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OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení
Společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly, 405 02 Děčín (dále jen „žadatel“), v zastoupení na základě plné moci společností
Profiprojekt, s.r.o., IČ 27779319, se sídlem Collo louky 126, 738 02 Frýdek-Místek podala
dne 127.06.2018 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „H. Domaslavice,
Richter, stížnost DTS“ na pozemcích parc. č. 195/36, 185/37, 195/50, 175/3, 1046, 1047/4,
195/49, 185/65, 185/81, 185/64, 195/8 a 1048 v k. ú. Horní Domaslavice, obec Horní
Domaslavice a na pozemcích parc. č. 1572, 535/2, 535/3, 543/1 a 544 v k. ú. Dolní
Tošanovice, obec Dolní Tošanovice. Dnem podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavebního záměru
Předmětem záměru je zajištění požadovaného příkonu elektrické energie v napěťové hladině
0,4 kV pro stávající odběratele.
Stavba je členěna na stavební objekty s názvem:
IO 01 – podzemní elektrické vedení VNk 22V
PS 01 – stožárová jednosloupová elektrická stanice 22/0,4kV
IO 02 – stavba podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV
Obecní úřad Dobrá, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný
podle ust. §13 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně
příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje v souladu s § 87 odst. 1 stavebního
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zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení ve věci žádosti o
vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „H. Domaslavice , Richter, stížnost DTS“
na pozemcích parc. č. 195/36, 185/37, 195/50, 175/3, 1046, 1047/4, 195/49, 185/65, 185/81,
185/64, 195/8 a 1048 v k. ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice a na pozemcích
parc. č. 1572, 535/2, 535/3, 543/1 a 544 v k. ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.
Stavební úřad upouští od ústního jednání, vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru umístění stavby (ust. §
87 odst. 1 stavebního zákona).
V souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit námitky a
dotčené orgány závazná stanoviska k záměru umístění stavby ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží (ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona).
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu stavební úřad dává účastníkům řízení
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplynutí lhůty
k podání námitek. Nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci
řízení v kanceláři stavebního úřadu č. 23 (ve 2. patře budovy Obecního úřadu Dobrá), a to
v úřední dny: pondělí a středa od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 12,30 do 17,00 hod.) V ostatní
dny nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. 558 412 310.

Poučení
Námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, jinak se
k nim nepřihlíží. (ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona).
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ust. § 4 odst. 4 stavebního
zákona (dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem;
navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci
uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být
uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní
stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečnosti vyplývající z větší podrobnosti
podkladů pro rozhodnutí), musí být uplatněny ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, jinak se
k nim nepřihlíží ( ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona).
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží (ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona).
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží (ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona).
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Obec, která je účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) uplatňuje v územním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle
ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
rozhodnutím přímo dotčeno, mohou uplatňovat námitky proti projednávanému záměru
v rozsahu, jakým je jejich právo přímo dotčeno), může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží (ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona).
Ostatní poučení
Podle ust. § 38 odst. 1 správního řádu účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do
podkladů rozhodnutí (není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i
jeho podpůrce) u zdejšího stavebního úřadu, v kanceláři č. 23 (ve 2. patře budovy Obecního
úřadu Dobrá), a to v úřední dny: pondělí a středa od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 12,30 do
17,00 hod.) V ostatní dny nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. 558 412 310.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce (zmocněnec) dle
ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.
Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce podle ust. § 36 odst. 5 správního řádu je povinen
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro
účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující stavebnímu úřadu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
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. Za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn
územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva,
který byl touto osobou pověřen. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí
prokázat své oprávnění /ust. § 30 odst. 1, 2, 4 a 5 správního řádu)

Jarmila Lisníková
referent stavebního úřadu
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Obdrží
Účastník řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona (doručováno
datovou schránkou):
1. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín v zastoupení
Profiprojekt, s.r.o., Collo louky 126, 738 02 Frýdek-Místek
2. obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice
3. obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice 121, 739 53 Dolní Tošanovice
Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 a) stavebního zákona (doručováno do vlastních
rukou/ datovou schránkou):
4. Česká republika, zastoupena Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3
5. obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice
6. obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice121, 739 53 Dolní Tošanovice
7. Marián Pospěcha, Dělnická 1214/62c, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
8. Moravskoslezský kraj, zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
9. Marie Chlumská, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
10. Tomáš Chlumský, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
11. Vítězslav Chlumský, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
12. Karel Kuběnský, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice (nar. 1987)
13. MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
14. Jarmila Smyčková, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
15. Tomáš Bělava, Horní Domaslavice 34, 739 51 Horní Domaslavice
16. Ing. Petr Vaníček, Lučina 399, 739 39 Lučina
17. Karel Tyrlík, Dobrá 722, 739 51 Dobrá
18. Jarmila Kukučková, Hálkova 1413/2, 792 01 Bruntál
19. Miroslav Mojžíšek, Tichá 3012, 738 01 Frýdek-Místek
20. Karel Kuběnský, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice (nar. 1955)
21. Lucie Kuběnská, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice
22. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (548731/17,
120/18uh)
23. GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno (5001683608)
24. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava (9773/V006796/2018/GE)
25. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (9/BRN/232/18/12.3.2018/Dvoř)
Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou
vyhláškou)
• pozemky parc. č. 195/29, 185/76, 195/22, 195/16195/48, 195/41, 185/10
• stavby na pozemcích parc. č. st. 397 (č. p. 304), st. 190 (č. p. 171), st. 393 (č. p. 324),
st. 369 (č. p. 276) a st. 199 (č. p. 178)
Dotčené orgány (doručováno datovou schránkou):
• Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
územního rozvoje (MMFM 35812/2018)
• Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115,
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•
•

738 22 Frýdek-Místek (MMFM 82307, Ing. Majer)
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek (HSOS-3441-2/2018)
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava (KHSMS 13041/2018)

Tato písemnost se účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou (podle ust. §
25 odst. 2 správního řádu) tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje, tj. na úřední desce Obecního úřadu Horní Domaslavice a Obecního
úřadu Dolní Tošanovice. Oznámení se zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Horní
Domaslavice a Obecního úřadu Dolní Tošanovice a zveřejněním na webových stránkách
obce Horní Domaslavice a obce Dolní Tošanovice, se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne …..………………..

Sejmuto dne …………………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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