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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHlÁšxn

ozNÁMENí
o zahájeniřízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, lČ: 000 95711, středisko Opava, Joži
Davida 2,747 06 Opava /dále jen stavebník/, zastoupena vedoucím střediska lng. Petrem Kudelou podala
dne 03.01 .2023 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, s návrhem prodloužení doby platnosti
do 31. 12.2024, na dopravní stavbu:

,,Rekonstrukce a modernizace silnice lll443 Štáblovice - Otice"
pro stavební objekty:

,,SO 1O1 Oprava sil. ll/443 Štáblovice - Uhlířov",

'SO 102 Oprava sil. ll/443 Uhlířov",

,,SO 103 Oprava sil. ll/443 Uhlířov - Otice",

na pozemcích vk.Ú. Štáblovice parc.č.683/10, 68lt1 a 683/95, pozemcích vk.ú. Uhlířov parc.č. 327t1,
32719 a pozemcích v k.ú. Otice parc.č. 829114, 950/6, 82911. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o
prodloužení platnosti stavebního povolení.

Na výše uvedenou stavbu vydal Magistrát města Opavy, odbor dopravy svým rozhodnutím dne 03.12,2020
stavební povolení pod č, j. MMOP '13148212020 (s nabytím právní moci dne 04.01,2021),Dne26,05.2022
bylo vydáno souhlasné stanovisko Magistrátu města Opavy, odboru dopravy ke změně názvu stavby
z pŮvodního ,,Souvislé opravy povrchu vozovek sil. il. a lll. tříd - část 2 - Sílnice ll/443 Otice -
Štábtovice" na nový název ,,Rekonstrukce a modernizace silnice lt/44g Štáblovice - Otice".

Předmětem řízení je prodloužení platnosti stavebního povolení na dopravní stavbu, kdy se jedná'o stavební
úpravu silnice Ul443 - zesílení konstrukce vozovky a obnovu odvodnění včetně obnovy a opravy mostů a
propustků pod silnicí lll443 a obnovy propustků pod hospodářskými sjezdy, Celá rekonstrukce je rozdělena
na tři samostatné objekty. Celková délka opravy SO ,101 je 1725m, SO 102 je 810m a So 103 je 2221 m.

Začátek opravy silnice ll/443 SO í01 je v pasportním staničení 32285 (lokálním staničení 0,000) a konec v
pasportním km 34,010 (lokální staničení 1,725). Začátek opravy silnice ll/443 SO 102 je v pasportním

Kontaktní údaje: iel.: +420 553 756 111 , íax +420 553 756 1 41, .http://www.opava,cjty.cz, DaIová schránka: seabx4l
Úřední hodiny: Po: 8-1 1 lz-ll, tJt: zavřeno, ST: 8-í 1 lz-ll, Čt:8-11 12-14, P^..8-11 12-14
lČ: 0o3oo535, DlČ: CZo03o053 5, č.ú.: 27 -184261 9349/0800 (Výdajový), ó.ú,: 1g-l84261934910800 (příjmový)
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staničení 34,010 (lokálním staničení 1,725) a konec v pasportním km 34,820 (lokální staničení 2,535).
Začátek opravy silnice U 1443 SO 103 je v pasportním staničení 34,820 (lokálním staničení 2,535) a konec v
pasportním km.37,041 (lokální staničení 4,756), Stavba se nachází v Moravskoslezském kraji, v extravilánu
mezi obcemi Štáblovice - Uhlířov a Uhlířov - Otice a v intravilánu obce Uhlířov na stávajících silničních
pozemcích, v katastrálním území Štáblovice, Uhlířov.

Směrové a výškové řešení kopíruje stávajícístav. Šířka stávajícího krytu komunikacíje 6_7 m, Oprava silnic
je navržena ve stávajícím šířkovém uspořádání, které odpovídá dvoupruhové komunikaci.

Součástí stavebních objektů je vlastní technologie opravy, výkopové a násypové práce v souvislosti s
provedením sanace upadlých a pokleslých krajnic vozovky, úprava dvou mostů (ev.č.443- 058 a ev.č,443-
059) a tří propustků pod silnicí lll443 a úprava odvodnění reprofilacístáv, příkopů, včetně úpravy propustků
pod hospodářskými sjezdy. Zde je navrženo jejich pročištění případně obnova a to jak šikmých čel na vtoku i

výtoku tak zpevnění vtokových i výtokových částí propustků. Rovněž bude provedena obnova vodorovného
dopravního značení barvou. Zpevnění krajnic je navrženo z recyklátu v tl. 100 mm. Podél silnice budou
obnoveny směrové sloupky, v místech napojení pokračujících účelových komunikací budou sloupky v
červené barvě. Vzhledem k tomu, že most ev.č.443-058 se nachází v extravilánu, budou před a za mostem v
minimální délce doplněna jednostranná ocelová svodidla. Stávající nevyhovující zábradlí za obcí Štáblovice
(km 0,025 - 0,164) vpravo bude nahrazeno zajednostranné ocelové svodidlo až po stávajícíopěrnou zeď' v
obci Štáblovice. Na zdijiž bude zábradlí zachováno.

Stavebník nehodlá upustit od záměru realizace stavby, která doposud nebyla vlivem nedostatku investičních
prostředkŮ MSK realizována, a z tohoto důvodu žádá o prodloužení platnosti stavebního povolení do 31.12.
2024, V současné době byla stavba zaíazena do seznamu staveb, které budou financovány z prostředků
lROP. Na odsouhlasené projektové dokumentaciv rámci stavebního povolenínedošlo k žádným změnám.

Magistrát města Opavy, odbor dopravy jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4
písm, a) zákona č, 1311997 Sb., o pozemních komunikacích a § ,15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu s ustanovením oznamuje
podle § 115 odst.4 a § 112 stavebního zákona zahé4enííízenío prodloužení platnosti stavebního povolení,
ve kterém podle § 112 odst.2 stavebního zákona upouštíod ohledání na místě a ústního jednání, Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízenísvé námitky nejpozději

do í5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,

jinak knim nebude přihlédnuto. Učastník řízeníve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládajíjeho
postavení jako účastníkařízení, a důvody podánínámitek.

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednáván
územně plánovací dokumentace podle § 114 odst. 2) stavebního zákona, se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o íízení s velkým počtem účastníků (Lzn, řízení s více než 30 účastníky), jsou
písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s
ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízeníuvedených
v § 27 odst. 1 správního řádu, ve smyslu § 112 stavebního zákona, tedy dotčených orgánů a účastníků
podle § 109 písm, a)ažd) stavebního zákona, těmto se doručuje jednotlivě.

9tanovenÝ okruh účastníků stavebního řízení:
Učastník řízení dle ust. § 27 odst. 1), písm. a) správního řádu vnávaznosti na ustanovení § 109 písm. a)
stavebního zákona, stavebník - doručováno do vlastních rukou:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, lČ: 000 95711, Úprkova 795t1,
70223 Ostrava, Středisko Opava, JóžiDavida 2,747 06 Opava

Ostatní účastníci řízení dle ust. § 27 odst.2) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 stavebního
zákona, § 110 odst. 7) a § 144 odst. 6) správního řádu, kterým je toto oznámení doručováno veřejnou
vyhláškou:

Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které
mají vlastnická, nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou biýt
stavebním povolením přímo dotčena. Jedná se o vlastníky nemovitostí pozemky v k. ú.
STABLOVICE pozemky parc.č.554l1, 554/38, 55412, 555120,555121, 683/13, 6B2,683122,573112,
57319,573139,573148,573156,573157,573161,573162,573164,573165,683/61 ,683162,683/63,
683164,683/65, 573171,573159,573/60, 57313,573142,683130, 683/68, 683/8, 683/70, 6B3174,
683/í 8, 683144,683/78, 683182, 683/60, 683/83, 683/46, 683172,683/76, 683157,683132,683125,
683/85, 683/53, 5B3139, 683/88, 683/80, 683141, 683/5, 683/35, 683/90, 573192,5731116,5731119,
5731128, 683/94, 5731127, 5731126, 613141, 613143,683/93, 683/92, 683/91, 683/36, 683/67,
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683142,683/8í, 683/89, 683/89, 683/40, 683,t54, 683/87, 683/33, 683/86, 683177,683173, 683147,
683127,683/84, 683/79, 683145, 683/19, 683/75, 683171, 683/9, 683/69, 683/31, 683/31, 683/66,
683114, 683/3, 683/23, 683/59, 683/58, 683/56, 683155, 622121, 62215,683/52, 683/51 , 62214, 621,
620,619,61713,15; vk. ú. UHLÍŘOV pozemky parc.č.329, st. 1,3,g22l4,4l1,g2714, st.S,611,
306/5, 1411,st,15l1, st,17, st.lB, st.19,32716,20,22,2711,327l11,2612,29, st.28, 42,40,st.41,
st.43,49, sL48, st.50,52, st.55/1, st.56, st.57,58,59,62, st.63,71,73, st.75,74,326, st.79, st.BO,
8112,st.B2,83, st.B4, st.88, st.B9, st.93,95, st,96,290/14,29017,29011 B,29011 9,290111,290121,
2B9l17,28911 5,289116,2B9l1,289113,2B9l2,32417, st.97, 99, st.100, st.102, 103, ,l07, st.105,
st.'l08, 112,116,32416, st.127,327114, 126,32412,32711 3, st.141 , 142,144,146,32711 2, st.152,
151,14711,32311,32313,32712,32718,32313, st.215,32312,32717,32715,s1.217,st.21B,221,222,
st,223, st.231 , 23312, 23311 , 23211, 23411, 247l17; v k. ú. OTICE pozemky parc.č. 625, 626, 631 ,

B37, 675, 674, 67312, 67313, 67314, 67213, 67212, 67111, 670, 669/,| , 66912, 66812, 66812, 66712,
667l1,666, 6801 2, 681 , 950/1 , 95012,950/3, 682, 95014, 836, 950/52, 950/5, 6881 1, 689/1 , 950/1 3,
950112,950/11, 694,16, 950/10, 950/9, 95018, 95017, 69415,695/1, 665/1, B21,664,663/3, 66312,
663/1, 88213, 82711, 63211,633/1, 63312,634, 635, 636, 637, 638, 639/1 ,63912, B25,
Vlastnícisousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno (i vlastníci veřejné technické infrastruktury).
Ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
Vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ti, kteří mají k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich právo navrhovanou stavbou
přímo dotčeno (i vlastníci veřejné technické infrastruktury).
ČeZ oistribuce, a.s., Teplická B, 4o5 02Déčín 4.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, ,l90 00
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 12351169, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory.
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno - Zábrdovice
Povodí Odry, s. p., Varenská 49,70126 Ostrava,
Obec úřad Otice, Hlavní 1,747 81 Otice.
obec úřad Štáblovice, č.p.166, 747 82 Štáblovice.
Obec úřad Uhlířov, Uhlířov 55,747 84 Uhlířov.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu
ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

Ve smyslu ust. § 30 odst. 1) správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn
v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony
jen jedna osoba ve smyslu ust. § 30 odst. 2) správního řádu.

Ve smyslu ust. § 36 odst. 4) správního řádu je účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad,
kteqý je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo území Ceské republiky a z néhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Usnesení
Magistrát města Opavy, odbor dopravy v souladu s ust. § 112, odst, 2zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) a ust.
§39, odst. 1zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), určuje
účastníkům řízení a dotčeným orgánům:

lJčastník řízení dle ust. § 27 odst. 1), písm. a) správního řádu vnávaznosti na ustanovení § 109 písm. a)
stavebního zákona, stavebník - doručováno do vlastních rukou:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, lČ:000 95711, tJprkova 795t1,
70223 Ostrava, Středisko Opava, Jóži Davida 2,747 06 Opava

Ostatní účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 stavebního
zákona, § 110 odst. 7) a § 144 odst. 6) správního řádu, kterým je toto oznámení doručováno veřejnou
vyhláškou:

Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax +420 553 756 141, http://wvwv.opava-city.cz, Datová schránka: seabx4t
Úřední hodiny: Po:8-í7, ÚT: zavřeno, ST: B-17, Čl: g-1+, PÁ:8-13.3o
lČ:00300535, DlČ: CZ00300535, ó.ú.:27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (přílmový)
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majívlastnická, nebo jiná práva ksousedním pozemkům a stavbám na nich, atato práva mohou být
stavebním povolením přímo dotčena. Jedná se o vlastníky nemovitostí pozemky v k.ú.
STABLOVICE pozemky parc.č.554/1, 554/38, 55412, 555120, 555121, 683/13, 682, 683122, 573112,
57319, 573139, 573l4B, 573/56, 573157 , 573161, 573162, 573164, 573165, 683/61 , 683/62, 683/63,
683/64, 683/65, 573171, 573159,573/60, 57313, 573142,683130, 683/68, 683/8, 683/70, 683174,
683/,1 B, 683144, 683/78, 683l 82, 683/60, 683/83, 683/46, 683172,683/76, 683/57, 683/32, 683/25,
683/85, 683/53, 5B31 39, 683/88, 683/80, 683141, 683/5, 683/35, 683/90, 573192, 5731 1 1 6, 5731119,
573l12B, 683/94, 5731127, 5731126, 613141, 613143,683/93, 683/92, 683/91, 683/36, 683/67,
683142, 683/81 , 683/89, 683/89, 683/40, 6831 54, 683/87, 683/33, 683/86, 683177 ,6831 73, 683147 ,

683127,683/84, 683/79, 683145, 683/19, 683175,683171, 683/9, 683/69, 683/31, 683/3,1, 683/66,
683114, 683/3, 683123, 683/59, 683/58, 683/56, 683155, 622121, 62215, 683152, 683/51 , 62214, 621,
620, 619, 61713, 15; vk.ú. UHLÍŘOV pozemky parc.č. 329, st.1 ,3,32214,4t1, g27l4, st.S, 611,
306/5, 1411, st.15l1, st.17, st.lB, st.19, 32716,20,22,2711,327111,2612,29, st.28, 42,40, st.41,
st.43,49, sL4B, st.50,52, st,55l1, st.56, st.57,58,59,62, st.63,71,73,st.75,74,326, st.79, st.B0,
8112,st,B2,83, st.B4, st.88, st.89, st.93,95, st.96,29Ol14,29017,29011 B,29ol1 9,290111,290121,
289117, 2B9l1 5, 2B9l16, 2B9l1,2B9l13, 2B9l2, 32417, st.97, 99, st.100, st.102, 103, 107, st.105,
st.l0B, 112, 116,32416, st.127,327l14, 126,32412,327l1 3, st.141, 142, 144,146,327l1 2, st.152,
151,147l1,32311,32313,32712,327lB,32313,st,215,32312,32717,32715,st.217,st.218,221,222,
st.223, st.231, 23312,23311,23211,23411,247l17; v k.ú. OTICE pozemky parc.č. 625, 626, 631,
B37, 675, 674, 67312, 67313, 67314, 67213, 67212, 67111,670, 669/1 , 66912, 66812, 66812, 66712,
667l1,666,68012,681,950/1,95012,950/3,682,95014, 836,950/52,950/5,68811,689/1,950/13,
950112, 950/11 , 69416, 950/10, 950/9, 9501 B, 95017, 69415, 695/1 , 665/1 , B21, 664, 663/3, 66312,
663/1 , BB2l3, B27 11 , 63211 , 633/1 , 63312, 634, 635, 636, 637, 638, 639/1 , 63912, B25.
Vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může]i být jejich vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno (i vlastníci veřejné technické infrastruktury).
Ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li biýt toto právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
Vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ti, kteří mají k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídajícívěcnému břemenu, mohou - li být jejich právo navrhovanou stavbou
přímo dotčeno (i vlastníci veřejné technické infrastruktury).
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická B, 4O5 02 Děčín 4.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s,, Českomoravská 251Otlg, Praha 9 - Libeň, 190 00
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 12351169, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory,
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 1,602 00 Brno - Zábrdovice.
Povodí Odry, s, p., Varenská 49,70126 Ostrava.
Obec úřad Otice, Hlavní 1,747 81 Otice,
obec úřad Štáblovice, č.p.166, 747 82 Štáblovice.
Obec úřad Uhlířov, Uhlířov 55,747 84 Uhlířov.

Dotčené orgány:
- Policie ČR, XŘ Policie Moravskoslezského kraje, Územníodbor, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22,

746 25 Opava.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního

odborného dozoru, Tychonova í, 160 01 - Praha,
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C,746 01 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor výstavby a územního plánování, Krnovská 71 C,746 01 Opava.

a jejich zástupcům lhůtu, ve které mohou uplatnit dotčené orgány závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky v řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení oznámeném dne 12. 01.2023
pod č. j. MMOP 650012023 a doručovaném společné s tímto usnesením. Je stanovena 1Sdenní lhůta
ode dne doručení oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a tohoto
usnesení. Po uplynutístanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona, sohledem na skutečnost, že
vydáním příslušného rozhodnutí mohou být vlastnická nebo jiná práva stanovených účastníků řízení přímo
dotčena. Do spisu a podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Magistrát města Opavy,
odbordopravy, Krnovská7lB, kanc. č. 3í8, úřední dny: Po a St 8:00 - 17:oO hod., Čt a pá 8:0O - 14,00 hod
- nejlépe po telefonické domluvě).

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,íax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: seabx4t
Úřední hodiny: Po: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, Čt: a-ll, PÁ: 8-13.3o
lČ:00300535, DlČ: cZ0o30O535,č-ú.:27-18426,19249/0800 (výdajový), č.ú.: ,l9_1842619349/0800 (příjmový)
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odůvodnění:
Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne 03. 01. 2023 žádost, kterou podala Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, lČ: 00095711, středisko Opava, Joži Davida 2,747 06
Opava ve věci vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na dopravní stavbu
,,Rekonstrukce a modernizace silnice ll/443 Štáblovice - Otice" v rozsahu stavebních obiektů: So 101
Oprava sil. ll/443 Štáblovice - Uhlířov, SO 102 Oprava sil. ll/443 Uhlířov, So 103 oprava sil. Ú/443 Uhlířov -
Otice, Po posouzenížádosti a jejich podkladů v souladu s § 112 stavebního zákona přistoupil zdejší správní
orgán k vydání tohoto oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.
V usnesenÍ, jež je společně doručováno s oznámením o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního
povolení, zdejší správní orgán stanovil 1Sdenní lhůtu, ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky. V souladu s ust. § 112 odst.2 stavebního zákona může stavební
Úřad upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Vzhledem k rozsahu
stavby a obsahu doložených podkladů řízení shledal zdejší stavební úřad lhůtu í5 dnů pro uplatnění
závazných stanovisek dotčených orgánů a hájení práv účastníků řízeníjako adekvátnía zcela dostatečnou.
Současně s tímto zdejší správní orgán účastníky řízení a dotčené orgány poučil o tom, že k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.

Poučení:
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení odvolat do patnácti dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru dopravy, prostřednictvím zdejšího odboru.
Podle § 76 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nemá odvolání
odkladný účinek,

"otisk úředního razítka"

lng. Andrea Hrušková v. r,
referentka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Opavy, Obecního úřadu Otice,
Obecního úřadu lJhlířov a Obecního úřadu Štáblovice, kteří písemnost doručují, po dobu 15 dnů a
zveřejněno též zpŮsobem umožňující dálkový přístup. Po vyznačení údajů a uplynutí thůty vyvěšení
Žádáme o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu zasláním do jeho datové
schránky.

Vyvěšeno dne /), / ,/o tl uto dne

Razítko a podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Právní účínky má výhradně doruěení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu
měsía Opavy.

Rozdělovník:
úěastníci íizeni:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, lČ: 000 95711, Úprkova 79511,
70223 Ostrava, Středisko Opava, Joži Davida 2,747 06 Opava
Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které
mají vlastnická, nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být
stavebním povolením přímo dotčena. Jedná se o vlastníky nemovitostí pozemky v k. ú.
STABLOVICE pozemky parc.č.554/1, 554/38, 55412,555120, 555121, 683/13, 682,683122,573112,
57319, 573139, 573l4B, 573156,573157, 573161, 573162, 573164,573165, 683/61, 683/62, 683/63,

Kontaktní údaje: tel,: +420 553 756 111 , íax,, +42O 553 756 141 , http://www.opava-city.cz, Datová schránka: Seabx4t
Úřední hodiny: Po: B-17, UT: zavřeno, ST:8-17, Čt: a-la, PÁ:8-13,30
lČ: 00300535, DlČ: CZ003OO535, ó.ú.:27-18426,19249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/o8oo (příjmový)
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683/64, 683/65, 573171, 573/59, 573/60, 573/3, 573142,683130, 683/68, 683/8, 683/70, 683174,
683/1 8, 683144,683/78, 683182, 683/60, 683/83, 683/46, 683172,683/76, 683/57, 683132,683125,
683/85, 683/53, 583139, 683/88, 683/80, 683/41 , 683/5, 683/35, 683/90, 573192, 5731116, 5731119,
5731128, 683/94, 5731127, 5731126, 613141, 613143,683/93, 683/92, 683/91, 683/36, 683/67,
683142,683/8,t, 683/89, 683/89, 683/40, 683154, 683/87, 683/33, 683/86, 683177,683173, 683147,
683127, 683/84, 683/79, 6831 45, 683/1 9, 683/75, 683171, 683/9, 683/69, 683/31, 683/31, 683/66,
683114, 683/3, 683/23, 683/59, 683_/58, 683/56, 683155, 622121, 62215, 683152,683/51 , 62214, 621,
620,619, 61713,15; vk. ú. UHLÍŘOV pozemkyparc.č.329, st. 1,g,g22l4,4l1,32714, st.S,611,
306/5, 1411, st.15l1, st.17, st.18, st.19, 32716, 20,22,2711,327l11, 2612,29, st.28, 42, 4o, st.41,
st.43,49, sL48, st.50,52, st.55/'|, st.56, st.57,58,59,62, st.63,71,73, st,75,74,326, st.79, st.8O,
8112, st.82, 83, st.84, st.B8, st.89, st.93, 95, st.96, 290/1 4, 29017, 2g0l1 8, 29011 9, 290111, 29ol21,
289117, 2B9l1 5, 289116, 2B9l1, 289113, 2B9l2, 32417, st.97, 99, st.100, st.102, í03, 107, st.105,
st.l0B, 112,116,32416,st.127,327114,126,32412,32711 3, st.141, 142,144,146,327t1 2,st.152,
151,14711,32311,32313,32712,32718,32313, st.215, 32312,32717,32715, s1.217, st.218, 221,222,
st,223, st.231 , 23312, 23311, 23211, 23411, 247l17; v k. ú. OTICE pozemky parc.č. 625, 626, 631,
B37, 675, 674, 67312, 67313, 67314, 67213, 67212, 67111, 670, 669/1 , 66912, 66812, 66812, 66712,
667l1,666,680,t2,681,950/1,95012,950/3,682,95014, 836,950/52,950/5,68811,689/1,950/13,
950112,950111, 694,16, 950/10, 950/9, 950,1B, 95017, 69415,695/1, 665/1, 821,664,663/3, 66312,
663/1 , 8B2l3, B27l1, 63211, 633/1 , 63312,634, 635, 636, 637, 638, 639/1 ,63912, B25.
Vlastnícisousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou
stavbou přímo dotčeno (i vlastn íci veřej né tech n ické infrastruktury).
Ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno,
Vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ti, kteří mají k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich právo navrhovanou stavbou
přímo dotčeno (i vlastn íci veřejné tech nické infrastruktu ry).
Čez oistribuce, a.s., Teplická B,405 02 Děčín 4.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 251Otlg, Praha 9 _ Libeň, 190 oo
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. Yíjna 12351169, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory,
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 1,602 00 Brno - Zábrdovice
Povodí Odry, s. p., Varenská 49,70126 Ostrava.
Obec úřad Otice, Hlavní 1,747 81 Otice.
Obec úřad Uhlířov, Uhlířov 55,747 84 Uhlířov.
Obec úřad Štáblovice, č.p.166, 747 82 Štáblovice.

Dotčené orgány:
- Policie Čn, rŘ Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22,

746 25 Opava.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního

odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 - Praha.
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C,746 01 Opava,
- Magistrát města Opavy, odbor výstavby a územního plánování, Krnovská 71 C,746 01 Opava.

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Obecní úřad Otice, Hlavní 1,747 81 Otice.
Obecní úřad Uhlířov, Uhlířov 55,747 84 Uhlířov.
obecní úřad Štáblovice, č.p.166, 747 82 Štáblovice.
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B,746 01 Opava.

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,íax +420 553 756 141, http://www,opava-city.cz, Datová schránka: Seabx4t
Uřední hodiny: Po: 8-,l7, ÚT: zavřeno, ST:8-,l7, Čr; a-t+, PÁ: B-13.30
lČ: 00300535, DlČ: CZ00300535, č.ú.:27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmoVý)


