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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostkou Renatou 
Pavlínovou (dále jen "žadatel") dne 6.8.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, 
která nahrazuje povolení změny stavby před jejím dokončením  „Dolní Lomná - lokality 
Zátoka a Jestřábí, bezbariérová trasa pro pěší“ na pozemcích parc. č. 279/1, 279/2, 279/5, 
279/6, 279/7, 948/2, 948/8, 948/9, 951/1, 952/8, 952/17, 952/23, 953/1, 953/2, 965/2, 971/6, 
2435/1, 2435/7, 2458/1, 2459/1, 2459/10, 2459/11, 2460/2, 2461/1, 2563/1, 2582/6 
v katastrálním území Dolní Lomná. 

 

Změna stavby před jejím dokončením obsahuje:  

1) Změnu posunutí vyústění trubního vedení DN 500 PP odvodnění chodníku  o 17,0 m 
směrem po vodním toku Lomná na pozemku parc. č. 2582/6  v  k. ú. Dolní Lomná. 

2) Změnu způsobu odvádění povrchových vod v úseku č. 1 – mezi revizními šachtami 
Š 1/1 a Š 1/7  dojde ke zrušení trubního vedení v délce 199,00 m a nahrazení odvádění 
povrchových vod z chodníku otevřeným odvodňovacím zařízením v délce 143,80 m 
(staničení chodníku 0,030.2 km až 0,174 km) mezi patou upraveného svahu chodníku  
a stávající skládkou řeziva společnosti Lesy České republiky, s. p. Otevřené 
odvodňovací zařízení se navrhuje jako nezpevněný příkop lichoběžníkového tvaru šířky 
800/400 mm a hloubky 300 mm. Do nově navrženého příkopu bude zaústěno trubní 
vedení části stávající stoky DN 300 PP, v projektové dokumentaci označené jako 
odvodnění chodníku – úsek ½, v délce 125,00 m. Navrhovaný příkop bude zaústěn do 
trubního vedení stoky DN 300 PP, v projektové dokumentaci označeného jako 
odvodnění chodníku – úsek 1/1. Do nově navržených trubních vedení v úsecích 1/1 a ½ 
budou napojeny uliční vpusti UV 1/1 až UV 1/5. Uliční vpusť UV 1/6 bude zaústěna 
rovněž otevřeným příkopem lichoběžníkového tvaru šířky 800/400 mm a hloubky 400 
mm v délce 12,00 m do vodního toku Lomná, trubní vedení mezi šachtami Š 1/6 až 
Š 1/7 se ruší. Změna způsobu odvádění povrchových vod je situována  na pozemku 
parc. č. 279/1 v k. ú. Dolní Lomná. 
Změnou řešení odvádění povrchových vod se mění jednotlivé délky potrubí DN 200 PP, 
které napojují uliční vpusti do navrženého trubního vedení, resp. příkopu. V místech 
vyústění propojovacích potrubí a v místech začátku a ukončení příkopů budou jejich dna 
a břehy opevněny dlažbou z lomového kamene s vyspárováním.   

3) Změnu vtokových uličních mříží – osazení všech uličních vpustí s obrubníkovou mříží 
typu „Radbuza“ s vyvýšením 150 mm nad niveletou přilehlé vozovky krajské silnice 
III/01151 a odvodňovací proužek – jednořádek z žulové kostky na pozemcích parc. č. 
2563/1 a 279/1 v k. ú. Dolní Lomná.  
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Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební 
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") podle § 116  odst. 3 stavebního zákona 

 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

na uzavření veřejnoprávní smlouvy na výše uvedenou stavbu. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
Bc. Kristina Janiczková 
referentka odboru územního plánování 
a stavebního řádu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 8 dnů. (Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Oznámení musí být zveřejněno též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne: ........................              Sejmuto dne: ……………….. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a jeho zveřejnění 
umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
MěÚ Jablunkov, odbor vnitra a živnostenského úřadu – se žádostí o vyvěšení 
Obec Dolní Lomná, IDDS: 3nbbi5p – se žádostí o vyvěšení 
 sídlo: Dolní Lomná č.p. 164, 739 91  Jablunkov 
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