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*MMOPX01S4JZZ* Odbor dopravy 
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMOPX01S4JZZ  

  
 

        

       

       

       

       

       

       
  
 

 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou ustanovením § 40 odst. 4 zákona č. 13 / 1997 Sb., 
o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí "zákon o pozemních komunikacích“, jako věcně a místně 
příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní 
úřad, posoudil žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 22. 12. 2017 podala 

Obec Štáblovice, IČ:006 35 448, Štáblovice 166, 747 82 Štáblovice /dále jen „stavebník“/ zastoupena na 
základě plné moci ze dne 20. 7. 2015, Ing. Stanislavem Juchelkou jednatelem společnosti JJ Studio-
Inženýrské sítě s.r.o., IČ: 268 64 169, Bílovecká 1, 746 01 Opava, a na základě tohoto posouzení v souladu 
s ustanovením § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona   

I. vydává dodatečné povolení na dopravní stavbu 

„Chodníky Štáblovice podél sil. III/44340 a MK parc.č. 680“, na pozemcích parc.č. 681/1, 677, 115, 680,  
325, 324/2 a 364/3 v k.ú. Štáblovice.   

Druh a účel stavby: 
Jedná se o stavbu pozemních komunikací, které jsou určeny k plnění funkce místních komunikací, podle 
zvláštního zákona, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Popis stavby: 

Stavba řeší dodatečné povolení chodníků v obci Štáblovice podél silnice III/44340 a podél místní 
komunikace na parc. č. 680 k.ú. Štáblovice. Chodník bude ze zámkové dlažby šedé, vjezdy ze zámkové 
dlažby červené. Investorem stavby je Obec Štáblovice. Jedná se o 4 úseky stávajících chodníků a plochy 
vedle hřbitova a parkoviště pro osobní motorová vozidla. 

Váš dopis zn:        

Ze dne: 22.12.2017 

č. j.: MMOP 122387/2020 

Spis. značka: 3262/2018/DOPR/KRu 

Vyřizuje: Bc. Rudolf Klapetek 

Pracoviště: Krnovská 71B 

Telefon: 553 756 945 

Fax: 553 791 970  

E-mail: posta@opava-city.cz 

Datum: 03.11.2020  
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Úsek 1 — Oprava chodníku a obruby 

km. 0,270 - 0,544 levostranně ve směru silničního staničení bude provedeno odstranění stávající přídlažby 
podél stávající silniční obruby a vedle stávající obruby výšky 5cm nad niveletou vozovky se osadí nová 
obruba s převýšením 12cm nad niveletou vozovky, v místě vjezdů bude snížena na 5cm, v místech pro 
přecházení 2cm. Prostor mezi sníženou obrubou chodníku a novou obrubou se zasype kačírkem, případně 
bude zadlážděn. U vjezdů bude nová obruba snížená na 5cm nad niveletou vozovky a prostor mezi 
obrubami se provede z hmatové dlažby. Stávající chodník šířky min. 1,55m zůstane zachován, provedou se 
jen dílčí opravy nerovností. V místech, kde u stávajícího chodníku byly lomy, bude průběh nových obrub 
upraven tak, aby byl plynulý a šířka vozovky byla 6,5m. Stávající vpusti budou posunuty k nové obrubě. U 
úseku „1“ se rozhodne o provedení přídlažby v průběhu realizace na základě finančních prostředků. 

Součástí úseku „1“ bude i nové vodorovné dopravní značení a to V4 šířky 0,125m v délce 256m podél silnice 
III/44340 a to v km. 0,283 - 0,548 pravostranně ve směru silničního staničení. Jedná se o úsek od parc.č. 
160 po začátek parcely č. 120, kde bude navazovat na stávající vodící proužek. Stávající uliční vpusti 
zůstanou zachovány. 

Úsek 2 - Parkoviště 

v prostoru za hřbitovem se na parc. č. 115 nachází plocha ze zámkové dlažby, která slouží jako parkoviště 
pro potřeby hřbitova. Na ploše je navrženo 7 šikmých parkovacích stání, z toho jedno stání pro osoby ZTP. 
V místě vjezdu na parkoviště v km. 0,670 levostranně ve směru silničního staničení je pro odvodnění 
navržen odvodňovací rošt, který je napojen na stávající kanalizaci. U nájezdové obruby bude osazena nová 
uliční vpusť, která nahrazuje stávající nevyhovující vpusť. 

Provoz na parkovišti bude jednosměrný s vjezdem ze sil. III/44340 a výjezdem na místní komunikaci. Na 
vjezdu na parkoviště bude osazena DZ lP 11a, DZ lP4b. 

Úsek 3 – Parkoviště, chodník 
v km. 0,726 - 0,773 levostranně ve směru silničního staničení, délka úseku podél sil. III/44340 47m. Chodník 
je umístěn na pozemku parc.č. 677 (vlastník obec Štáblovice), šířka chodníku 1,5m. Začátek úseku v místě 
stávající autobusové zastávky, kdy začátek úseku bude součástí této zastávky. Za zastávkou se řešená 
plocha rozšiřuje a bude sloužit pro 6 podélných stání pro osobní auta. Za plochou pro stání je umístěn 
chodník šířky 1,5m, který bude oddělen od parkovacích ploch kontejnery s mobilní zelení. Parkoviště bude 
označeno DZ IP 11c Parkoviště (podélná stání). Chodník pak pokračuje podél místní komunikace, celková 
délka 192,5m. 

Úsek 4 - Chodník 
v km. 0,900 0,965, na pozemku parc.č. 681/l, délka úseku 65,22m, šířka chodníku 1,5m, chodník navazuje 
na stávající vjezd na pozemek 354/2, konec úseku bude před vjezdem na parc.č. 377. Podél obruby bude 
položena přídlažba. U pozemku parc.č. 361 je snížená obruba v místě vjezdu, vjezd bude dodlážděn až k 
oplocení. 

Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby, stejně jako vjezdy, příčný spád chodníku bude směrem k 
vozovce. Nová obruba bude výšky 15cm nad niveletu vozovky, v místě vjezdů bude snížena na 5cm, v 
místech pro přecházení 2cm. Místa pro přecházení budou opatřena slepeckou dlažbou červenou 60 mm. 

II. Stanoví podmínky pro provádění stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval 

Ing. Stanislav Juchelka, ČKAIT 1100916, autorizovaným technikem pro dopravní stavby. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.  

2. Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno: Označení stavby a stavebníka, způsob 
provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy 
stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a 
údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.  

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, 
fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 91/2006 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a 
nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.  
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4. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu 
stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.  

5. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu 
života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále 
ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 
životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.  

6. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn 
ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.  

7. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných 
předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.  

8. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v 
části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.  

9. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu 
úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započetím prací. Provádět stavbu může jako 
zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění.  

11. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor 
projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací.  

12. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

13. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné 
stavby, popřípadě jejich kopie.  

14. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje 
týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel 
originál stavebního deníku stavebníkovi.  

15. Před zahájením stavebních prací bude ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru 
stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, 
které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem, popř. určení míst 
pro sondy. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních 
opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S 
trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V 
ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné 
poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) 
vedení neměnit jeho výšku krytí. Dojde-li ke střetu, nutno postupovat v souladu s příslušnými 
technickými normami, zejm. s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

16. Budou dodrženy podmínky „Koordinovaného stanoviska“ vydaného dne 13.11.2017 vydal Magistrát 
města Opavy, odbor životního prostředí pod č.j. MMOP 128574/2017. 

Odpadové hospodářství - Z předložené dokumentace k záměru vyplývá, že odpady vzniklé při 
předmětné stavební činnosti budou separovány a předávány oprávněným osobám ve smyslu 
zákona o odpadech. Uskutečněním záměru při dodržení předložené dokumentace k záměru 
nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. 

Ochrana zemědělského půdního fondu - Trvalé odnětí na pozemcích parc. č. 32412 - zahrada, 
325 - trvalý travní porost v k.ú. Štáblovice, je řešeno samostatně podanou žádostí ze dne 
31.10.2017 pod č.j.: MMOP 122836/2017. 

K záměru na pozemku parc. č. 115 - zahrada o celkové výměře 480 m2 v k.ú. Štáblovice bylo 
vydáno sdělení dne 30.3.2016 pod sp.zn. ŽP17758/2016/MaH č.j.: MMOP 37919/2016. 

K záměru na pozemku parc.Č. 364/3 - zahrada o celkové výměře 70 m2 v k.ú. Štáblovice bylo 
vydáno souhlasné závazné stanovisko - souhlas k odnětím celkem 70 m2 zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu dne 7.6.2012 pod č.j.: MMOP 48331/2012 / 1 1744/2012/ZIPR- MaH. 
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17. Budou dodrženy podmínky „Vyjádření k dodatečnému stavebnímu povolení“, o existenci sítě 
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 4.2.2018 pod č.j. 5277/16. 

 Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

18. Budou dodrženy podmínky Stanovisko ke stavebnímu režimu, provozovatele distribuční soustavy a 
technické infrastruktury vydané dne 17. 2. 2016 zastoupeného společností GridServices, s.r.o., pod zn. 
5001249165. 

 V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod PE 
90, PE 63, plynovodní přípojky. 

19 Budou dodrženy podmínky Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., ze dne 3.10.2017 pod zn. 0100813750. 

 Na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické 
zařízení typu: podzemní a nadzemní síť NN, stanice NN, a nadzemní síť VN. 

20 Budou dodrženy podmínky Vyjádření správce povodí a správce vodního toku k PD pro dodatečné 
stavební povolení, které vydala dne 26.2.2016 společnost Povodí Odra s.p., pod zn. 
1818/923/2/815/2016. 

K dokumentaci stavby chodníků v obci Štáblovice pro územní řízení vydal státní podnik Povodí 
Odry kladné stanovisko dne 3 1.5.2012 zn.:07746/9232/815/2012. 

Vzhledem k tomu, že trasa vodního toku v zatravněných úsecích není jednoznačná a není zřejmé, 
ve kterých místech dochází ke kolizi s vybudovaným chodníkem, požadujeme: 

Při následných možných opravách zatrubnění Štáblovického potoka v intravilánu obce v místech, 
kde je chodník, případně manipulační plocha nad naší zatrubněnou částí, tak nutné rozebrání a 
následné znovu provedení chodníků bude provedeno na náklady obce Štáblovice. Jedná se pouze 
o části, ke kterým se budeme muset fyzicky dostat a provádět zde nutnou opravu zatrubnění. 

Za předpokladu splnění tohoto požadavku s vydáním dodatečného stavebního povolení na stavbu 
souhlasíme. 

21 Budou dodrženy podmínky „Vyjádření pro dodatečné povolení stavby“, které dne 03.02.2020 vydala SS 
MSK, p. o., stř. Opava pod zn. SSMSK/2020/2038/JaM. SSMSK Opava souhlasí s vydáním 
dodatečného stavebního povolení pro stavbu chodníku při dodržení těchto podmínek: 
 Při realizaci bude živičná část vozovky zařezána pilou, chodníkové obruby uloženy do betonu, 

odděleny od vozovky betonovou přídlažbou, výplň bude doplněna ABS, spára zalitá asfaltem. U 
úseku č. 1 se o provedení přídlažby rozhodne v době realizace stavby. 

 Při provádění prací nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál na vozovku. 
 Svislé dopravní značení nesmí být při výstavbě poškozeno. 
 Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 
 Uvedenou akci bude plně hradit investor stavby. 
 Zhotovitel ručí za kvalitu provedených prací v délce 36 měsíců po ukončení prací. SSMSK Opava 

povolí práce v silničním pozemku pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku. 
 Začátek prací na realizaci chodníku bude oznámen na jana.mosova@ssmsk.cz k převzetí po 

dokončení stavby bude přizván zástupce SSMSK středisko Opava. 
 Před vydáním dodatečného stavebního povolení musí být pro stavbu chodníků na pozemku 681/1 

k.ú. Štáblovice uzavřena smlouva o právu provést stavbu. 
 Po realizaci stavby bude investorem zhotoven geometrický plán pro oddělení chodníků, na základě 

kterého požadujeme provést majetkoprávní vypořádání pozemků mezi SSMSK 
 Opava a obcí Štáblovice. 
 SSMSK p.o., stř. Opava při dodržení výše uvedených podmínek s výše uvedenou stavbou 

souhlasí. 

22 Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze jen na 
základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Pro vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti 
stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které 
doklady při ní stavebník předloží.   
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Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1), písm. a) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 písm. a) 
stavebního zákona na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 Obec Štáblovice, IČ:006 35 448, Štáblovice 166, 747 82 Štáblovice – stavebník. 

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1), písm. a) správního řádu v návaznosti na ustanovení § 109 písm. a) 
stavebního zákona: 

 Moravskoslezský kraj, IČ: 708 90 692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, IČ: 000 95 711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6 
– vlastnické právo k pozemku parc.č.:681/1 v k.ú. Štáblovice (silnice III/44340). 

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: 

 Češková Jana, Štáblovice 46, 747 82 Štáblovice - vlastnické právo k  pozemku parc.č. 377 v k.ú. 
Štáblovice.  

 Doleželová Blanka, Štáblovice 28, 74782 Štáblovice – spoluvlastnické právo k  pozemku parc.č. 155 
v k.ú. Štáblovice. 

 Doležel Adam, Štáblovice 28, 74782 Štáblovice – spoluvlastnické právo k  pozemku parc.č. 155 
v k.ú. Štáblovice. 

 Dušek Tomáš, Štáblovice 32, 74782 Štáblovice - vlastnické právo k  pozemku parc.č. 252 v k.ú. 
Štáblovice. 

 GOLD ROYAL CROWN a.s., IČ: 258 67 911, Sokolská 1788/60, 120 00 Praha Nove Město - 
vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 112 a 114 v k.ú. Štáblovice.  

 GroCredit, a.s., IČ: 28170318, Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha - Nove Město - vlastnické právo k  
pozemkům parc.č. 322 a 321/3  v k.ú. Štáblovice.  

 Haferniková Barbora, Štáblovice 71, 74782 Štáblovice – vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 148, 
149 v k.ú. Štáblovice. 

 Holubek Josef, Štáblovice 192, 74782 Štáblovice – spoluvlastnické právo k pozemku parc.č. 354/2 
v k.ú. Štáblovice. 

 Holubková Marie, Opavská 711, 747 41 Hradec nad Moravici – spoluvlastnické právo k pozemku 
parc.č. 354/2 v k.ú. Štáblovice. 

 Hopp Jaromír, Štáblovice 36, 747 82 Štáblovice - vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 275, 276 a 
277 v k.ú. Štáblovice.  

 Hrankayová Petra Bc., Polni 2026, 735 41 Petřvald– spoluvlastnické právo k  pozemku parc.č. 155 
v k.ú. Štáblovice. 

 Hrbáčová Radomila, Štáblovice 27, 747 82 Štáblovice – vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 239 a 
240  v k.ú. Štáblovice. 

 Illíková Bohumila, Sluneční 284, 747 61 Raduň - vlastnické právo k pozemkům parc.č. 120 a 121 
v k.ú. Štáblovice.  

 Jasonková Pavla, Štáblovice 183, 747 82 Štáblovice – spoluvlastnické právo k pozemku parc.č. 
251/2 v k.ú. Štáblovice. 

 Jašek Jan, Štáblovice 34, 74782 Štáblovice  - vlastnické právo k pozemku parc.č. 260 v k.ú. 
Štáblovice.  

 Knopp Petr, Štáblovice 35, 747 82 Štáblovice - vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 265, 266 a 267 
v k.ú. Štáblovice.  

 Konečný Jan, nar. 7.9.1952, Štáblovice 33, 747 82 Štáblovice - vlastnické právo k  pozemku parc.č. 
259 v k.ú. Štáblovice. 

 Kořínková Martina, Štáblovice 2, 747 82 Štáblovice - vlastnické právo k pozemku parc.č. 135 v k.ú. 
Štáblovice.  

 Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové - Novy 
Hradec Králové – právo hospodařit s majetkem státu pozemku parc.č. 324/1 v k.ú. Štáblovice. 

 Lhotský Miroslav, Štáblovice 83, 74782 Štáblovice - vlastnické právo k pozemku parc.č. 139 v k.ú. 
Štáblovice.  

 Motyčková Halina, Štáblovice 184, 747 82 Štáblovice Moravici – spoluvlastnické právo k pozemku 
parc.č. 364/2 v k.ú. Štáblovice. 

 Němec Miroslav, Žerotínova 247/11, Jaktař, 747 07 Opava – vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 
236/1 a 237/1  v k.ú. Štáblovice. 
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 Petřek Milan, Štáblovice 184, 747 82 Štáblovice Moravici – spoluvlastnické právo k pozemku parc.č. 
364/2 v k.ú. Štáblovice. 

 Prusek Dalibor, Štáblovice 19, 747 82 Štáblovice – vlastnické právo k  pozemku parc.č. 160 v k.ú. 
Štáblovice. 

 Prusková Dagmar, Štáblovice 93, 747 82 Štáblovice –vlastnické právo k pozemku parc.č. 361 v k.ú. 
Štáblovice. 

 Rippel Stanislav, Štáblovice 132, 747 82 Štáblovice - vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 318 a 
319  v k.ú. Štáblovice.  

 Ryznar Tomáš, Štáblovice 195, 747 82 Štáblovice - vlastnické právo k  pozemku parc.č. 317/3  v k.ú. 
Štáblovice.  

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠTÁBLOVICE, IČ: 478 10 459, Štáblovice 38, 74 782 Štáblovice – 
vlastnické právo k pozemku parc.č. 285 v k.ú. Štáblovice. 

 Šafránek Ladislav, Štáblovice 30, 74782 Štáblovice – spoluvlastnické právo k  pozemků parc.č. 153, 
154 v k.ú. Štáblovice. 

 Šafránková Zdena, Štáblovice 30, 74782 Štáblovice – spoluvlastnické právo k  pozemkům parc.č. 
153, 154 v k.ú. Štáblovice. 

 Vašková Věra, Rybářská 390/52, 746 01 Opava – vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 241, 242 a 
243 v k.ú. Štáblovice. 

 Vítek František, Štáblovice 65, 747 82 Štáblovice – spoluvlastnické právo k  pozemku parc.č. 146 
v k.ú. Štáblovice. 

 Vítek Petr, 24. dubna 144/2, Chvalíkovice, 747 06 Chvalíkovice Štáblovice – vlastnické právo 
k pozemkům parc.č. 249/1 a 251/2 v k.ú. Štáblovice. 

 Vítková Irena, Štáblovice 65, 74782 Štáblovice– spoluvlastnické právo k  pozemku parc.č. 146 v k.ú. 
Štáblovice. 

 Volkmer Ludvik, Štáblovice 7, 747 82 Štáblovice - vlastnické právo k  pozemkům parc.č. 279, 280 a 
281 v k.ú. Štáblovice.  

Dotčené orgány: 
 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1, 
 Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava, 

Odůvodnění: 
Odbor dopravy Magistrátu města Opavy dne 22. 12. 2017 obdržel žádost, o dodatečné povolení stavby 
„Chodníky Štáblovice podél sil. III/44340 a MK parc.č. 680“.   

Dle současně platné právní úpravy stavebního zákona (ve znění platném od 1. 1. 2013) by realizace této 
dopravní stavby vyžadovala vydání rozhodnutí o umístění stavby a dále vydání stavebního povolení neboť 
se jedná dle ustanovení § 6 odst. 2, písm d), o místní komunikaci dle zákona o pozemních komunikacích.  

Speciální stavební úřad podle ust. § 44 odst. 1) a ust. § 47 správního řádu svým opatřením ze dne 5.4.2018 
pod č.j. MMOP 19127/2018 vyrozuměl účastníky a dotčené orgány, postupem dle ust. § 144 odst.6 
správního řádu (veřejnou vyhláškou, že dnem podání bylo zahájeno řízení o žádosti výše uvedené stavby 
dle ustanovení § 129 odst. 2) a 3), stavebního zákona. V tomto je upozornil, že dotčené orgány mohou 
uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy pouze ve lhůtě určené 
speciálním stavebním úřadem samostatným usnesením, které bylo doručeno společně s tímto oznámením.  

Současně je v souladu se správním řádem (ust. § 39, odst. 1 správního řádu) k neporušení rovnosti 
účastníků řízení) upozornil, že ve stavebním řízení je uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, 
že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, 
pouze do konce speciálním stavebním úřadem usnesením určené lhůty, které bylo doručeno společně s 
uvedeným oznámením s tím, že k závazným stanoviskům, námitkám a důkazům, uplatněným po uplynutí 
předmětným usnesením určené lhůty, nebude přihlédnuto. Současně upozornil, že k připomínkám a 
námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednání regulačního plánu, se 
podle ust. § 114, odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  

Výše uvedené opatření bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Štáblovice 
https://www.obecstablovice.cz/uredni-deska.html, v době od 6.4.2018 a sejmuto dne 23. 4. 2018 a taktéž 
souběžně vyvěšeno dne 9.4.2018 pod ev.č. 189/18 na úřední desce Magistrátu města Opavy 
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http://www.opava-city.cz, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňující 
dálkový přístup. Sejmuto bylo dne 25. 4. 2018. 

Dne 12. 05. 2020 doplnil stavebník podklady nutné pro posouzení stavby a oznámil změny v rámci 
projednávané stavby. Důvodem změn bylo vypořádání se projektanta s připomínkami KŘ Policie ČR, DI 
Opava ze dne 25.11.2019 pod č.j. KRPT-274773-1/ČJ-2019-070606-02 a „Vyjádřením k PD pro dodatečné 
povolení stavby“ vydané dne 3.2.2020 Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, 
střediska Opava pod zn. SSMSK/2020/2038/JaM. 

Výše uvedené opatření bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Štáblovice 
https://www.obecstablovice.cz/uredni-deska.html, v době od 7. 9. 2020 a sejmuto dne 05.10.2020 a taktéž 
souběžně vyvěšeno dne 7.9.2020 pod ev.č. 20-538 na úřední desce Magistrátu města Opavy 
http://www.opava-city.cz, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňující 
dálkový přístup. Sejmuto bylo dne 23. 09. 2020. 

V předmětném řízení stavební úřad přezkoumal podanou žádost o dodatečné povolení stavby a připojené 
doklady a posoudil zejména, že záměr žadatele je ve smyslu ustanovení § 90 stavebního zákona v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, dále 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, požadavky zvláštních právních předpisů a 
v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení. 

Podle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona lze stavbu, provedenou bez rozhodnutí nebo opatření 
stavebního úřadu, vyžadovaného stavebním zákonem, dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník 
prokáže, že: 

a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o 
asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, 

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, 
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním 

právním předpisem.  

V daném případě stavebník prokázal, že: 

Ad.a) stavba není umístěna v rozporu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je provedena na pozemcích parc.č.: 681/1 (druh pozemku-ostatní plocha, způsob využití-silnice), 677 
(druh pozemku-ostatní plocha, způsob využití-komunikace), 115 (druh pozemku-zahrada), 680 (druh 
pozemku-ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace), 325 (druh pozemku – trvalý travní porost), 
324/2 (druh pozemku - zahrada),  a  364/3 (druh pozemku - zahrada)  v k.ú. Štáblovice. 

Záměrem investora je výstavba nových chodníků podél silnice III/44340 a MK parc.č. 680, které jsou dle 
územního plánu součástí zastavěného území plochy dopravní infrastruktury a zastavitelné plochy bydlení. 
Součástí ploch dopravní infrastruktury jsou silnice a místní komunikace, v rámci kterých je možné umisťovat 
chodníky. V plochách bydlení individuálního je přípustným funkčním využitím dopravní infrastruktura. Na 
základě uvedeného posouzení dospěl zdejší stavební úřad k názoru, že záměr není v rozporu s územním 
plánem obce Štáblovice ani s cíli a úkoly územního plánování. 

stavba není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje 
Jedná se o pozemní komunikaci, která je určena k plnění funkce místní komunikace IV.třídy, podle 
zvláštního zákona, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Stavba není provedena na pozemku, kde by to zvláštní právní předpis zakazoval či 
z nějakých jiných důvodů omezoval. 

Ad.c)  není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním 
právním předpisem.  
Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu „Chodníky Štáblovice podél sil. III/44340 a MK parc.č. 680“, ve 
smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Jedná se o stavbu, která je ve 
smyslu ustanovení  

 § 6 odst. 4 jedná se o stavební objekt, který odvádí dešťové vody z vozovky komunikace. 

http://www.opava-city.cz/
http://www.opava-city.cz/
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 § 10 odst. 1 stavba je provedena tak, že neohrožuje život a zdraví osob, bezpečnost, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožuje životní prostředí nad limity 
obsažené v jiných právních předpisech. 

 § 15 odst. 3 užívání stavebního objektu se neposuzuje z hlediska ohrožení bezpečnosti provozu na 
pozemní komunikaci. 

Posouzení stavby ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve 
znění pozdějších předpisů: 
 § 20 odst. 1 stavba nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území, neboť je umístěna v souladu 

s územně plánovací dokumentací  - popsáno viz.výše.  
 § 20 odst. 5 písm. c) dešťové vody budou silniční kanalizací do hlavní stoky dešťové kanalizace. 
 § 23 odst. 1) připojení stavby na pozemní komunikaci – se neposuzuje. 

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost rovněž z 
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, a ověřil zejména, zda 

1) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, 
2) projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na 

výstavbu 

k bodu 1/  

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s územně plánovací dokumentací Obce Štáblovice – viz. 
výše. 

k bodu 2/  

Požadavky na projektovou dokumentaci vycházejí z ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona, který 
stanoví jako základní požadavky na projektovou dokumentaci vedle její úplnosti, také správnost a celistvost. 
Projektant podle tohoto ustanovení odpovídá dále za bezpečnost stavby, provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. Pokud jde o požadavek na 
vypracování dokumentace oprávněnou osobou, jedná se o osobu, která získala oprávnění ke zpracování 
projektové dokumentace podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
(autorizační zákon). 

Projektová dokumentace, předložená k žádosti o dodatečné povolení stavby, je zpracována Ing.Stanislavem 
Juchelkou, ČKAIT 1100916, autorizovaným technikem pro dopravní stavby. Ostatní podrobnosti viz 
schválená projektová dokumentace stavby., a jím taktéž ověřena, který je autorizovanou osobou podle 
zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků, činných ve výstavbě (autorizační zákon) ve znění pozdějších změn. Stavební úřad 
prověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a řeší v odpovídající míře obecné technické 
požadavky tj. obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby, stanovené 
prováděcími právními předpisy.  

Dokumentace je zpracována v rozsahu, stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb s tím, že rozsah odpovídá druhu a významu stavby, jejímu 
stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí. 

Podaná žádost o stavební povolení předmětné stavby byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, 
souhlasy a vyjádřeními: 

- Plná moc udělená dne 20. 7. 2015, Obcí Štáblovice, IČ:006 35 448, Štáblovice 166, 747 82 
Štáblovice, k zastupování společností JJ Studio-Inženýrské sítě s.r.o., IČ: 268 64 169, Bílovecká 1, 
746 01 Opava Ing. Stanislavu Juchelkovi jednateli společnosti. 

- Smlouva o právu provést stavbu č.65/OP/50/r/2017/JaM uzavřená dne 15.1.2018 mezi vlastníkem 
pozemku 681/1 v k.ú. Štáblovice, Moravskoslezským krajem IČ: 708 90 692, zastoupený Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 000 95 711, se sídlem Úprkova 1, 702 
23 Ostrava zastoupenou vedoucím střediska Opava Ing. Petrem Kudelou; a obcí Štáblovice, se 
sídlem Štáblovice 166, 747 82 Štáblovice zastoupenou Jiřím Hoblíkem-starostou. 

- Vyjádření dle ustanovení § 15, odst. 2, stavebního zákona, kterou dne 15.9.2017 vydal pod č.j. 
MMOP 103448/2017, Magistrát města Opavy, odbor výstavby, že navržená stavba je v souladu se 
záměry územního plánování v dotčeném území.  



  

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t   
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30   9 z 11 
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový) 

- Stanovisko k dodatečnému povolení stavby, které dne 6.9.2017 vydala společnost Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pod zn. 9773/V002621/2016/CH. 

- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 3. 10. 2017 
pod zn. 0200657681. 

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury. 

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které vydal dne 17.2.2016 
Hasičský záchranný sbor, Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava pod č.j. HSOS-1690-
2/2016. 

- Připomínky k projektové dokumentaci vydané dne 11.9.2017 Policií České republiky, Krajským 
ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Opava, dopravním inspektorátem 
pod č.j. KRPT-197146-1/ČJ-2017-070606-PV; a ze dne 25.11.2019 pod č.j. KRPT-274773-1/ČJ-
2019-070606-02. 

- Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení, které vydala dne 5.9.2017, společnost 
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s,.středisko Ostrava pod zn. 053170115. 

Poučení o odvolání:  
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním u orgánu, který napadené 
rozhodnutí vydal – Magistrátu města Opavy, odboru dopravy. 

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož 
ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se 
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej stavební úřad na 
jeho náklady. Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízení o nařízení odstranění stavby. 

Ostatní poučení: 
Podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením 
stejnopisu jednoho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, 
bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou 
písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle 
ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.  

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

Bc.  Rudolf KLAPETEK 
oprávněná úřední osoba 
 

Poplatek  

Poplatek v souladu s položkou 18, odst. 1, písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, byl uhrazen před vydáním rozhodnutí.  

Příloha pro investora  
Ověřenou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u odboru dopravy zdejšího úřadu po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Opavy http://www.opava-city.cz, 
Obecního úřadu Štáblovice http://www.obecstablovice.cz/, kteří písemnost doručují, po dobu 15 dnů a 
zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Právní 
účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Opavy. 

http://www.obecstablovice.cz/
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Magistrát města Opavy 
 
 
 
Vyvěšeno dne ....................................   Sejmuto dne ................................... 
 
Razítko a podpis správního orgánu 
 
Obecní úřad Štáblovice   
 
 
 
Vyvěšeno dne ....................................   Sejmuto dne ................................... 
 
Razítko a podpis správního orgánu 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Češková Jana, Štáblovice 46, 747 82 Štáblovice.  
 Doleželová Blanka, Štáblovice 28, 74782 Štáblovice. 
 Doležel Adam, Štáblovice 28, 74782 Štáblovice. 
 Dušek Tomáš, Štáblovice 32, 74782 Štáblovice. 
 GOLD ROYAL CROWN a.s., Sokolská 1788/60, 120 00 Praha Nove Město.  
 GroCredit, a.s., Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha - Nove Město.  
 Haferniková Barbora, Štáblovice 71, 74782 Štáblovice. 
 Holubek Josef, Štáblovice 192, 74782 Štáblovice. 
 Holubková Marie, Opavská 711, 747 41 Hradec nad Moravici. 
 Hopp Jaromír, Štáblovice 36, 747 82 Štáblovice.  
 Hrankayová Petra Bc., Polni 2026, 735 41 Petřvald. 
 Hrbáčová Radomila, Štáblovice 27, 747 82 Štáblovice. 
 Illíková Bohumila, Sluneční 284, 747 61 Raduň.  
 Jasonková Pavla, Štáblovice 183, 747 82. 
 Jašek Jan, Štáblovice 34, 74782 Štáblovice.  
 Knopp Petr, Štáblovice 35, 747 82 Štáblovice.  
 Konečný Jan, Štáblovice 33, 747 82 Štáblovice. 
 Kořínková Martina, Štáblovice 2, 747 82 Štáblovice.  
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové - Novy Hradec Králové. 
 Lhotský Miroslav, Štáblovice 83, 74782 Štáblovice.  
 Motyčková Halina, Štáblovice 184, 747 82 Štáblovice Moravici. 
 Němec Miroslav, Žerotínova 247/11, Jaktař, 747 07 Opava. 
 Obec Štáblovice, Štáblovice 166, 747 82 Štáblovice zastoupena Ing. Stanislavem Juchelkou jednatelem 

společnosti JJ Studio-Inženýrské sítě s.r.o., Bílovecká 1, 746 01 Opava. 
 Petřek Milan, Štáblovice 184, 747 82 Štáblovice Moravici. 
 Prusek Dalibor, Štáblovice 19, 747 82 Štáblovice. 
 Prusková Dagmar, Štáblovice 93, 747 82. 
 Rippel Stanislav, Štáblovice 132, 747 82 Štáblovice.  
 Ryznar Tomáš, Štáblovice 195, 747 82 Štáblovice. 
 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠTÁBLOVICE, Štáblovice 38, 74 782 Štáblovice. 
 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6. 
 Šafránek Ladislav, Štáblovice 30, 74782 Štáblovice. 
 Šafránková Zdena, Štáblovice 30, 74782 Štáblovice. 
 Vašková Věra, Rybářská 390/52, 746 01 Opava. 
 Vítek František, Štáblovice 65, 747 82 Štáblovice. 
 Vítek Petr, 24. dubna 144/2, Chvalíkovice, 747 06 Chvalíkovice Štáblovice. 
 Vítková Irena, Štáblovice 65, 74782 Štáblovice. 
 Volkmer Ludvik, Štáblovice 7, 747 82 Štáblovice.  

Dotčené orgány: 
 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1. 
 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 01 Opava. 
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 Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava. 

Ostatní: 
- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava. 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava. 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín 4.       
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02  Brno. 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, České 

radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov.  
 Magistrát města Opavy, odbor výstavby a územního plánování, Krnovská 71C, 746 01  Opava. 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
 Obecní úřad Štáblovice, Štáblovice 166, 747 82 Štáblovice. 
 Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, 746 01  Opava. 
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