Poskytnutá informace ze dne 16.10.2020

MS 9868/2020/SŘÚPaR/No

Předmět žádosti:
Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných v období 01.07.2020 - 30.09.2020 týkajících se pozemních
a to pouze staveb, kdy investorem stavby je právnická osoba. Informace má obsahovat identifikaci
žadatele, identifikaci stavby, lokalizaci stavby, druh rozhodnutí, datum vydaného rozhodnutí, případně
datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poskytnutá informace:
Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje jako stavební úřad (dále
jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“) zasílá
přehled vydaných rozhodnutí.
Seznam vydaných povolení v období 01.07.2020- 30.09.2020
1.

Investor: MIRAMO spol. s r.o., IČO: 43960987, 742 55 Albrechtičky 265,
Název akce: Rozšíření areálu firmy MIRAMO spol. s r.o. – přístřešek č. 4, vsak, zpevněné plochy“,
Albrechtičky
Druh vydaného povolení : Společné povolení vydáno dne 03.07.2020
Popis stavby:

Přístřešek pro skladování kovových materiálů, rozšíření vsakovacího objektu a zpevněné plochy. Stavba
je umístěna v areálu firmy MIRAMO spol. s r.o. v Albrechtičkách na pozemcích, které jsou ve vlastnictví
stavebníka.
Stavební objekt SO 01 – přístřešek č. 4:
určen pro skladování ocelových konstrukcí a jejich částí,
jednopodlažní, bez podsklepení, jeden prostor bez vnitřních příček, výškově a tvarově navazující
na sousední objekt stávající haly č. 2,
betonové základové patky, železobetonová deska s hydroizolační folií, s povrchovou úpravou
z hlazeného betonu (drátkobeton),
nosná ocelová konstrukce z ocelových profilů, ocelové plnostěnné sloupy,
konstrukce sedlové střechy: ocelové sedlové příhradové vazníky a plnostěnné vaznice,
přední strana přístřešku bez opláštění: vchod – vjezd,
zastřešení vícevrstvou konstrukcí: vaznice na hlavních nosnících, trapézový plech,
opláštění trapézovým plechem a stěnovými ocel.sendvičovými panely s minerální vatou tl. 60 mm,
bleskosvodná jímací soustava,
vybavení 2 ks přenosných hasicích přístrojů práškových (6 kg), tj. hasicí schopností 21A,
bez napojení na sítě technické infrastruktury, bez vytápění,
dešťové vody svedeny do stávající dešťové kanalizace a dále do vsakovacího zařízení,
rozměry 18,28 m x 11,92 m,
světlá výška (pod střešními vazníky) 5,0 m,
výška hřebene střechy 7,37 m od úrovně podlahy,
zastavěná plocha 222,0 m2,
užitná plocha 216,0 m2,
obestavěný prostor 1961,67 m3.
Stavební objekt SO 02 – rozšíření vsakovacího objektu:
z důvodu zvýšení kapacity v souvislosti s napojením dalších staveb a ploch,
stávající objekt jako podzemní vsakovací nádrž z plastových boxů s nátokovou šachtou,

rozšíření o sestavu vsakovacích boxů Wawin Q-Bic celkových rozměrů 1,2 m x 4,2 m a výšky 1,8
m,
osazení na štěrkový zhutněný podsyp tl. 200 mm,
sestava obalená drenážní geotextilií a obsypaná štěrkem, zásyp zeminou,
Stavební objekt SO 03 – zpevněné plochy:
1. část – za přístřeškem:
o pro skladování hotových konstrukcí,
o nepravidelný tvar základních rozměrů 22 m x 22 m, plocha 567,5 m2,
o štěrková vrstva o celkové tl. 250 mm na geotextilii,
o dešťové vody zasakovány povrchem,
2. část – před přístřeškem:
o manipulační plocha,
o nepravidelný tvar základních rozměrů 12 m x 4,6 m, plocha 56,5 m2,
o monolitický beton tl. 200 mm na štěrkové vrstvě tl. 300 mm, ve spádu 0,5%,
o dešťové vody svedeny do stávající dešťové kanalizace a dále do vsakovacího zařízení,
3. část – před areálem:
o parkoviště,
o nepravidelný tvar základních rozměrů cca 4 m x 15 m, plocha 57,9 m2,
o betonová zámková dlažba, na podkladní vrstvě z kameniva celkové tl. 180 mm,
o dešťové vody zasakovány povrchem,
celková plocha 681,9 m2,
výškové napojení na stávající vnitroareálové komunikace,
dopravní napojení na stávající vnitroareálové komunikace.
-

Umístění stavby na pozemku:
stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 325/1, parc. č.325/5 a parc. č. 325/19 vše v katastrálním
území Albrechtičky, a to:
stavební objekt SO 01 – přístřešek č. 4 na pozemcích parc. č. 325/1, parc. č.325/5 a parc. č. 325/19,
SV obvodovou stěnou navazuje v celé délce na JZ obvodovou stěnu stávající ocelové haly č. 2
na pozemku parc. č. st. 348,
stavební objekt SO 02 – rozšíření vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 325/19, navazuje na JV
stranu stávajícího vsakovacího objektu, ve vzdálenosti 5,8 m od SV obvodové stěny stávající
ocelové haly č. 3,
stavební objekt SO 03 – zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 325/1, parc. č.325/5 a parc.
č. 325/19, a to:
o 1. část – za přístřeškem navazuje na JV a JZ obvodové stěny přístřešku,
o 2. část – před přístřeškem navazuje na SZ neuzavřenou obvodovou stěnu přístřešku,
o 3. část – před areálem doplňuje stávající zpevněné plochy v západní části parc. č. 325/19
u hranice s pozemkem parc. č. 542/7.
2.

Investor: Obec Albrechtičky, IČO: 00600814, 742 55 Albrechtičky 131
Druh rozhodnutí: Společné povolení vydáno dne 14.09.2020
Název akce: „Přestavba a modernizace kulturního domu v Albrechtičkách“
Popis stavby:

Přestavba a modernizace objektu občanské vybavenosti. Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt,
s půdou
a částečným podsklepením, zastřešený šikmými střechami dřevěné konstrukce s plechovou krytinou.
Objekt je užíván jako kulturní dům a obecní úřad. Stavba se týká pouze části užívané jako kulturní dům,

a to pouze v 1. a 2. NP. Účelem stavby je zejména rekonstrukce sociálního zařízení a zajištění
bezbariérového užívání 1. NP.
Bourací práce:
- vnitřní dělící příčky,
- otvor ve vnitřní nosné stěně s osazením překladů pro nové dveře,
- otvor v obvodové nosné stěně s osazením překladů pro nové vstupní dveře,
- demontáž dvoukřídlových dveří mezi sály v 1. NP,
- vybourání dlažeb a obkladů.
Stavební práce:
- nové zděné příčky z pórobetonových tvárnic,
- nadpraží otvorů z pórobetonových překladů,
- zazdění otvorů po vybouraných dveřích,
- vyrovnání výškových rozdílů podlah podlahovým polystyrenem a OSB deskami a posunutí dvou
schodišťových stupňů v zádveří 1. NP pro zajištění bezbariérového užívání,
- nové keramické dlažby a obklady,
- výměna dřevěných obkladů,
- opravy omítek,
- nové výplně otvorů,
- renovace schodiště,
- nové kazetové podhledy v některých místnostech se stanovenou požární odolností,
- stavební připravenost pro instalaci zdvihací plošiny.
V rámci stavby dojde ke změně dispozičního uspořádání objektu:
- původní stav:
o 1. NP: chodba, schodiště, knihovna, šatna, ordinace, sál, pódium, šatna, přísálí, šatna,
WC muži, WC ženy, předsíň,
o 2. NP: chodba, schodiště, kancelář, kancelář, chodba, archiv, balkonek, sklad,
kuchyňka, jídelna,
- nový stav:
o 1. NP: chodba, schodiště, jídelna, šatna, kuchyňka, sál, pódium, šatna, přísálí, umývací
zóna muži, umývací zóna ženy, úklidová komora, šatna, WC muži - pisoár, WC muži kabinka, WC muži - kabinka, WC ženy - chodba, WC ženy - kabinka, WC ženy - kabinka,
WC invalidé,
o 2. NP: chodba, schodiště, salonek, kancelář, balkonek, WC, kuchyňka, jídelna.
Součástí stavby je provedení nového vstupu a úpravy hygienického zařízení, splňujícího požadavky
bezbariérového užívání 1. NP:
- instalace nové vertikální zdvihací plošiny k novému bočnímu vstupu:
o elektrohydraulický pohon,
o výška zdvihu 1700 mm,
o nosnost 400 kg,
o ovládání ve stanicích i na plošině,
o opatřená nouzovým signálem, označení tabulkou,
- provedení nového chodníku pro přístup k zdvihací plošině, umístěného mezi severní obvodovou
stěnou objektu a hranicí sousedního pozemku parc. č. 49 v k. ú. Albrechtičky (ve vzdálenosti
334 mm od hranice pozemku):
o ze zámkové dlažby,
o na vnější straně chodníku horizontální zábradlí,
o na straně obvodové stěny madlo,
o instalace zvonku pro přivolání obsluhy plošiny,
o podélný sklon do 3%, příčný sklon max. 1%,

vodorovné podesty 1500 mm x 1500 mm v místě lomu chodníku a před nástupem
na zdvihací plošinu,
o šířka chodníku 1500 mm,
o délka ramen chodníku mezi nástupem a podestami 5950 mm a 7708 mm,
- úpravy hygienického zařízení pro bezbariérové užívání:
o vzdálenost klozetu od boční stěny min. 450 mm,
o vzdálenost sedátka od podlahy 460 mm,
o pevné madlo, sklopné madlo,
o signalizační systém nouzového volání,
o osazení umývátka musí umožnit podjezd osoby na vozíku,
o vnitřní dveře šířky 800 mm, opatřené vodorovnými madly.
Protipožární zabezpečení: v 1. NP a ve 2. NP á 2 ks práškových přenosných hasicích přístrojů s hasicí
schopností 21 A.
V nových sociálních zařízeních provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace (včetně vnitřních
rozvodů v 1. PP).
Ve všech prostorech budou provedeny nové rozvody elektrické energie, včetně nouzového osvětlení.
Ohřev teplé vody v sociálních zařízeních a kuchyňkách v elektrických zásobníkových ohřívačích.
V nových sociálních zařízeních bude, ve vazbě na dispoziční změny, provedena úprava rozvodů
ústředního vytápění vč. osazení nových otopných těles a napojení na zdroj tepla v 1. PP.
Systém vytápění se nemění, zůstává stávající teplovodní s plynovým zdrojem tepla v 1. PP.
Odvětrání nových sociálních zařízení v 1. NP bude provedeno jako nucené.
Kapacita objektu 150 osob.
Napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury se nemění.
o

Umístění stavby na pozemku:
Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 163/1 v katastrálním území Albrechtičky, a to:
západní a jižní stávající obvodovou stěnou na hranici pozemků parc. č. 163/1 a parc. č. 163/2,
severní stávající obvodovou stěnou ve vzdálenosti 1,834 m od hranice sousedního poz. parc. č. 49,
nový přístupový chodník a zdvihací plošina 0,334 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 49.
3.

Investor: Obec Pustějov, IČ: 00600822, Pustějov 54, 742 43 Pustějov
Název akce: „bezbariérový přístup na OÚ v Pustějově“

•
•

•
•
•
•

Druh rozhodnutí: Společné povolení vydáno dne 18.08.2020
Druh a účel umisťované stavby:
Přístavba šachty výtahu – železobetonové základy, zděná z tvárnic YTONG s železobetonovými
věnci ve zdivu pro kotvení technologie výtahu, zastřešení střechou plochou s lepenkovou krytinou,
dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace stávajícího objektu
Výtah bude se 3 nástupními podlažími (dvůr, 1.NP a 2.NP), volná plocha před nástupními místy do
výtahu bude min. 1500x1500 mm, klec výtahu bude min. rozměru 1100x 1800 mm se šířkou
vstupu 900 mm, osa ovladače nouzové signalizace a ovladačů pro ovládání dveří budou ve výšce
900 mm nad podlahou, ve výtahové kabině bude umístěno na jedné straně madlo ve výšce 900
mm, sklápěcí sedátko ve výšce 500 mm, které nesmí překážet ve sklopné poloze užívání výtahu,
ovládače pro volbu stanic budou při vodorovném uspořádání osazeny v jedné řadě od leva do
prava nebo při svislém uspořádání pak odspoda nahoru
Stavební úpravy objektu – vybourání stávající zídky schodů do sklepa, vybourání části obvodových
zdí v místě výtahů, vybourání příček v místech stávajících WC pro přístup k výtahům. Provedení
nových příček pro vytvoření nových WC
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a ÚT budou napojeny na stávající rozvody objektu
Osazení 1 PHP s hasicí schopností 55B v blízkosti el. rozvaděče
Vyhrazení 1 parkovacího místa pro osoby ZTP na stávajících odstavných plochách

Umístění stavby na pozemku:
• Přístavba šachty bude umístěna na pozemku parc. č. 142, a to u hlavního vstupu do budovy na
pozemku parc. č. st. 64 v k.ú. Pustějov z dvorní části

4.

Investor: Česká republika, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČO: 62933591, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha
Druh rozhodnutí: Stavební povolení vydáno dne 12.08.2020
Název akce: „Stavební úpravy budovy SCHKO Poodří, ulice 2. května čp. 1, Studénka; vybavení
školicího centra, kanceláří a pokojů“
Popis stavby:
- Stavební úpravy v 1.NP budovy SCHKO Poodří, ulice 2. května 1 za účelem vzniku školícího
centra, kanceláří a pokojů pro pracovníky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
- Bude provedeno vybourání příček, vyzdění nových příček, vybourání otvoru v nosné zdi, změna
dispozice, nové vnitřní rozvody.
- Stávající dispozice 1.NP:
Vstupní chodba, schodiště do 2. NP, umývárna + technická místnost, 2 x kancelář, chodba, WC
ženy imobilní, předsíň WC muži, WC muži, WC muži, inspekční pokoj s WC a umývárnou
Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 6 v katastrálním území Studénka nad Odrou.

5.

Investor: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 47 ve Studénce – Nové Horce, IČO:
27781721, Nová Horka 47, 742 13 Studénka
Druh rozhodnutí: Společné povolení vydáno dne 10.08.2020
Název akce: „Revitalizace bytového domu č.p. 47 ve Studénce – Nová Horka“
Popis stavby:

Přístavba – provedení 6 kusů nových “zavěšených lodžií“ ve 2. a 3. NP – jedná se o balkónové vyložení
půdorys 4,04 m a 1,475 m.
Zavěšená konstrukce balkónů bude provedena ve 2.NP a 3. NP. Založení konstrukce částečně zasahuje
do 1.NP. Stropní a stěnové panely budou provedeny z betonu C40/50, jsou navrženy pro styk s vnějším
prostředím,. Napojení na stávající stropní panely (ztužující věnce) bude provedeno pomocí chemických
kotev. Hliníkové prosklené zábradlí výšky 1,0 m, délky 3,66 m s bezpečnostním sklem.
Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměny klempířských prvků, ochrana před bleskem,
výměna výplní otvorů bytového domu, oprava okapového chodníku - jedná se o udržovací práce a
stavební úpravy, které nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a nevyžadují
ani rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.
Napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury se nemění.
Umístění stavby na pozemku:
stavba je umístěna na pozemcích parc. č. st. 87 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 130/28
(ostatní plocha), v k.ú. Nová Horka
bytový dům je umístěn na pozemku parc. č. st. 87,
přístavba – rozšíření lodžií bude provedena nad pozemkem parc. č. 130/28 a přístavba bude
ukotvena v bytovém domě čp. 47 na pozemku parc. č. st. 87, pozemek bytového domu je tvořen
obvodovými stěnami bytového domu.

Informaci zpracovala: Ing. Radmila Nováková, 16.10.2020

