A. Průvodní zpráva
k projektu „Účelová komunikace na parc.č. 1201, 1202,
1208, 1210 a 1211 v k.ú. Krmelín“
A. Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1
Údaje o stavbě
a) název stavby
Účelová komunikace na parc.č. 1201, 1202, 1208, 1210 a 1211 v k.ú. Krmelín
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla
pozemků)
1201, 1202, 1208, 1210, 1211
katastrální území: Krmelín
Pozemky pro výstavbu
Číslo
Druh pozemku
parcely
1201
ostatní
komunikace
ostatní plocha

1202

1208

1210

1211

ostatní
komunikace
ostatní plocha
ostatní
komunikace
ostatní plocha
ostatní
komunikace
ostatní plocha
ostatní
komunikace
ostatní plocha

Vlastník
Lukačovič Daniel, Pionýrů 806, Místek, 73801 Frýdek-Místek
Mališka Lukáš, Polanecká 245/3a, Svinov, 72100 Ostrava
Varecha Petr Ing., Sklopčická 593, Krásné Pole, 72526
Ostrava
Varechová Jitka Ing., Sklopčická 593, Krásné Pole, 72526
Ostrava
Mega‐Sun Property s.r.o., Mitrovická 128/66, Stará Bělá, 72400
Ostrava
Lukačovič Daniel, Pionýrů 806, Místek, 73801 Frýdek‐Místek

Mega‐Sun Invest s.r.o., Splavní 108/14, Poruba, 70800 Ostrava

Obec Krmelín, Kostelní 70, 73924 Krmelín
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c) předmět dokumentace
Předmětem PD je napojení plánovaného areálu v zastavěné části obce Krmelín
na místní komunikaci na parc. č. 1211 v k.ú. Krmelín. Toto napojení bude vedlejší a
bude sloužit pro osobní a malé nákladní auta do 9 m. Hlavní napojení areálu bude ze
silnice I/58, kde bude zbudována křižovatka (není součástí této PD).
U napojení bude osazena značka P4 Dej přednost v jízdě! a směrové sloupky
Zn.č. Z 11g pro vymezení napojení účelové komunikace na komunikaci místní.
A.1.2
Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická
osoba)
Mega-Sun Property s.r.o., IČ. 03924025, Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava
A.1.3
Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno,
adresa sídla (právnická osoba),
Civil Projects s.r.o., IČ: 24306606, pobočka Malý Koloredov 2377, FrýdekMístek
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
Ing. Petr Lanc - členské číslo ČKAIT 1102800, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby
c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace
Ing. Petr Kolařík - členské číslo ČKAIT 1102804, autorizovaný technik pro
obor dopravní stavby,
nekolejová doprava
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A.2 Seznam vstupních podkladů
Pro zpracování této dokumentace byly použity tyto podklady:
 snímky katastrálních map
 polohopisné a výškopisné zaměření
A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,
Jedná se o zastavěnou část Krmelína.
Celková plocha pozemků určených pro komunikaci je cca 2466 m2.
Číslo
parcely
1201
1202
1208
1210

Plocha
pozemku
534 m2
526 m2
939 m2
467 m2

b) dosavadní využití a zastavěnost území,
Dotčené pozemky, jsou vedené jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Území se nachází na okraji Krmelína. Původní využití bylo pole.
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),
Ochrany území vyjmenované v tomto bodě se v dané lokalitě nenachází.
d) údaje o odtokových poměrech,
Dešťové vody budou příčným spádem svedeny na okolní zelené plochy, kde
budou vsakovat.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování,
Záměr realizace této stavby je v souladu s cíli územního plánování obce.
Areál, který má být sjezdem do budoucna napojen se nachází v územním
plánu na ploše určené jako způsob využití – výroba, výrobní služby a
sklady.
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
část třetí, hlava I, § 22 (2) – šířka veřejného prostranství je cca 10 m.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,


Magistrát města Frýdku-Místku – dne 7.12.2015 vydal pod č.j. MMFM
135486/2015 koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na
ochranu dotčených veřejných zájmů:

- z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:
Magistrát města Frýdku-Místku, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor
dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
silnic II. a III. tříd podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích44), sděluje, že není dotčeným orgánem - silničním správním
úřadem. Nedojde k dotčení žádné krajské silnice II. nebo III. třídy.
Vyjádření je kompetentní vydat Obecní úřad Krmelín, který je v dané věci
příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace a veřejně přístupné
účelové komunikace v souladu s ust. § 40 odst. 5 písm. c) zákona o pozemních
komunikacích.
- z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné
dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
(trvalé dopravní značení) v samostatných řízeních, která budou jednotlivě
zahájena až na základě písemné žádosti investora nebo zhotovitele předmětné
stavby.
V případě, že realizace předmětné stavby si vyžádá provedení dopravního
opatření a bude nutné užít přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, je
nutno minimálně 30 dnů před zahájením prací požádat zdejší odbor dopravy a
silničního hospodářství o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích (přechodné dopravní značení). K žádosti musí být přiložen návrh
nebo schéma umístění přechodného dopravního značení, písemné vyjádření
Policie ČR OŘ Dl Frýdek Místek, termín provádění prací a jméno pracovníka s
telefonickým kontaktem, který bude za přechodné dopravní značení zodpovídat.
Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude na základě projektové
dokumentace umístěno vedle nebo na pozemní komunikaci a na zpevněné ploše v
rámci stavby, nebo mimo rámec stavby vedle nebo na stávající místní nebo
účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat
teprve až po vydání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, nebo uděleného souhlasu, o které investor nebo zhotovitel
předmětné stavby požádá zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství v
průběhu realizace stavby. K žádosti je nutno přiložit projektovou dokumentaci
umístění svislého a vodorovného dopravního značení s písemným vyjádřením
Policie ČR OŘ Dl Frýdek Místek. Bez platného Stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích nebo uděleného souhlasu (u účelových
komunikacích) nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení
instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení na základě Stanovení místní
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úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení,
které je umístěno v souvislosti s předmětnou stavbou mimo stavbu vedle stávající
místní nebo účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.
- z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu,
oddělení územního rozvoje, jako orgán památkové péče podle § 29 odst. 2 písm.
e) zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), dle § 149 zákona číslo
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k žádosti o
závazné stanovisko ve výše uvedené věci následující:
Umístěním stavby v navrženém rozsahu nejsou dotčeny veřejné zájmy
chráněné zákonem o státní památkové péči.
Odůvodnění: Pozemky dotčené touto stavbou se nenacházejí v plošně
památkově chráněném území (např. ochranné pásmo, památková zóna), nejsou
evidovány v ÚSKP ČR, nenacházejí se na nich objekty zapsané do ÚSKP ČR a
také nejsou součástí objektů a ploch navržených na prohlášení za kulturní
památku.
Poznámka: V dané lokalitě nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů.
Postup stavebníka při uskutečnění archeologických nálezů řeší zákon o státní
památkové péči v § 23. Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu věznění pozdějších předpisů (stavební zákon) řeší nález kulturně
cenných předmětů v § 176.
- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon”), dle ust.
§ 104 odst. 9, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 vodního zákona,
dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“):
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,
jako příslušný vodoprávní úřad, vydává k záměru stavby „Účelová komunikace na
pare. č. 1201, 1202, 1208, 1210, 1211 vk. ú. Krmelín“ na pozemcích pare. č. 1201,
1202, 1208, 1210, 1211, k. ú. Krmelín, obec Krmelín, pro územní řízení a stavební
povolení investora, právnické osoby Mega-Sun Property s.r.o., Mitrovická 128/66,
72400 Ostrava, IČ 03924025, souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění
Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavbou dojde k dotčení zájmů
chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru životního prostředí a zemědělství, proto vydává v souladu s ust. § 104
odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko. Podkladem pro vydání závazného
stanoviska je projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, ze které
vyplývá, že se jedná o stavbu účelové komunikace délky cca 217 m. Stavba bude
vybudovaná z asfaltobetonu na pozemcích pare. č. 1201, 1202, 1208, 1210, 1211,
k. ú. Krmelín, obec Krmelín. Dešťové vody budou příčným spádem svedeny na
okolní zelené plochy, kde budou zasakovat.
Předložený záměr stavby není v rozporu s požadavky vodního zákona a
souvisejícími předpisy, z tohoto důvodu vodoprávní úřad souhlasí s výše
uvedenou stavbou a vydává souhlasné závazné stanovisko.
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- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny44), dle ust. §
75 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, dle ust. § 61 odst. 1
písni, c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád44):
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „magistrát44), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle
ust. § 77 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, vydává na základě ust. § 90
odst. 15 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s ust. § 65 zákona o
ochraně přírody a krajiny ke stavbě „Účelová komunikace na pare. č. 1201, 1202,
1208, 1210 a 1211 v k. ú. Krmelín44 na pozemcích pare. č. 1201, 1202, 1208,
1210 a 1211, k. ú. Krmelín, obec Krmelín, pro územní řízení a stavební povolení
investora, právnické osoby Mega-Sun Property s.r.o., IČ 03924025, se sídlem
Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava, souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění
Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o stavbu
účelové komunikace v délce cca 217 m, která má sloužit jako napojení
plánovaného areálu na místní komunikaci na pozemku pare. č. 1211, k. ú.
Krmelín, obec Krmelín. Realizací předmětné stavby nedojde k dotčení dřevin,
žádného významného krajinného prvku ani územního systému ekologické stability
krajiny. Magistrát konstatuje, že vzhledem k tomu, že se jedná o pozemní stavbu,
nemůže její realizací dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. §
12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Poučení
Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním
řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo
změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon44), dle ust. § 14
odst. 2 a ust. § 48 odst. 2 písm. c) a ust. § 48 odst. 3 lesního zákona, dle ust. §
61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád44):
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,
příslušný orgán státní správy lesů dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) a ust. § 48 odst. 3
lesního zákona, vydává podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání
rozhodnutí o umístění a povolení stavby „Účelová komunikace na pare. č. 1201,
1202, 1208, 1210 a 1211 v k. ú. Krmelín na pozemcích pare. č. 1201, 1202, 1208,
1210 a 1211, k. ú. Krmelín, obec Krmelín, do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku
určeného k plnění funkcí lesa pare. č. 2301/1 a 2311/1, k. ú. Stará Bělá, obec
Ostrava.
Odůvodnění
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,
příslušný orgán státní správy lesů, obdržel žádost právnické osoby Mega-Sun
Property s.r.o., se sídlem Mitrovická 128/66, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČ
03924025, zastoupené právnickou osobou CIVIL PROJECTS s.r.o., se sídlem
malý Koloredov 2377, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 24306606, o vydání
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rozhodnutí o umístění a povolení stavby „Účelová komunikace na pare. č. 1201,
1202, 1208, 1210 a 1211, k. ú. Krmelín, obec Krmelín na výše uvedených
pozemcích. Předmětná stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje
lesních pozemků pare. č. 2301/1 a 2311/1, k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Dotčené
lesní pozemky bezprostředně nesousedí se stavebními pozemky, odděluje je
stávající místní komunikace. Orgán státní správy lesů dospěl k závěru, že
předmětnou stavbou, ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků, dle
zákresu v koordinačním situačním výkresu (č. výkresu C 3), který je součástí
projektové dokumentace, nebudou poškozovány ani ohrožovány lesní pozemky
pare. č. 2301/1 a 2311/1, k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, v jejichž ochranném
pásmu bude stavba umístěna.
Souhlas je vydán především z pohledu zájmu státu na existenci lesa a
plnění všech jeho funkcí a neřeší vlastnické ani nájemní vztahy k pozemkům.
Lesní pozemky nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových
zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních
strojů, vypouštěním odpadních vod, nebudou poškozovány lesní porosty a
nebudou realizací stavby jakkoliv dotčeny.
Toto závazné stanovisko se vydává jako součást podkladů pro vydání
územního rozhodnutí a rozhodnutí o povolení stavby, pouze pro stavby, které jsou
v souladu se schválenou ÚPD obce.
- z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15
písm. n) zákona o ochraně ZPF:
Předloženým záměrem nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o
ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního
prostředí a zemědělství. Záměrem jsou dotčeny pozemky pare. č. 1201, 1202,
1208, 1210, 1211, druh pozemků ostatní plocha, k. ú. Krmelín, obec Krmelín.
- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech44), dle
ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech:
Předloženým záměrem „Účelová komunikace na pare. č. 1201, 1202, 1208,
1210 a 1211 v k. ú. Krmelín44, na pozemcích pare. č. 1201, 1202, 1208, 1210 a
1211, k. ú. Krmelín, obec Krmelín (dále jen „stavba44), dojde k dotčení zájmů
chráněných dle zákona o odpadech v kompetenci Magistrátu města FrýdkuMístku, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán odpadového
hospodářství44), jelikož z předložené dokumentace pro stavbu se předpokládá
produkce odpadů. Orgán odpadového hospodářství nemá k dokumentaci pro
stavbu, k účelům vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, připomínky.
Poučení - původce odpadů je dále povinen:
odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech,
dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle ust. § 9a odst. 1 zákona o
odpadech, odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se
zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s
ust. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů
nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a
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nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku, při nakládání s
nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní
správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných
odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají
souhlasu, zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které
nepoužije v jejich přirozeném stavu pro účely dané stavby, považovat za odpad.


DI Policie ČR
z 03.11.2015.

–

vyjádření

č.j.

KRPT-227624-2/ČJ-2015-070206

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek dle § 10 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění,
souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace pozemek p.č. 1211 na pozemek
p.č. 1207, přes pozemky p.č. 1210, p.č. 1208, p.č. 1202 a p.č. 1201, k.ú. Krmelín
za účelem napojení účelové komunikace, za podmínek:
předmětný sjezd z místní komunikace (pozemek p.č. 1211) připojující
účelovou komunikaci (pozemek p.č. 1210) smí být užíván pouze osobními vozidly
a nákladními vozidly do maximální přípustné délky 9,0m (viz. Technická zpráva,
bod b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení, str. 1),
při výjezdu na místní komunikaci musí být trvale zachovány rozhledové
poměry dle platných zákonů, vyhlášek a technických norem, technicky bude sjezd
navržen a proveden v takové konstrukci, aby plně vyhovoval předpokládanému
způsobu užívání, zvláště svou únosností, šířkou a kvalitním bezprašným
povrchem, stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby se zabránilo stékání
srážkové vody na místní komunikaci a jejímu znečištění, nachází-li se v místě
zřízení sjezdu zeleň (křoviny, stromy apod.), je nutné ji odstranit v takovém
rozsahu, aby byly splněny podmínky pro zajištění rozhledových poměrů,
vyplývající z platných ČSN a po celou dobu užívání předmětného sjezdu udržovat
zeleň v takovém stavu, aby nedošlo ke zhoršení rozhledových poměrů dle
platných zákonů, vyhlášek a technických norem, z hlediska zajištění bezpečnosti
silničního provozu nesmí v souvislosti s vybudováním předmětného sjezdu a jeho
užíváním, umístěním nebo úpravou, dojít ke zhoršení či omezení rozhledových
polí stávajících samostatných sjezdů nebo účelových komunikací v místě napojení
na pozemní komunikace (silnice, místní komunikace), bude-li v souvislosti s
vybudováním sjezdu zřízen propustek, musí být s ohledem na délku propustku
dodržena světlost trub, dle platné vyhlášky, přičemž PČR Dl Frýdek-Místek trvá na
výstavbě šikmých čel propustku.
Dále Dopravní inspektorát Frýdek-Místek, dle § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s
návrhem místní úpravy provozu v místě napojení účelové komunikace na místní
komunikaci spočívající v umístění 1ks DZ č. P4 (Dej přednost vjížděl a 2ks DZ č. Z
11 g - Směrový sloupek, dle předložené situace, za podmínek:
navržené dopravní značení bude provedeno a umístěno, dle platných
zákonů, vyhlášek, technických předpisů, norem a dle předložené projektové
dokumentace,
po dobu užití, musí být dopravní značení udržováno v náležitém stavu, aby
byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo
vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí
apod.
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Krajská hygienická stanice vydala dne 3. 12. 2015 pod č.j. KHSMS
46142/2015/FM/HOK závazné stanovisko, ve kterém z hlediska zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví souhlasí s předloženou
komunikací
Hasičský záchranný sbor Ms kraje vydal souhlasné stanovisko se stavbou
dne 8.12. 2015 pod č.j. HSOS-12132-2/2015



Obec Krmelín – 959/2015, OÚ 981/2015 ze dne 8.12. 2015 - vyjádření k
projektové dokumentaci k existenci sítí ve vlastnictví obce Souhlas
vlastníka pozemní komunikace s připojením nemovitosti k pozemní
komunikaci Projekční akce „Účelová komunikace na pare. č.
1201,1202,1208,1210 a 1211 v k. ú. Krmelín“
Obec Krmelín nemá námitek k projektové dokumentaci projekční
akce „Účelová komunikace na pare. č. 1201, 1202, 1208, 1210 a 121 lv k.
ú. Krmelín44. V lokalitě uvažované výstavby účelové komunikace se
nenacházejí sítě ve vlastnictví obce.
Obec Krmelín jako vlastník stavby pozemní komunikace na pozemku
pare. č. 1211, katastrální území Krmelín, dle ust. § 7 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen
„zákon44), v souladu s ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona vydává souhlas s
připojením nemovitosti pozemku pare. č. 1207 k pozemní komunikaci ulici
U Paleska, pozemek parc. č. 1211, přes pozemky parc. č. 1210, 1208,
1202 a 1201, vše v katastrálním území Krmelín.



Obec Krmelín – OÚ 981/2015 ze dne 18.12. 2015 - Vyjádření k připojení
sousední nemovitosti k pozemní komunikaci katastrální území Krmelín
Obecní úřad Krmelín, podle § 109 odst. 3) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“), jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve
věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikaci podle § 40
odst. 5 písm. c) a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“) sděluje, že nemá námitek
k připojení nemovitosti, tj. pozemku pare. č. 1207 k pozemní komunikaci
ulice U Paleska, pozemek pare. č. 1211, přes pozemky pare. č. 1210, 1208,
1202 a 1201, vše v katastrálním území Krmelín, za podmínek uvedených
ve stanovisku Policie České republiky, Územního odboru Frýdek-Místek,
dopravního inspektorátu ze dne KRPT-227624-2/ČJ-2015-070206.
Pro provedení a užívání sjezdu dále stanovujeme:
dodržet podmínky uvedené v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném
znění
sjezd na pozemní komunikaci umístit a provést tak, jak je vyznačeno v
situačním výkresu - Účelová komunikace na pare. č. 1201, 1202, 1208 a
1210, k. ú. Krmelín, odsouhlaseném PČR Dl Frýdek-Místek pod čj. KRPT227624-2/ČJ-2015-070206 dne 03.11.2015
při výstavbě dopravního připojení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu na pozemní komunikaci. V průběhu realizace
musí být stavba na silničním pozemku označena podle zákona o provozu
na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále nesmí dojít k
poškození tělesa komunikace ani dalšího zařízení v něm vybudovaného
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-

-

-

nutno provést řádné odvodnění zřízeného sjezdu tak, aby nedošlo k
narušení nebo ke zhoršení odtokových poměrů na dotčené komunikaci,
případně na sousedních pozemcích
po dobu realizace stavby bude na pozemní komunikaci ve vlastnictví obce a
přilehlém silničním pozemku udržována čistota a pořádek
po realizaci připojení vyzvěte Obecní úřad Krmelín, silniční správní úřad ke
kontrole a splnění podmínek.

Všechny požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány.
h) seznam výjimek a úlevových řešení,
V této PD se nevyskytují.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
Stavba bude koordinována s výstavbou areálu.
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru
nemovitostí)
parc.č. 1201, 1202, 1208, 1210, k.ú. Krmelín, parc.č. 1211 je parcela místní
komunikaci na kterou se nová komunikace napojuje.
A.4 Údaje o stavbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby,
Jedná se o novostavbu účelové komunikace.
b) účel užívání stavby,
Nová komunikace bude sloužit jako vedlejší napojení areálu převážně pro
osobní automobily. Hlavní napojení bude ze silnice I/58 (samostatná PD).
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka
apod.),
Jiné ochrany stavby nejsou.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
Přístup na navrženou komunikaci je bezbariérový – navržený sjezd plynule
navazuje na stávající silnici I/58. V daném případě se nejedná o stavbu pozemní
komunikace ve smyslu ust. § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (neobsahuje chodníky,
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přechody, pochůzí plochy), na kterou se vztahují požadavky stanovené v ust. § 4
citované vyhlášky ani technické požadavky stanovené v bodě 1. Přílohy č. 2 k cit.
vyhlášce.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících
z jiných právních předpisů,
Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů se u této stavby nevyskytují.
g) seznam výjimek a úlevových řešení,
V této PD se nevyskytují.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /
pracovníků apod.),
Plocha komunikace – cca 1385 m2
Délka komunikace – cca 217 m
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí
apod.),
Nejedná se o stavbu pro výrobu.
Nároky na energie a pitnou vodu nejsou.
Dešťové vody budou příčným spádem svedeny na okolní zelené plochy, kde
budou vsakovat.
Odpady vznikající během stavebních prací jsou zařazené dle katalogu odpadů:
Katalogové
číslo
17 05 04
17 09 04

-

-

-

Název odpadu

Kategorie
odpadu
O
O

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 0503
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod č. 17 0901, 17 0902 a 17
0903
Množství tohoto odpadu se bude řídit rozsahem stavebních prací a snahou
stavebních firem je minimalizace stavebních odpadů a sutí. Přebytečná vykopaná
zemina bude odvezena na meziskládku určenou zhotovitelem stavby, vhodná
zemina bude použita na zpětné zásypy kolem zpevněných ploch.
Poučení - původce odpadů je povinen:
odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech
dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle ust. § 9a odst. 1 zákona o
odpadech,
odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o
odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s
ust. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů,
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
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- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční
produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních
odpadů, zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a
to do 15. února následujícího roku,
- při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného
orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, shromažďování
nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů
nepodléhají souhlasu,
- zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které
nepoužije v jejich přirozeném stavu pro účely dané stavby, považovat za odpad,
- na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpadech a
způsobech nakládání s nimi a doklady o materiálovém využití odpadů nebo o
předání odpadů osobám oprávněným k jejich převzetí.
Manipulace s odpady: nakládat s odpady smí jen osoba k tomu oprávněná dle
zákona, dodavatel písemně doloží způsob likvidace odpadů vzniklých při
výstavbě.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy),
Zahájení stavby se předpokládá v roce 2016.
k) orientační náklady stavby
Předpokládané náklady stavby se orientačně odhadují na cca 1 500 tis. Kč.
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na stavební objekty.
Neobsahuje technická ani technologická zařízení.

Ve Frýdku-Místku

Vypracoval: Ing. Petr Kolařík
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