1:5000, který je p_ílohou tohoto rozhodnutí. 
5. Stavba nau_né stezky bude umíst_na na pozemcích 88/2 – lesní pozemek, parc._. 411 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc._. 97/6 – lesní pozemek, parc._. 96/2 – trvalý 
travní porost, parc._. 116/9 – lesní pozemek, parc._. 117/1 – ostatní plocha, parc._. 127 – 
lesní pozemek, parc._. 125/5 – lesní pozemek, parc._. 151/7 – lesní pozemek, parc._. 
418/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc._. 162/3 – lesní pozemek, parc._. 418/3 
–ostatní plocha, ostatní komunikace, parc._. 182/4 – trvalý travní porost, vše v k.ú. Malá 
Štáhle, obec Malá Štáhle, tak, jak je zakresleno v situa_ním výkresu na podklad_ 
katastrální mapy v m__ítku 1:5000, který je p_ílohou tohoto rozhodnutí. 
6. Stavební úpravy odpo_inkového místa budou umíst_ny na pozemku st.parc._. 268 – 
zastav_ná plocha a nádvo_í, v k.ú. Dolní Moravice, _ást Dolní Moravice, tak, jak je 
zakresleno v situa_ním výkresu na podklad_ katastrální mapy v m__ítku 1:5000, který je 
p_ílohou tohoto rozhodnutí. 
7. K vydání stavebního povolení pro stavební objekty oprava p_íjezdové komunikace, stavba 
parkovišt_, stavba in-line dráhy, stavba cyklistické stezky, stavba nau_né stezky, stavební 
úpravy odpo_inkového místa je p_íslušný speciální stavební ú_ad M_stský ú_ad Rýma_ov, 
odbor dopravy a silni_ního hospodá_ství, nám. Míru 1, 795 01 Rýma_ov. 
8. P_i vypracování projektové dokumentace stavby budou respektovány podmínky a 
požadavky: 
 
a) Telefónicy O2 Czech Republic, a.s., Praha, vyjád_ení o existenci sít_ elektronických 
komunikací (SEK), ze dne 07.06.2010, pod _.j.: 68751/10: 
P_i realizaci výše uvedené stavby dojde ke st_etu se sítí elektronických komunikací 
spole_nosti Telefónica O2. 
Podmínky ochrany SEK spole_nosti Telefónica O2 
I. Obecná ustanovení: 
1. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen p_i provád_ní jakýchkoliv 
_inností, zejména stavebních nebo jiných prací, p_i odstra_ování havárií a projektování 
staveb, _ídit se platnými právními p_edpisy, technickými a odbornými normami 
(v_etn_ doporu_ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy a u_init veškerá opat_ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo 
ohrožení sít_ elektronických komunikací ve vlastnictví spole_nosti Telefónica O2 a je 
výslovn_ srozum_n s tím, že SEK jsou sou_ástí ve_ejné komunika_ní sít_, jsou 
zajiš_ovány ve ve_ejném zájmu a jsou chrán_ny právními p_edpisy. Ochranné pásmo 
podzemního komunika_ního vedení _iní 1,5 m po stranách krajního vedení. 
2. P_i jakékoliv _innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí 
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k 
poškození nebo zamezení p_ístupu k SEK. P_i k_ížení nebo soub_hu _inností se SEK je 
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povinen _ídit se platnými právními p_edpisy, technickými a odbornými normami 
(v_etn_ doporu_ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy. P_i jakékoliv _innosti ve vzdálenosti nejmén_ 1,5 m od krajního vedení 
vyzna_ené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechaniza_ních prost_edk_ a 
nevhodného ná_adí. 
3. Pro p_ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov__ené t_etí osoby, 
založené „Podmínkami ochrany SEK spole_nosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo 
jím pov__ená t_etí osoba, odpov_dný za veškeré náklady a škody, které spole_nosti 
Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. 
II. Sou_innost stavebníka p_i _innostech v blízkosti SEK: 
1. Zapo_etí _innosti je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, povinen oznámit POS. 
Oznámení dle p_edchozí v_ty je povinen u_init elektronicky, _i telefonicky na 
telefonní _íslo shora uvedené, p_i_emž takové oznámení bude obsahovat _íslo 
Vyjád_ení, k n_muž se vztahují tyto podmínky. 
2. P_ed zapo_etím zemních prací _i jakékoliv jiné _innosti je stavebník, nebo jím 
pov__ená t_etí osoba, povinen zajistit vyzna_ení trasy PVSEK na terénu dle 
polohopisné dokumentace. S vyzna_enou trasou PVSEK prokazateln_ seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly _innosti provád_t. 
3. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t_etí osobu, 
jež bude provád_t zemní práce, aby zjistila nebo ov__ila stranovou a hloubkovou 
polohu PVSEK p_í_nými sondami, a je srozum_n s tím, že možná odchylka uložení 
st_edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, _iní +/- 30 cm mezi skute_ným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 
4. P_i provád_ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí 
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zm_n_ hloubky uložení nebo 
prostorového uspo_ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pov__ená 
t_etí osoba, povinen zabezpe_it proti prov_šení, poškození a odcizení. 
5. P_i zjišt_ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute_ností je 
stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, povinen bez zbyte_ného odkladu zastavit 
práce a zjišt_ní rozporu oznámit POS a v p_erušených pracích pokra_ovat teprve poté, 
co od POS prokazateln_ obdržel souhlas k pokra_ování v p_erušených pracích. 
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem_ do budovy, rozvad__e, na sloup apod. je 
stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloup_ NVSEK je povinen provád_t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních p_edpis_, technických a odborných 
norem (v_etn_ doporu_ených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických 
postup_. 
7. P_i provád_ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, 
nebo jím pov__ená t_etí osoba p_ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je 
oprávn_n provést až poté, kdy prokazateln_ obdržel souhlas POS. 
8. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, není oprávn_n manipulovat s kryty 
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spole_nosti 
Telefónica O2. 
9. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, není oprávn_n trasu PVSEK mimo vozovku 
p_ejížd_t vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK _ádn_ 
zabezpe_í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je 
povinen projednat s POS zp_sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P_i p_eprav_ 
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím 
pov__ená t_etí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
10. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, není oprávn_n na trase PVSEK (v_etn_ 
ochranného pásma) jakkoliv m_nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m_nit 
rozsah a konstrukci zpevn_ných ploch (nap_. komunikací, parkoviš_, vjezd_ aj.). 
11. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen manipula_ní a skladové plochy 
z_izovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby _innosti na/v manipula_ních a 
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skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od 
NVSEK. 
12. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr_b_hu 
stavby, a to ve všech p_ípadech, kdy by i nad rámec t_chto „Podmínek ochrany SEK 
spole_nosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke st_etu stavby se SEK. 
13. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, není oprávn_n užívat, p_emís_ovat 
a odstra_ovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 
14. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, není oprávn_n bez p_edchozího projednání 
s POS jakkoliv manipulovat s p_ípadn_ odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou 
sk_íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami _i 
jakýmkoliv jiným za_ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je 
výslovn_ srozum_n s tím, že technologická rezerva p_edstavuje n_kolik desítek metr_ 
kabelu sto_eného do kruhu a ochranou optické spojky je sk_í_ o hran_ cca 1m. 
15. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen každé poškození _i krádež SEK 
ihned, nejpozd_ji však do 24 hodin od okamžiku zjišt_ní takové skute_nosti, oznámit 
POS. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen oznámení u_init na 
poruchové služb_ spole_nosti Telefónica O2, s telefonním _íslem 800 184 084, pro 
oblast Praha lze užít telefonní _íslo 241 400 500. 
III. Práce v objektech a odstra_ování objekt_ 
1. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen p_ed zahájením jakýkoliv prací 
v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln_ kontaktovat POS a 
zajistit u spole_nosti Telefónica O2 bezpe_né odpojení SEK a bude-li to vyžadovat 
ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, povinen zabezpe_it 
do_asné, p_ípadn_ trvalé p_eložení SEK. 
2. P_i provád_ní _inností v objektu je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, povinen 
v souladu s právními p_edpisy, technickými a odbornými normami (v_etn_ 
doporu_ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy 
provést mimo jiné pr_zkum vn_jších i vnit_ních vedení SEK na omítce i pod ní. 
IV. Sou_innost stavebníka p_i p_íprav_ stavby 
1. Pokud by _inností stavebníka, nebo jím pov__ené t_etí osoby, k níž je t_eba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního p_edpisu, mohlo dojít k ohrožení _i omezení 
SEK, je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, povinen kontaktovat POS a p_edložit 
zakreslení SEK do p_íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza_ní, koordina_ní 
atp.). V p_ípad_, že pro _innosti stavebníka, nebo jím pov__ené t_etí osoby, není t_eba 
povolení správního orgánu dle zvláštního právního p_edpisu, je stavebník, nebo jím 
pov__ená t_etí osoba, povinen p_edložit zakreslení trasy SEK i s p_íslušnými kótami do 
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dot_ení SEK. 
2. P_i projektování stavby, rekonstrukce _i p_eložky vedení a za_ízení silových 
elektrických sítí, elektrických trakcí vlak_ a tramvají, nejpozd_ji však p_ed zahájením 
správního _ízení ve v_ci povolení stavby, rekonstrukce _i p_eložky vedení a za_ízení 
silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak_ a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pov__ená t_etí osoba, povinen kontaktovat POS, p_edat dokumentaci stavby a výpo_et 
nebezpe_ných a rušivých vliv_ (v_etn_ návrhu opat_ení) ke kontrole. Stavebník, nebo 
jím pov__ená t_etí osoba, není oprávn_n do doby, než obdrží od POS vyjád_ení o 
správnosti výpo_tu nebezpe_ných a rušivých vliv_, jakož i vyjád_ení k návrhu 
opat_ení, zahájit _innost, která by mohla zp_sobit ohrožení _i poškození SEK. 
Zp_sobem uvedeným v p_edchozí v_t_ je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, 
povinen postupovat také p_i projektování stavby, rekonstrukce _i p_eložky 
produktovod_ s katodovou ochranou. 
3. P_i projektování stavby, p_i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu 
radiových tras spole_nosti Telefónica O2 a p_ekra_uje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to v_etn_ do_asných objekt_ za_ízení staveništ_ (je_áby, konstrukce, atd.), 
nejpozd_ji však p_ed zahájením správního _ízení ve v_ci povolení takové stavby, je 
stavebník nebo jím pov__ená t_etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú_elem 
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projednání podmínek ochrany t_chto radiových tras. 
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
spole_nosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, p_ed zahájením 
správního _ízení ve v_ci povolení správního orgánu k _innosti stavebníka, nebo jím 
pov__ené t_etí osoby, nejpozd_ji však p_ed zahájením stavby, povinen kontaktovat 
POS. 
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a za_ízení SEK, _i do jejich ochranných pásem, 
je stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, povinen realizovat taková opat_ení, aby 
mohla být provád_na údržba a opravy SEK, a to i za použití otev_eného plamene a 
podobných technologií. 
V. P_eložení SEK 
1. V p_ípad_ nutnosti p_eložení SEK nese stavebník, který vyvolal p_ekládku nadzemního 
nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dot_eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického _ešení. 
2. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen bez zbyte_ného odkladu poté, 
kdy zjistí pot_ebu p_eložení SEK, nejpozd_ji však p_ed po_átkem zpracování projektu 
stavby, která vyvolala nutnost p_eložení SEK, kontaktovat POS za ú_elem projednání 
podmínek p_eložení SEK. 
3. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen uzav_ít se spole_ností Telefónica 
O2 „Smlouvu o provedení vynucené p_ekládky SEK“. 
VI. K_ížení a soub_h se SEK 
1. Stavebník nebo jím pov__ená t_etí osoba, je výslovn_ srozum_n s tím, že v p_ípad_, kdy 
hodlá umístit stavbu sjezdu _i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu _i vjezdu umístit tak, 
aby metalické kabely SEK nebyly umíst_ny v hloubce menší jak 0,6 m a optické 
nebyly umíst_ny v hloubce menší jak 1 m. V opa_ném p_ípad_ je stavebník, nebo jím 
pov__ená osoba, povinen kontaktovat POS. 
2. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen v místech k_ížení technické 
infrastruktury se SEK ukládat ostatní sít_ technické infrastruktury tak, aby tyto byly 
umíst_ny výhradn_ pod SEK, p_i_emž SEK je povinen uložit do chráni_ky s p_esahem 
minimáln_ 1 m na každou stranu od bodu k_ížení. Chráni_ku je povinen ut_snit a 
zamezit vnikání ne_istot. 
3. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen v místech k_ížení PVSEK s 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v 
zákonnými p_edpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráni_kami s p_esahem 
minimáln_ 0.5 m na každou stranu od hrany k_ížení. Chráni_ku je povinen ut_snit a 
zamezit vnikání ne_istot. 
4. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je povinen základy (stavby, op_rné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od 
krajního vedení PVSEK. 
5. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, není oprávn_n trasy PVSEK zabetonovat. 
6. Stavebník, nebo jím pov__ená t_etí osoba, je p_i k_ížení a soub_hu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 
• v p_ípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 
umíst_ny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p_i k_ížení 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, 
p_edložit POS a následn_ s POS projednat zakreslení v p_í_ných _ezech, 
• do p_í_ného _ezu zakreslit také profil kabelové komory v p_ípad_, kdy jsou sít_ 
technické infrastruktury _i stavby umíst_ny v blízkosti kabelové komory ve 
vzdálenosti kratší než 2 m, 
• neumís_ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm_ru sít_ technické infrastruktury, 
• p_edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v_etn_ návrhu ochrany t_lesa 
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn_nou plochou, 
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do_asn_, 
• projednat, nejpozd_ji ve fázi projektové p_ípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, 
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které by mohly být vedeny v úrovni _i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, 
• projednat s POS veškeré p_ípady, kdy jsou trajektorie podvrt_ a protlak_ ve 
vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 
b) _EZ Distribuce, a.s., D__ín, vyjád_ení k existenci za_ízení DS, ze dne 18.07.2011, zn.: 
001035785292: 
PODMÍNKY PRO PROVÁD_NÍ _INNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
NADZEMNÍCH VEDENÍ 
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst.(3), Zák. _. 458/2000 Sb. je souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti m__ené kolmo na vedení, které _iní od krajního vodi_e vedení na ob_ jeho 
strany: 
a) u nap_tí nad 1kV a do 35kV v_etn_ 
pro vodi_e bez izolace 7 metr_, (resp. 10 metr_ u za_ízení postaveného do 31.12.1994) 
pro vodi_e s izolací základní 2 metry, 
pro záv_sná kabelová vedení 1 metr, 
b) u nap_tí nad 35 kV do 110 kV v_etn_ 12 metr_, (resp. 15metr_ u za_ízení postaveného 
do 31.12.1994) 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 
1. z_izovat bez souhlasu vlastníka t_chto za_ízení stavby _i umís_ovat konstrukce a jiná 
podobná za_ízení, jakož i usklad_ovat ho_lavé a výbušné látky, 
2. provád_t bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provád_t _innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe_nost provozu t_chto 
za_ízení nebo ohrozit život, zdraví _i majetek osob, 
4. provád_t _innosti, které by znemož_ovaly nebo podstatn_ znesnad_ovaly p_ístup 
k t_mto za_ízením, 
5. vysazovat chmelnice a nechávat r_st porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební _innost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, 
je t_eba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za_ízení na 
základ_ §46, odst. (8) a (11) Zákona _. 458/2000 Sb. 
Nadzemní vedení nízkého nap_tí nejsou chrán_na ochrannými pásmy. P_i _innosti 
v jejich blízkosti je však t_eba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných 
živých _ástí a pro stavby a konstrukce je t_eba dodržet vzdálenosti dané v _SN 33 3301. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je t_eba dále dodržovat následující podmínky: 
1. P_i pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého nap_tí se nesmí 
osoby, p_edm_ty, prost_edky, nemající povahu je_ábu p_iblížit k živým _ástem – 
vodi__m blíže než 2 metry (dle _SN EN 50110-1) 
2. Je_áby a jim podobná za_ízení musí být umíst_ny tak, aby v kterékoliv poloze byly 
všechny jejich _ásti mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymršt_ní 
lana. 
3. Je zakázáno stav_t budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních 
vedení vysokého nap_tí. 
4. Je zakázáno provád_t veškeré pozemní práce, p_i kterých by byla narušena stabilita 
podp_rných bod_ – sloup_ nebo stožár_. 
5. Je zakázáno upev_ovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, p_es nebo p_ímo na 
stožáry elektrického vedení. 
6. Dodavatel prací musí prokazateln_ seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s _SN 
EN 50 110-1. 
7. Pokud není možné dodržet body _.1. a _.4., je možné požádat p_íslušný provozní útvar 
provozovatele o další _ešení (zajišt_ní odborného dohledu pracovníka 
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. _. 50/79 Sb., vypnutí a zajišt_ní za_ízení, 
zaizolování živých _ástí,…) pokud nejsou tyto podmínky již sou_ástí jiného vyjád_ení 
_EZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavb_. 
8. V p_ípad_ požadavk_ na vypnutí za_ízení po nezbytnou dobu provád_ní prací je nutné 
o toto požádat do 25. dne m_síce m-2 p_ed požadovaným termínem na m_síc m. 
V p_ípad_ vedení nízkého nap_tí je možné též požádat o zaizolování _ástí vedení. 
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P_ípadné nedodržení uvedených podmínek bude _ešeno p_íslušným stavebním ú_adem 
nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona _. 458/00 Sb. jako 
porušení zákazu provád_t _innosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 
PODMÍNKY PRO PROVÁD_NÍ _INNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
ELEKTRICKÝCH STANIC 
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. _. 458/2000 Sb. a 
je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s nap_tím v_tším než 52 kV v budovách 20 metr_ 
od oplocení nebo od vn_jšího líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových el. stanic s p_evodem nap_tí z úrovn_ nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úrove_ nízkého nap_tí 10 metr_, 
c) u kompaktních a zd_ných el. stanic s p_evodem z úrovn_ nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úrove_ nízkého nap_tí 2 metry, 
d) u vestav_ných el. stanic 1 metr od obestav_ní. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 
1. z_izovat bez souhlasu vlastníka t_chto za_ízení stavby _i umís_ovat konstrukce a jiná 
podobná za_ízení, jakož i usklad_ovat ho_lavé a výbušné látky, 
2. provád_t bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provád_t _innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe_nost provozu t_chto 
za_ízení nebo ohrozit život, zdraví _i majetek osob, 
4. provád_t _innosti, které by znemož_ovaly nebo podstatn_ znesnad_ovaly p_ístup 
k t_mto za_ízením. 
Pokud stavba nebo stavební _innost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je 
t_eba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za_ízení na základ_ 
§ 46, odst. (8) a (11) Zákona _. 458/2000 Sb. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provád_t _innosti, které by 
mohly mít z a následek ohrožení bezpe_nosti a spolehlivosti provozu stanice nebo 
zmenšující _i podstatn_ znesnad_ující její obsluhu a údržbu a to zejména: 
5. Provád_t výkopové práce ohrožující zaúst_ní podzemních vedení vysokého a nízkého 
nap_tí nebo stabilitu stavební _ásti el. stanice (viz. podmínky pro _innosti 
v ochranných pásmech podzemního vedení). 
6. Skladovat _i umís_ovat p_edm_ty bránící p_ístupu do elektrické stanice nebo 
k rozvad___m vysokého a nízkého nap_tí. 
7. Umís_ovat antény, reklamy, ukazatele, apod. 
8. Z_izovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 
9. P_i zp_sobení jakékoliv škody je nutné p_erušit práce a tuto nahlásit na tel. centrum 
840 850 860 a to i v p_ípad_, že nedojde k p_erušení dodávky energie. Náklady na 
odstran_ní škod jsou hrazeny investorem stavby. 
P_ípadné nedodržení uvedených podmínek bude _ešeno p_íslušným stavebním ú_adem 
nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona _. 458/00 Sb. jako 
porušení zákazu provád_t _innosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 
c) M_Ú Rýma_ov, OŽPaRR, ze závazného stanoviska dle §14 odst. 2 zákona _. 289/1995 
Sb., o lesích, v platném zn_ní, ze dne 25.11.2010, pod zn.: OŽP.Vaš.44986/221-1/10: 
- Po nabytí právní moci územního rozhodnutí žadatel podá žádost o vydání rozhodnutí o 
do_asném odn_tí pozemk_ ur_ených k pln_ní funkcí lesa, kterou doloží všemi 
náležitostmi danými vyhláško Mze _.77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odn_tí 
nebo vymezení a podrobnostech o ochran_ pozemk_ ur_ených k pln_ní funkcí lesa. 
d) Les_ _R – správa tok_ – oblast povodí Odry, Frýdek – Místek, ze stanoviska ze dne 
01.12.2010: 
1) Správci toku bude p_edložena projektová dokumentace pro stavební povolení a 
realizaci stavby. 
2) U stavebního objektu SO 103 bude p_edložen samostatný výkres zaúst_ní rigolu do 
vodního toku. 
3) U stavebního objektu SO 104 požadujeme vym_nit trubní propust (2 betonové roury 
DN 600) za rámový propust (BENEŠ). Dále bude p_edložen samostatný výkres úpravy 
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koryta. Oba b_ehy ani dno koryta vodního toku nebudou opevn_ny dlažbou 
z lomového kamene do betonu, ale bude zde provedena kamenná rovnatina z místního 
kamene. Nebude zde proveden betonový práh, tak jak je uvedeno v PD, ale bude zde 
kamenný dnový práh z lomového kamene uloženého na št_t, minimální hloubka 
založení bude 800-1000 mm. 
Ú_astníci _ízení podle § 27 odst. 1 zákona _. 500/2004 Sb., správní _ád, ve zn_ní 
pozd_jších p_edpis_ (dále jen „správní _ád“): 
Obec Malá Štáhle, (I_: 005 75 968), Malá Štáhle 26, 795 01 Rýma_ov 
Vý r o k o n ámi t k á c h ú _ a s t n í k _ _ í z e n í 
Námitky ú_astník_ _ízení nebyly v _ízení uplatn_ny. 
O d _ v o d n _ n í 
Dne 8.8.2011 stavební ú_ad obdržel žádost žadatele, Obce Malá Štáhle, (I_: 005 
75 968), se sídlem Malá Štáhle 26, na vydání rozhodnutí o umíst_ní stavby nazvané 
„Revitalizace území po d_lní _innosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volno_asové 
aktivity a turistiku“ na pozemích parc._. 71/3, 88/2, 89, 96/2, 97/6, 116/8, 116/9, 116/10, 
117/1, 117/2, 118, 123, 125/5, 127, 151/7, 182/6, 410/1, 162/3, 182/4, 418/3, 92, 418/1, 88/5, 
88/6, 94, 116/4, 116/4, 411, 440/2, 154, 159, 116/1, 182/5, 116/5, vše v k.ú. Malá Štáhle, obec 
Malá Štáhle a na pozemcích parc._. 669, 671, 675/1, 727, 729, 668, 268, 667/2, 788/2, 
1494/1, vše v k.ú. Dolní Moravice, obec Dolní Moravice. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
územní _ízení. 
Žádost byla doložena t_mito rozhodnutími, vyjád_eními, souhlasy a stanovisky: 
�  Dokumentací k územnímu _ízení, zpracovanou autorizovaným inženýrem pro dopravní 
stavby – Ing. Vlastimilem Šmi_ákem, _KAIT – 1100117, a autorizovaným inženýrem pro 
m_stské inženýrství – Ing. Arch. Stanislavem Š_astným, _KAIT 1102171; 
�  Souhlasem vlastníka s umíst_ním stavby na pozemku Ing. Pavla Vinohradníka (vlastníka 
pozemk_ parc._. 154, 159, oba v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle a pozemk_ parc._. 
669, 671, 675/1, 727, 729, vše v k.ú. Dolní Moravice, obec Dolní Moravice), ze dne 
29.01.2011; 
�  Souhlasem nájemníka pozemku s umíst_ním stavby na pozemku Ing. Pavla Vinohradníka 
(nájemce pozemku parc._. 667/2, 788/2, 1494/1 v k.ú. Dolní Moravice, obec Dolní 
Moravice), ze dne 28.03.2011; 
�  Souhlasem vlastníka s umíst_ním stavby na pozemku Ing. Michala Nováka (vlastníka 
pozemk_ parc._. 116/1, 182/5, oba v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle), ze dne 
05.01.2011; 
�  Souhlasem vlastníka s umíst_ním stavby na pozemku Jaroslava Michálka (vlastníka 
pozemk_ parc._. 162/3, 182/4, 418/3, vše v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle), ze dne 
17.01.2011; 
�  Souhlasem vlastníka s umíst_ním stavby na pozemku Pavla Kro_ila (vlastníka pozemk_ 
parc._. 88/5, 88/6, 94, 116/4, 116/6, 411, vše v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle), ze dne 
16.12.2010; 
�  Souhlasem vlastníka s umíst_ním stavby na pozemku Dušana Schreiera (vlastníka 
pozemku parc._. 116/5, v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle), ze dne 10.01.2011; 
�  Souhlasem vlastníka s umíst_ním stavby na pozemku Jaroslava Hoška (vlastníka pozemku 
parc._. 668, vše v k.ú. Dolní Moravice, obec Dolní Moravice), ze dne 03.01.2011; 
�  Plnou mocí ud_lenou spole_nosti Hutní projekt Ostrava a.s., ze dne 06.08.2010; 
�  Plnou mocí ud_lenou paní Jind_išce Kaminské, ze dne 09.08.2010; 
�  Koordinovaným závazným stanoviskem M_Ú Rýma_ov, OŽPaRR, ze dne 01.12.2010, pod 
_.j.: MURY.44986/2010, (bez podmínek); 
�  Závazným stanoviskem M_Ú Rýma_ov, OŽPaRR, dle §14 odst. 2 zákona _. 289/1995 Sb., 
o lesích, v platném zn_ní, ze dne 25.11.2010, pod zn.: OŽP.Vaš.44986/221-1/10 (s 
podmínkou); 
�  Závazným stanoviskem M_Ú Rýma_ov, OŽPaRR, dle §4 odst. 2 zákona _. 114/1992 Sb., o 
ochran_ p_írody a krajiny, ve zn_ní pozd_jších p_edpis_, ze dne 26.01.2011, pod zn.: 
MURY.1399/2011 (s podmínkami); 
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�  Sd_lením Krajkého ú_adu MSK, OŽPaZ, k oznámení podlimitního zám_ru, ze dne 
23.11.2010, pod _.j.: MSK 189154/2010 (nepodléhá zjiš_ovacímu _ízení); 
�  Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice MSK, ÚP Bruntál, ze dne 22.11.2010, 
pod _.j.: HOK/BR-1808/2.5/10 (bez podmínek); 
�  Stanoviskem Policie _eské republiky, krajské _editelství MSK, ÚO Bruntál, ze dne 
15.11.2010, pod _.j.: KRPT-102813/_J-2010-070106 (bez podmínek); 
�  Vyjád_ením Policie _eské republiky, krajské _editelství MSK, odboru služby dopravní 
policie, ze dne 29.11.2010, pod _.j.: KRPT-101075-1/_J-2010-0700DP (bez podmínek); 
�  Vyjád_ením Policie _eské republiky, krajské _editelství MSK, odboru služby dopravní 
policie, ze dne 12.1.2011, pod _.j.: KRPT-101075-2/_J-2010-0700DP (bez podmínek); 
�  Závazným stanoviskem Hasi_ského záchranného sboru MSK, ÚO Bruntál, ze dne 
08.11.2010, pod _.j.: HSOS-11775-2/2010 (bez podmínek); 
�  Závazným stanoviskem _R – Státní energetické inspekce, Ostrava, ze dne 09.11.2010, pod 
_.j.: 2532/10/U-241/80.103/Dr (bez podmínek); 
�  Stanoviskem Povodí Odry s.p., Ostrava, ze dne 19.11.2010, pod _.j.: 
14490/923/2/812.10/2010 (bez podmínek); 
�  Vyjád_ením Ministerstva obrany _R, VUSS, Brno, ze dne 03.09.2010, pod _.j.: 3078- 
6265/17905/2010-1383-ÚP-OL (bez podmínek); 
�  Vyjád_ením Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, o existenci sít_ elektronických 
komunikací (SEK), ze dne 07.06.2010, pod _.j.: 68751/10 (dojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením _EZ Distribuce, a.s., D__ín, k existenci za_ízení DS, ze dne 18.07.2011, zn.: 
001035785292 (dojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením SmVaK Ostrava a.s., ze dne 05.11.2010, pod zn.: 9773/V013224/2010/CH 
(nedojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením RWE Distribu_ní služby, s.r.o., Brno, k existenci za_ízení plynárenských 
za_ízení, ze dne13.07.2011, pod _.j.: 2686/11/154 (nedojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením _EZ ICT Services, a.s., Praha, k existenci komunika_ních vedení, ze dne 
29.07.2011, zn.: P2A11000068788 11/3659 (nedojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením GTS Czcech s.r.o., Praha, k existenci komunika_ních vedení, ze dne 
26.07.2011, zn.: 331103640 (nedojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením MAXPROGRES, s.r.o., Brno, k existenci SEK, ze dne 12.07.2011, zn.: 
CR11040142 (nedojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, k existenci komunika_ních vedení, ze 
dne 18.07.2011 (nedojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením SITEL, spol. s.r.o., Praha, k existenci komunika_ních vedení, ze dne 
19.07.2011, zn.: 131103726 (nedojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením SELF servis, spol. s.r.o., Brno, ze dne 21.06.2010, zn.: 22700/793 (nedojde ke 
st_etu); 
�  Vyjád_ením Vodafone Czech Republic a.s., Praha, k existenci komunika_ních vedení, ze 
dne 25.06.2010 (nedojde ke st_etu); 
�  Dohodou uzav_enou mezi obcemi Malá Štáhle a Dolní Moravice, ke koordinaci územních 
plánu obou obcí, ze dne 16.12.2010; 
�  Sd_lením Pozemkového fondu _R, Bruntál, ze dne 15.12.2010, pod _.j.: PFCR 
692114/2010/26/Hy (bez podmínek); 
�  Vyjád_ením Pozemkového fondu _R, Praha, ze dne 29.03.2011, pod _.j.: PFCR 137 
112/2011/S_ (bez podmínek); 
�  Vyjád_ením _eských Radiokomunikací a.s., Praha, k existenci sítí, ze dne 02.07.2010, pod 
_.j.: ÚPTS/OS/58705/2010 (s podmínkami); 
�  Vyjád_ením UPC _eská republika a.s., Praha, ze dne 17.06.2010, pod _.j.: ka 3737 
(nedojde ke st_etu); 
�  Vyjád_ením Les_ _R, s.p., lesní správa Janovice, ze dne 11.01.2011, pod _.j.: 
213/2010/104/86/312.4 (s podmínkami); 
�  Závazným stanoviskem Ministerstva dopravy _R, Praha, ze dne 10.01.2011, pod _.j.: 
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1070/2010-910-IPK/2 (bez podmínek); 
�  Stanoviskem Les_ _R, s.p. – správa tok_ – oblast povodí Odry, Frýdek – Místek, ze dne 
01.12.2010 (s podmínkami); 
�  Vyjád_ením _editelství silnic a dálnic _R, Ostrava, pro pot_eby DÚR, ze dne 02.12.2010, 
pod _.j.: 54200/S4056/10/FZ (s podmínkami); 
�  Vyjád_ením _editelství silnic a dálnic _R, Praha, vyjád_ení k DÚR, ze dne 20.12.2010, 
pod _.j.: 004963/11300/2010 (bez podmínek); 
�  Vyjád_ením _editelství silnic a dálnic _R, Praha, vyjád_ení k DÚR, ze dne 03.03.2010, 
pod _.j.: 000771/11300/2011 (bez podmínek); 
�  Závazným stanoviskem Krajského ú_adu MSK, OŽPaZ, ze dne 30.11.2010, pod _.j.: MSK 
182183/2010 (bez podmínek); 
�  Souhlasem M_Ú Rýma_ov, OŽPaRR, k odn_tí zem_d_lské p_dy ze ZPF, ze dne 
06.09.2011, pod _.j. MURY 36935/2011 (bez podmínek); 
�  Dokladem o zaplacení správního poplatku, ze dne 13.10.2010. 
 
Stavební ú_ad opat_ením ze dne 30.08.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 25 odst. 2 správního _ádu, zahájení územního _ízení ve_ejnou 
vyhláškou 
ú_astník_m _ízení a dot_eným orgán_m. Pro p_edm_tné území byl vydán územní plán, a 
proto stavební ú_ad doru_oval oznámení o zahájení územního _ízení ú_astník_m _ízení 
uvedeným v 
§ 85 odst. 1 a dot_eným orgán_m jednotliv_, ú_astník_m _ízení uvedeným v § 85 odst. 2 
ve_ejnou vyhláškou. K projednání návrhu sou_asn_ na_ídil ve_ejné ústní jednání spojené 
s místním šet_ením na den 11.10.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 
Žadatel v _ízení prokázal, že má k pozemk_m parc._. 71/3, 88/2, 89, 96/2, 97/6, 116/8, 
116/9, 116/10, 117/1, 117/2, 118, 123, 125/5, 127, 151/7, 182/6, 410/1, vše v k.ú. Malá 
Štáhle, obec Malá Štáhle, na nichž se stavby umis_ují vlastnické právo (výpis z KN ze dne 
22.08.2011), k pozemk_m parc._. 154, 159, 116/1, 182/5, 162/3, 182/4, 418/3, 88/5, 88/6, 94, 
116/4, 116/6, 411, 116/5, 162/3, 182/4, 418/3, vše v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle, na 
nichž se stavby umís_ují, souhlas s umíst_ním stavby vlastník_ pozemk_ (Ing. Pavla 
Vinohradníka, Ing. Michala Nováka, Jaroslava Michálka, Pavla Kro_ila, Dušana Schreiera) a 
k pozemk_m parc._. 668, 669, 671, 675/1, 727, 729, 667/2, 788/2, 1494/1, vše v k.ú. Dolní 
Moravice, obec Dolní Moravice, na nichž se stavby umis_ují souhlas s umíst_ním stavby 
vlastník_ pozemk_ (Ing. Pavla Vinohradníka, Jaroslava Hoška). 
Stavební ú_ad v _ízení posoudil zám_r žadatele dle hledisek uvedených v § 90 
stavebního zákona: Pro obec Malá Štáhle je schválen usnesením _. 5/12, ze dne 16.12.2009 
Územní plán Malá Štáhle, který byl vyhlášen opat_ením obecné povahy _. 01/2009. Územní 
plán nabyl ú_innosti dne 01.01.2010. Stavba oprava p_íjezdové komunikace je dle této 
dokumentace situována do stávající plochy dopravy silni_ní DS, stávající plochy zem_d_lské 
NZ a do návrhové plochy smíšeného nezastav_ného území NSplr; stavba parkovišt_ je dle 
této 
dokumentace situována do návrhové plochy smíšeného nezastav_ného území NSplr; stavba 
in-line dráhy je dle této dokumentace situována do stávající plochy zem_d_lské NZ, do 
stávající plochy lesní NL; stavba cyklistické stezky je dle této dokumentace situována do 
stávající plochy zem_d_lské NZ, do stávající plochy lesní NL a do stávající plochy dopravy 
silni_ní DS; stavba nau_né stezky je dle této dokumentace situována do plochy zem_d_lské 
NZ a do stávající plochy lesní NL. 
Funk_ní využití a stavby p_ípustné v ploše zem_d_lské NZ - p_evažující ú_el využití: 
plochy 
sloužící pro hospoda_ení se zem_d_lskou p_dou nebo _innosti, které s hospoda_ením 
souvisejí; p_ípustné stavby jsou ú_elové komunikace, izola_ní a doprovodná zele_, za_ízení 
zabra_ující erozí a splach_ p_dy, protipovod_ová opat_ení; podmín_n_ p_ípustné stavby 
jsou 
nezbytná technická infrastruktura, dopl_kové ú_elové stavby a za_ízení zem_d_lské výroby 
v 
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charakteru a m__ítku úm_rném pro zachování krajinného rázu. Nep_ípustné stavby jsou 
stavby 
samostatných hospodá_ských budov, další oplocování pozemk_. 
Funk_ní využití a stavby p_ípustné v ploše lesní NL - p_evažující ú_el využití: slouží jako 
pozemky trvale ur_ené k pln_ní funkcí les_, využívání je možné v souladu s p_íslušnými 
právními p_edpisy, zahrnují také plochy pro pln_ní funkcí územního systému ekologické 
stability krajiny; P_ípustné stavby jsou stavby za_ízení, která jsou v zájmu ochrany p_írody a 
krajiny, stavby p_íst_ešk_ pro turisty, p_ší komunikace, cyklistické a jezdecké stezky a 
ú_elové cesty, informa_ní stezky, fit stezky, drobné sakrální stavby (boží muka, k_íže, 
kapli_ky); podmín_n_ p_ípustné stavby jsou jednotlivé ú_elové stavby a za_ízení pro lesní 
hospodá_ství, drobná architektura p_írodního charakteru (altány, informa_ní tabule, 
lavi_ky), 
in-line cesty, nezbytná technická infrastruktura. Nep_ípustné stavby jsou všechny ostatní 
výše 
neuvedené funkce a _innosti. 
Funk_ní využití a stavby p_ípustné v ploše smíšené nezastav_ného území NSplr - slouží k 
zajišt_ní podmínek pro využití pozemk_ bývalé skládky TKO Malá Štáhle ur_ených k 
rekultivaci a uvedení do p_írod_ blízkého stavu; p_evažující ú_el využití není stanoven; 
P_ípustné využití plochy - indexem je uvedena p_ípustná funkce v ploše: p – p_írodní 
 (pozemky p_irozených a p_írod_ blízkých ekosystém_), l – lesnická (pozemky k pln_ní 
funkcí 
lesa), r – rekreace nepobytová, jedná se o _innost související s transformací území a 
revitalizací p_írodního charakteru, stavby, za_ízení a jiná opat_ení pro lesnictví, vodní 
hospodá_ství, pro ochranu p_írody a krajiny, pro ve_ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, pro snižování nebezpe_í ekologických katastrof a pro odstra_ování jejich 
d_sledk_, technická opat_ení a stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú_ely 
rekreace 
a cestovního ruchu (nap_. cyklistické stezky, hygienická za_ízení, ekologická a informa_ní 
centra v souladu s §18, odst. 5) stavebního zákona). Nep_ípustné stavby jsou veškeré další 
stavby a _innosti, nesouvisející s hlavním a p_ípustným využitím. 
Funk_ní využití a stavby p_ípustné v ploše dopravy silni_ní (DS) - p_evažující ú_el využití: 
plochy staveb a za_ízení silni_ní dopravy. P_ípustné stavby jsou trasy systému nadmístní 
silni_ní dopravy, základní systém místních páte_ových komunikací, zastávky hromadné 
dopravy, velkoplošná parkovišt_, hromadné garáže; podmín_n_ p_ípustné stavby jsou stavby 
nezbytných za_ízení technické infrastruktury, _erpací stanice pohonných hmot. Nep_ípustné 
stavby jsou všechny _innosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo p_ípustným 
využitím. Podmínky funk_ního a prostorového uspo_ádání: liniové dopravní stavby musí být 
citliv_ za_len_ny do krajiny s doprovodnou zelení, _ešení parkoviš_ a garáží musí vycházet 
z kontextu místa, parkovišt_ je t_eba _ešit s uplatn_ním st_ední a vysoké zelen_. 
Pro obec Dolní Moravice je schválen usnesením _. 20.3., ze dne 20.05.2009 Územní 
plán Dolní Moravice, který byl vyhlášen opat_ením obecné povahy _. 4/2009. Územní plán 
nabyl ú_innosti dne 23.06.2009. Stavba in-line dráhy je dle této dokumentace situována do 
návrhové plochy územního systému ekologické stability ÚSES a do stávající plochy 
zem_d_lské NZ;; stavba cyklistické stezky je dle této dokumentace situována do návrhové 
plochy územního systému ekologické stability ÚSES a do stávající plochy zem_d_lské NZ; 
stavební úpravy odpo_inkového místa jsou dle této dokumentace situovány do stávající 
plochy zem_d_lské NZ. 
Funk_ní využití v ploše zem_d_lské NZ je zem_d_lská rostlinná výroba, pastevní chov skotu 
a 
ovcí, výb_hy pro kon_, stavby dopl_kových za_ízení pro zem_d_lskou výrobu (nap_. 
p_íst_ešky pro pastevní chov skotu a ovcí, napáje_ky, stavby pro letní ustájení skotu a ovcí, 
stavby pro skladování sena a slámy, stavby v_elín_), z_izování areál_ komer_ního p_stování 
váno_ních stromk_, zm_ny dokon_ených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona 
(nástavby, 
p_ístavby, stavební úpravy), stavby za_ízení, která jsou v zájmu ochrany p_írody a krajiny, 
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stavby p_íst_ešk_ pro turisty a cykloturisty, drobné sakrální stavby (boží muka, k_íže, 
kapli_ky), stavby za_ízení a sítí technické infrastruktury, stavby komunikací funk_ní skupiny 
C a D, stavby ú_elových komunikací, stavby cyklistických stezek, stavby vodních nádrží, 
stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldr_), stavby náhon_, stavby spole_ných 
za_ízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodá_ská za_ízení, protierozní 
opat_ení, realizace ÚSES). Nep_ípustné využití jsou jakékoliv stavby s výjimkou výše 
uvedených, z_izování zahrádkových osad, stavby zahrádká_ských chat, stavby oplocení 
s výjimkou oplocení zem_d_lských areál_, pastevních areál_ a objekt_ technického 
vybavení, 
zm_ny kultur z orné p_dy a trvalých travních porost_ na zahrady. Podmínky prostorového 
uspo_ádání a ochrany krajinného rázu nejsou stanoveny. 
P_ípustné využití pro plochy územního systému ekologické stability ÚSES je na zem_d_lské 
p_d_ mimoproduk_ní funkce (zalesn_ní, zatravn_ní), na lesní p_d_ mimoproduk_ní funkce 
s preferováním podrostního hospoda_ení a p_vodních druh_ d_evin, stavby za_ízení, která 
jsou 
v zájmu ochrany p_írody a krajiny, stavby p_ších, cyklistických a ú_elových komunikací 
s povrchovou úpravou blízkou p_írod_, stavby malých vodních nádrží, stavby na vodních 
tocích, stavby technického vybavení pouze liniové, k_ížení ve sm_ru kolmém na biokoridor; 
tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokázán jejich nezbytný spole_enský 
význam a nemožnost vedení mimo ÚSES, zm_ny dokon_ených staveb dle § 2, odst. 5 
stavebního zákona (nástavby, p_ístavby, zm_ny ve zp_sobu užívání stavby, stavební úpravy, 
udržovací práce). Nep_ípustné využití jsou zm_ny kultur pozemk_ s vyšším stupn_m 
ekologické stability na kultury s nižším stupn_m ekologické stability, realizace jakýchkoliv 
staveb s výjimkou staveb uvedených výše, zvyšování rozsahu zpevn_ných nebo zastav_ných 
ploch s výjimkou pozemk_ stávajících staveb, z_izování trvalého oplocení s výjimkou 
oplocení stávajících objekt_, t_žba nerost_. Podmínky prostorového uspo_ádání a ochrany 
krajinného rázu nejsou stanoveny. 
Stavební objekty oprava p_íjezdové komunikace, stavba parkovišt_, stavba in-line 
dráhy, stavba cyklistické stezky, stavba nau_né stezky, stavební úpravy odpo_inkového místa 
jsou stavbami pro zkvalitn_ní cykloturistiky, turistiky a k využívání pro volno_asové 
aktivity, 
která se v daném území p_ipouští, v_etn_ jejího prostorového uspo_ádání. Na základ_ 
posouzení výše uvedeného stavební ú_ad dosp_l k záv_ru, že p_edm_tná stavba je v souladu 
s Územním plánem Malá Štáhle a s Územním plánem Dolní Moravice. 
Stavební ú_ad posoudil zám_r žadatele, zdali je v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území. Stavební objekty oprava p_íjezdové komunikace, stavba 
parkovišt_, stavba in-line dráhy, stavba cyklistické stezky, stavba nau_né stezky, stavební 
úpravy odpo_inkového místa _eší opravu p_íjezdové komunikace, umíst_ní parkovišt_, in-
line 
dráhy, cyklostezky, nau_né stezky a úpravy odpo_inkového místa pro zkvalitn_ní 
cykloturistiky, turistiky a k využívání pro volno_asové aktivity. Posouzením zám_ru v 
souladu s cíli a úkoly územního plánování bylo zjišt_no, že p_edm_tná stavba není s t_mito 
cíli a úkoly v rozporu. 
Stavební ú_ad prov__oval, zda je p_edložený zám_r v souladu s požadavky stavebního 
zákona a jeho provád_cích právních p_edpis_, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území. Umíst_ní stavby vyhovuje vyhlášce _. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve zn_ní pozd_jších p_edpis_, zejména ustanovením § 20 odst. 1, 3 a § 23 
odst. 1 citované vyhlášky. Pozemky svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným 
a prostorovým uspo_ádáním a základovými pom_ry, umož_ují umíst_ní stavebních objekt_ 
oprava p_íjezdové komunikace, stavba parkovišt_, stavba in-line dráhy, stavba cyklistické 
stezky, stavba nau_né stezky, stavební úpravy odpo_inkového místa, realizaci a užívání pro 
navrhovaný ú_el. 
Stavební ú_ad prov__oval, zda je zám_r v souladu s požadavky na ve_ejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Charakter staveb nevyžaduje nové nároky na dopravní 
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infrastrukturu a technickou infrastrukturu. Na základ_ výše uvedeného dosp_l stavební ú_ad 
k záv_ru, že p_edm_tný zám_r je v souladu s požadavky na ve_ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Stavební ú_ad dále prov__oval, zda je zám_r žadatele v souladu s požadavky zvláštních 
právních p_edpis_ a se stanovisky dot_ených orgán_ podle zvláštních právních p_edpis_, 
pop_ípad_ s výsledkem _ešení rozpor_ a s ochranou práv a právem chrán_ných zájm_ 
ú_astník_ _ízení. Soulad byl prokázán p_edložením koordinovaného závazného stanoviska 
M_Ú Rýma_ov, OŽPaRR, ze dne 01.12.2010, pod _.j..: MURY.44986/2010 hájící zvláštní 
zájmy na úseku odpadového hospodá_ství, ochrany ovzduší, ochrany zem_d_lského p_dního 
fondu, pozemních komunikací; závazného stanoviska M_Ú Rýma_ov, OŽPaRR, ze dne 
25.11.2010, pod zn.: OŽP.Vaš.44986/221-1/10, hájící zvláštní zájmy na úseku ochrany lesa; 
závazného stanoviska M_Ú Rýma_ov, OŽPaRR, ze dne 26.01.2011, pod zn.: 
MURY.1399/2011, hájícíc zvlášní zájmy na úseku ochrany p_írody; závazného stanoviskem 
Krajské hygienické stanice MSK, ÚP Bruntál, ze dne 22.11.2010, pod _.j.: HOK/BR- 
1808/2.5/10, hájící zvláštní zájmy v oblasti ochrany ve_ejného zdraví; závazného stanoviska 
Hasi_ského záchranného sboru MSK, ÚO Bruntál, ze dne 08.11.2010, pod _.j.: HSOS-
11775- 
2/2010, hájící zvláštní zájmy na úseku požární ochrany a závazné stanoviska Krajského 
ú_adu 
MSK, OŽPaZ, ze dne 30.11.2010, pod _.j.: MSK 182183/2010, hájící zvláštní zájmy na 
úseku 
pozemních komunikací, územního plánování a stavebního _ádu, ochrany p_írody a krajiny. 
Na 
základ_ výše uvedeného dosp_l stavební ú_ad k záv_ru, že p_edm_tný zám_r je v souladu 
s požadavky zvláštních právních p_edpis_ a se stanovisky dot_ených orgán_ podle 
zvláštních 
právních p_edpis_. 
Stavební ú_ad do podmínek tohoto rozhodnutí nezahrnul podmínky z vyjád_ení 
_editelství silnic a dálnic _R, Ostrava, pro pot_eby DÚR, ze dne 02.12.2010, pod _.j.: 
54200/S4056/10/FZ, z vyjád_ení Les_ _R, s.p., lesní správa Janovice, ze dne 11.01.2011, 
pod 
_.j.: 213/2010/104/86/312.4, z vyjád_ení _eských Radiokomunikací a.s., Praha, k existenci 
sítí, ze dne 02.07.2010, pod _.j.: ÚPTS/OS/58705/2010, ze závazného stanoviska M_Ú 
Rýma_ov, OŽPaRR, dle §4 odst. 2 zákona _. 114/1992 Sb., o ochran_ p_írody a krajiny, ve 
zn_ní pozd_jších p_edpis_, ze dne 26.01.2011, pod zn.: MURY.1399/2011, ze stanoviska 
Les_ 
_R – správa tok_ – oblast povodí Odry, Frýdek – Místek, ze dne 01.12.2010 (podmínka 4 a 
5), a to z d_vodu, že se nejedná o podmínky pro umíst_ní p_edm_tné stavby nebo 
projektovou 
p_ípravu. 
P_i vymezování okruhu ú_astník_ územního _ízení dosp_l stavební ú_ad k záv_ru, že 
v daném p_ípad_ toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona p_ísluší vedle žadatele 
a 
obce (Obec Malá Štáhle), také vlastník_m pozemk_ dot_ených p_edm_tnou stavbou a staveb 
na nich (Jaroslav Michalek, Ústí nad Labem; Pavel Kro_il, Malá Štáhle; Ing. Michal Novák, 
Bruntál; Dušan Schreier, Opava; Jan Hoško, Václavov u Bruntálu; Ing. Pavel Vinohradník, 
Rýma_ov; Mgr. Jan Vinohradník, Dolní Moravice; Pozemkový fond _eské republiky, Praha; 
Obec Dolní Moravice; _editelství silnic a dálnic _R, Ostrava; Lesy _eské Republiky, s.p., 
Frýdek-Místek; Lesy _eské Republiky, s.p., Janovice; Telefónica O2 Czech Republic a.s., 
Praha; _EZ Distribuce, a. s., D__ín; _eské Radiokomunikace a.s., Praha; SmVaK Ostrava, 
a.s., Ostrava), a také vlastník_m sousedních pozemk_ a staveb na nich, které mají spole_nou 
hranici s pozemky dot_enými stavbou (Ing. Gabriela Hanáková, Hoštice-Heroltice), protože 
jejich vlastnická nebo jiná v_cná práva mohou být tímto územním rozhodnutím p_ímo 
dot_ena. Vlastnictví ani jiná práva k dalším sousedním a vzdálen_jším nemovitostem 
nemohou být tímto rozhodnutím p_ímo dot_ena. 
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P_ipomínky ve_ejnosti nebyly v _ízení uplatn_ny. 
Opat_ením ze dne 30.08.2011, pod _.j.: MURY 35972/2011 stavební ú_ad sd_lil všem 
ú_astník_m _ízení ve_ejnou vyhláškou, že byly shromážd_ny všechny podklady pro 
rozhodnutí ve v_ci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního _ádu, umožnil vyjád_it 
se 
k podklad_m rozhodnutí a ke zp_sobu jejich zjišt_ní. Tohoto zákonem stanoveného práva 
žádný z ú_astník_ _ízení nevyužil. 
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však 
platnosti, jestliže v této lh_t_ bude zapo_ato s realizací stavby. Územní rozhodnutí pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební ú_ad obdržel sd_lení žadatele, že upustil od zám_ru, ke 
kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace zám_ru již zahájena. 
Protože stavební ú_ad v pr_b_hu územního _ízení neshledal d_vody bránící umíst_ní 
stavby nebo vydání územního rozhodnutí, rozhodl zp_sobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
 

P o u č e n í 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního 
_ádu odvolat do 15 dn_ ode dne jeho doru_ení, podáním u_in_ným u M_stského ú_adu v 
Rýma_ov_, odboru stavební ú_ad. P_íslušným odvolacím orgánem je Krajský ú_ad 
Moravskoslezského kraje v Ostrav_, odbor územního plánování, stavebního _ádu a kultury, 
28. _íjna 117, Ostrava. 
Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního _ádu je nep_ípustné odvolání jen proti 
od_vodn_ní. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v 
ustanovení § 37 odst. 2 správního _ádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému 
rozhodnutí (usnesení) sm__uje, v jakém rozsahu ho napadá a v _em je spat_ován rozpor 
s právními p_edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo _ízení, jež mu 
p_edcházelo. 
Odvolání se podává s pot_ebným po_tem stejnopis_ tak, aby jeden stejnopis z_stal 
správnímu 
orgánu a aby každý ú_astník _ízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel pot_ebný 
po_et 
stejnopis_, vyhotoví je M_stský ú_ad Rýma_ov, odbor stavební ú_ad, na jeho náklady. 
 

O s t a t n í p o u č e n í 
 
Podle ustanovení § 76 odst. 3 a § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručením stejnopisu jeho písemného 
vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost 
podle § 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lh_t_ do 
10 dn_ ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle 
ustanovení § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 
Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou 
vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu a to tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o 
možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje 
za doru_enou, byla-li v této lh_t_ spln_na i povinnost podle v_ty druhé. 
 

Ing. Iveta P o c h y l o v á 
vedoucí odboru stavební ú_ad 
„otisk ú_edního razítka“ 

 
Příloha pro stavebníka (bude předána po právní moci tohoto rozhodnutí): 
- ověřená dokumentace k územnímu řízení 
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Přílohy: 
- ověřený situační výkres v M 1 : 5000 
 
Správní poplatek vym__en podle položky 18 písm. a) zákona _. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve zn_ní pozd_jších p_edpis_, ve výši 1000,-- K_ slovy: Jedentisíc korun 
_eských, který byl uhrazen p_evodem na ú_et m_sta dne 13.10.2011. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Rýmařov, informativně u Obecního úřadu v Malé Štáhli a v Dolní Moravici, a zveřejněno též 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:..…........... Sejmuto z úřední desky dne:........……….. 
Podpis a razítko:………………………… Podpis a razítko:…………………………. 
 
 
 
 
Uveřejněno na www stránkách dne:…….. Sejmuto z www stránek dne:…………… 
Podpis a razítko:………………………… Podpis a razítko:…………………………. 
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Doručí se: 
Ú_astníci _ízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporu_en_ na doru_enku): 
Žadatel: 
Obec Malá Štáhle, zast. starostou Ing. Miroslavem Pospíšilem, (I_: 005 75 968), Malá Štáhle 
26, 795 01 Rýma_ov, 
zast. spole_ností Hutní projekt Ostrava a.s., zast. jednatelem Ing. Milanem Dobiášem, 
(I_: 451 93 622), 28. _íjna 1142/168, 709 00 Ostrava, 
zast. Jind_iškou Kaminskou, nar. 22.12.1952, 28. _íjna 1142/168, 709 00 Ostrava 
Obec: 
Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýma_ov, 
Ú_astníci _ízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (ve_ejnou vyhláškou): 
Jaroslav Michalek, Stavba__ _.p. 2855/1, Ústí nad Labem-Severní Terasa, 400 01 Ústí nad 
Labem 11 
Pavel Kro_il, Malá Štáhle _.p. 46, Malá Štáhle, 795 01 Rýma_ov 
_editelství silnic a dálnic _R, Správa Ostrava, Mojmírovc_ 5, 709 81 Ostrava – Mariánské 
Hory 
Lesy _eské Republiky, s.p., správa tok_ – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 
Frýdek-Místek 
Lesy _eské Republiky, s.p., lesní správa Janovice, Zámecká 2, 793 42 Janovice 
Ing. Michal Novák, Van_urova _.p. 469/17, 792 01 Bruntál 1 
Dušan Schreier, Hlavní _.p. 278/40, Opava-Kylešovice, 747 06 Opava 6 
Jan Hoško, Horní Václavov _.p. 76, Václavov u Bruntálu, 792 01 Bruntál 1 
Pozemkový fond _eské republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Ing. Pavel Vinohradník, Žižkova _.p. 349/1, 795 01 Rýma_ov 
Mgr. Jan Vinohradník, Dolní Moravice _.p. 145, Dolní Moravice, 795 01 Rýma_ov 
Ing. Gabriela Hanáková, Hoštice _.p. 93, Hoštice-Heroltice, 682 01 Vyškov 1 
Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, 795 01 Rýma_ov 
Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 
_EZ Distribuce, a. s., Teplická _.p. 874/8, D__ín IV-Podmokly, 405 02 D__ín 2 
_eské Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 
SmVaK Ostrava, a.s., 28. _íjna 169, 709 45 Ostrava 
Dot_ené orgány (doporu_en_ na doru_enku): 
M_stský ú_ad Rýma_ov, odbor ŽPaRR, nám_stí Míru _.p. 230/1, 795 01 Rýma_ov 
M_stský ú_ad Rýma_ov, odbor DaSH, nám_stí Míru _.p. 230/1, 795 01 Rýma_ov 
Krajský ú_ad Moravskoslezský kraj, Odbor dopravy a silni_ního hospodá_ství, 28. _íjna _.p. 
2771/117, Moravská Ostrava a P_ívoz, 702 00 Ostrava 2 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracovišt_ Bruntál, Zahradní 
885/5, 792 01 Bruntál 
Hasi_ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 
Bruntál 


