OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ
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328 A 5
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07.09.2018

ÚZEMNÍ

ROZHODNUTÍ

Výroková část
Obecní úřad Dobrá, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
rozhodl takto:
Podle ust. § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle ust. § 79 odst. 1 a § 92
odst. 1 stavebního zákona a ust. § 9 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů,
schvaluje záměr umístění stavby
s názvem „H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS“ na pozemcích parc. č. 195/36 (druh
pozemku orná půda), 185/37 (druh pozemku zahrada), 195/50 (druh pozemku orná půda),
175/3 (druh pozemku orná půda), 1046 (druh pozemku ostatní plocha), 1047/4 (druh
pozemku ostatní plocha), 195/49 (druh pozemku orná půda), 185/65 (druh pozemku orná
půda), 185/81 (druh pozemku orná půda), 185/64 (druh pozemku orná půda), 195/8 (druh
pozemku zahrada) a 1048 (druh pozemku ostatní plocha) v katastrálním území Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice a na pozemcích parc. č. 1572 (druh pozemku ostatní
plocha), 535/2 (druh pozemku ostatní plocha), 535/3 (druh pozemku ostatní plocha), 543/1
(druh pozemku orná půda), 535/2 (druh pozemku ostatní plocha), 535/3 (druh pozemku
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ostatní plocha), 543/1 (druh pozemku orná půda) a 544 (druh pozemku ostatní plocha)
v katastrálním území Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.
Předmětem záměru je nová stavba veřejné technické infrastruktury – distribuční soustavy
elektřiny (stavba nového podzemního elektrického vedení vysokého napětí 22 kV, nového
podzemního elektrického vedení nízkého napětí 0,4 kV a stožárové elektrické stanice 22/0,4
kV).
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
Druh a účel umisťované stavby:
IO 01 - Účelem stavby podzemního elektrického vedení VNk 22 kV („IO 01“) je zajištění
požadovaného příkonu elektrické energie v napěťové hladině 22 kV pro novou stožárovou –
jednosloupovou elektrickou stanici 22/0,4 kV.
PS 01 - Účelem stavby stožárové – jednosloupové elektrické stanice 22/0,4 kV („PS 01“) je
transformace napětí, pomocí transformátoru, z napětí VN 22kV na napětí NN 0,4 kV.
IO 02 - Účelem stavby podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV („IO 02“) je zajištění
napojení na stávající podzemní vedení NN 0,4 kV.
Účelem stavby jakožto celku je zajištění požadovaného příkonu elektrické energie v napěťové
hladině 0,4 kV pro stávající odběratele.
Umístění stavby na pozemku a prostorové řešení:
IO 01 – inženýrský objekt podzemního elektrického vedení VNk 22 kV bude umístěný 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 dále na
pozemcích parc. č. 1572, 535/2, 535/3, 543/1 a 544 v k. ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní
Tošanovice.
IO 02 – inženýrský objekt podzemního elektrického vedení NNk 0,4 kV bude umístěný na
pozemcích parc. č. 195/8 a 1048 v k. ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice.
PS 01 – provozní soubor stožárové /jedno-sloupové/ elektrické stanice 22/0,4kV bude
umístěný na pozemku parc. č. 195/8 v k. ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice.
Veškerá křížení s komunikacemi budou provedena bezvýkopovou technologií tzv. protlakem.
Podrobnosti umístění, dispoziční řešení a směrové vedení inženýrských objektů s označením
„SO 01 a IO 02“ a provozního souboru s označením „PS01“ na dotčených stavebních
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pozemcích je zakresleno ve výkresu s názvem C1 Situační výkres širších vztahů v měřítku
1:750 a ve výkresu s názvem C.2 Katastrální situační výkres“ + C.3 Koordinační situační
výkres v měřítku 1:750. Hloubka a způsob uložení inženýrských objektů s označením IO 01 a
IO 02 je zřejmý z výkresu s názvem D.2 Charakteristické řezy. Pohled dokumentující výšku a
výzbroj elektrické stanice 22/0,4kV je zřejmý z výkresu s názvem D.3 Základní pohled
elektrické stanice v měřítku 1:100. Vypracoval Marek Strejček, autorizovaný technik pro
technologická zařízení, ČKAIT 1103413 v červnu 2018. Situace jsou nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavební úřad v tomto územním rozhodnutí vymezil území dotčeného vlivy stavby tak, že se
jedná pouze o pozemky parc. č. parc. č. 195/29, 185/76, 195/22, 195/16, 195/48, 195/41 a
185/10 k. ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice a 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) k.
ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, které mají společnou hranici se stavebními
pozemky 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 pozemky parc. č.
1572, 535/2, 535/3, 543/1 a 544 v k. ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice, protože ze
závazných stanovisek dotčených orgánů a vlastního posouzení nevzešly pro umístění stavby
skutečnosti svědčící o opaku (ust. § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů).
Pro umístění stavby, pro projektovou přípravu stavby a pro provedení staveb, které
nevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení, se stanoví tyto podmínky:
1. V zájmovém území se nachází stavby technické infrastruktury nebo jejich ochranná
pásma. Při umístění a realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádřeních vlastníků nebo provozovatelů technické infrastruktury k řešenému
záměru, a to:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne
01.03.2017 č. j. 548731/17 a ze dne 22.03.2018 zn. 120/18 uh,
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00
Ostrava Mariánské Hory ze dne 01.03.2017 zn. 9773/V005619/2017/AUTOMAT
a ze dne 06.04.2018 zn. 9773/V006796/2018/GE,
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Zábrdovice ze dne 28.03.2018 zn. 5001683608,
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 19.03.2018 zn.
9/BRN/232/18/12.3.2018/Dvoř.
2. Při umístění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku
Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
územního rozvoje, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
s podmínkou, že záměr bude proveden v souladu s předloženou částí dokumentace,
která je přílohou závazného stanoviska.
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3. Při umístění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku
Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu ze dne
26.04.2018 č. j. MMFM 35812/2018, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a
krajiny“), dle ust. § 77 odst. 1 písm. a), písm. j) a ust. § 77 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny: Zachovávané dřeviny budou v nadzemní a podzemní části chráněny
před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061 – Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
- V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana
výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně
však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je
nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout
do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není
možnost dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu
blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených
v tomto bodu.
- Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu
půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.
V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo
jiného materiálu.
- Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým
poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání
kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními
stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl
obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod
korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupových forem
o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být
chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li
to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným
bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez
poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno
chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.
Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
- Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor
nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavných strojů a
vozidel, zařízení staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru
vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu
je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou
z vhodného drenážního materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li
důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném
zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
4. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení, která je podkladem
tohoto územního rozhodnutí o umístění stavby.
5. Dokončenou stavbu lze podle ust. § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona užívat na
základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními
předpisy. Souhlas vydává na žádost stavebníka stavební úřad. Stavebník v žádosti
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uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jeho dokončení. Obsahové
náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví ust. § 18i odst. 1) vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a územního opatření, ve znění
pozdějších předpisů (dle přílohy č. 12 k této vyhlášce).

Označení účastníků řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou:
-

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice
obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice 121, 739 53 Dolní Tošanovice
Česká republika, zastoupena Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3
obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice
obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice121, 739 53 Dolní Tošanovice
Marián Pospěcha, Dělnická 1214/62c, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
Moravskoslezský kraj, zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
Marie Chlumská, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
Tomáš Chlumský, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
Vítězslav Chlumský, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
Karel Kuběnský, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice (nar. 1987)
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
Jarmila Smyčková, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
Tomáš Bělava, Horní Domaslavice 34, 739 51 Horní Domaslavice
Ing. Petr Vaníček, Lučina 399, 739 39 Lučina
Karel Tyrlík, Dobrá 722, 739 51 Dobrá
Jarmila Kukučková, Hálkova 1413/2, 792 01 Bruntál
Miroslav Mojžíšek, Tichá 3012, 738 01 Frýdek-Místek
Karel Kuběnský, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice (nar. 1955)
Lucie Kuběnská, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
(548731/17, 120/18uh)
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno (5001683608)
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava (9773/V006796/2018/GE)
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (9/BRN/232/18/12.3.2018/Dvoř)

Odůvodnění
Dne 27.06.2018 byla podána společností 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 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,
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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.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
nadřízený stavební úřad stavebním úřadům Obecního úřadu Dobrá a Obecního úřadu Hnojník
opatřením ze dne 23.05.2018 pod č. j. MSK 75093/2018 stanovil jako příslušný stavební úřad
k provedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu Obecní
úřad Dobrá, stavební úřad.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly doloženy tyto podklady:
 dokumentace stavby (3x),
 celková situace, včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaného umístění stavby s vyznačením vazeb a účinků na okolí,
 plná moc k zastupování žadatele zmocněncem Profiprojekt s.r.o. ze dne
30.01.2018,
 stanovení příslušného stavebního úřadu Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18
Ostrava ze dne 23.05.2018,
 závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje
a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek ze dne 07.03.2018 č. j. MMFM 34347/2018,
 koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor územního
rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ze dne
26.04.2018 č. j. MMFM 35812/2018,
 závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor životního
prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek ze dne
11.06.2018 č. j. MMFM 82307/2018,
 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek ze dne
11.04.2018 č. j. HSOS-3441-2/2018,
 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 09.04.2018 č. j.
KHSMS 13041/2018/FM/HOK,
 vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha ze dne 01.03.2017 č. j. 548731/17 a sdělení ze dne
22.03.2018 zn. 120/18uh,
 stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory ze dne 01.03.2017 zn.
9773/V005619/2017/AUTOMAT
a
ze
dne
06.04.2018
zn.
9773/V006796/2018/GE,
 stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., zastoupený společnosti GridServices,
s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 28.03.2018 zn. 5001683608,
 souhlas s činností v ochranném pásmu společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 19.03.2018 zn. 9/BRN/232/18/12.3.2018/Dvoř,

č. j. OD 2575/2018

6

















sdělení společnosti TelcoProServices, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze
dne 19.06.2018 zn. 0200768856,
sdělení společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly ze dne 19.06.2018 zn. 0100942833,
vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek ze dne
14.09.2017 zn. 7/2017/24643/Koc,
vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha
4 – Nusle ze dne 02.03.2017 zn. 1814/17/OVP/N,
smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen č.
FM/102/d/2017/Koc uzavřena mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje a obcí Vojkovice,
souhlas České republiky zastoupené Státním pozemkovým úřadem ze dne
02.01.2018, vlastníka pozemků parc. č. 185/37 a 195/36 k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice k umístění stavebního záměru
vyznačen na situačním výkrese,
souhlas Jarmily Smyčkové, vlastníka pozemku parc. č. 544 k. ú. Dolní
Tošanovice, obec Dolní Tošanovice k umístění stavebního záměru vyznačen
na situačním výkrese,
souhlas Tomáše Bělavy, vlastníka pozemku parc. č. 1047/4 k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice k umístění stavebního záměru
vyznačen na situačním výkrese,
souhlas Ing. Petra Vaníčka, vlastníka pozemku parc. č. 195/49 k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice k umístění stavebního záměru
vyznačen na situačním výkrese,
souhlas Jarmily Kukučkové, vlastníka pozemku parc. č. 185/81 k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice k umístění stavebního záměru
vyznačen na situačním výkrese,
souhlas Miroslava Mojžíška, vlastníka pozemku parc. č. 185/64 k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice k umístění stavebního záměru
vyznačen na situačním výkrese,
souhlas Karla Kuběnského, vlastníka pozemku parc. č. 195/8 k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice k umístění stavebního záměru
vyznačen na situačním výkrese,
souhlas obce Dolní Tošanovice, vlastníka pozemku parc. č. 1572 k. ú. Dolní
Tošanovice, obec Dolní Tošanovice k umístění stavebního záměru vyznačen
na situačním výkrese,
souhlas obce Horní Domaslavice, vlastníka pozemku parc. č. 1048 k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice k umístění stavebního záměru
vyznačen na situačním výkrese.

Podle ust. § 4 odst. 1 stavebního zákona stavební úřady přednostně využívají zjednodušující
postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány.
Podle ust. §. 76 odst. 1 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny,
měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen
na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

č. j. OD 2575/2018

7

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ust. § 85 stavebního
zákona.
Dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem územního řízení společnost
ČEZ Distribuce, a.s., jako žadatel.
Dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem územního řízení obec Horní
Domaslavice a obec Dolní Tošanovice, jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn.
Dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je dále účastníkem územního řízení 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. V tomto
případě Česká republika zastoupena Státním pozemkovým úřadem, s právem hospodařit
s majetkem státu pro pozemky parc. č. 195/36 a 185/37 k. ú. Horní Domaslavice, na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn; obec Horní Domaslavice, vlastník pozemků parc. č.
1048 a 195/50 k. ú. Horní Domaslavice, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn;
obec Dolní Tošanovice, vlastník pozemku parc. č. 1572 k. ú. Dolní Tošanovice, na kterém má
být požadovaný záměr uskutečněn; Marián Pospěcha, vlastník pozemku parc. č. 175/3 k. ú.
Horní Domaslavice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn; Moravskoslezský kraj,
zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, s právem
hospodařit s majetkem kraje pro pozemek parc. č. 1046 k. ú. Horní Domaslavice, na kterém
má být požadovaný záměr uskutečněn; Marie Chlumská, Tomáš Chlumský a Vítězslav
Chlumský, spoluvlastníci pozemků parc. č. 535/2 a 535/3, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn; Karel Kuběnský, vlastník pozemku parc. č. 543/1 k. ú. Horní
Domaslavice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn; společnost MONETA
Money Bank, a.s., vlastník zástavního práva k pozemku parc. č. 543/1 k. ú. Horní
Domaslavice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn; Jarmila Smyčková, vlastník
pozemku parc. č. 544 k. ú. Dolní Tošanovice, na kterém má být požadovaný záměr
uskutečněn; Tomáš Bělava, vlastník pozemku parc. č. 1047/4 k. ú. Horní Domaslavice, na
kterém má být požadovaný záměr uskutečněn; Ing. Petr Vaníček, vlastník pozemku parc. č.
195/49 k. ú. Horní Domaslavice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn; Karel
Tyrlík, vlastník pozemku parc. č. 185/65 k. ú. Horní Domaslavice, na kterém má být
požadovaný záměr uskutečněn; Jarmila Kukučková, vlastník pozemku parc. č. 185/81 k. ú.
Horní Domaslavice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn; Miroslav Mojžíšek,
vlastník pozemku parc. č. 185/64 k. ú. Horní Domaslavice, na kterém má být požadovaný
záměr uskutečněn; Karel Kuběnský a Lucie Kuběnská, spoluvlastníci pozemku parc. č. 195/8
k. ú. Horní Domaslavice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn; Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., vlastník sítí elektronických komunikací nebo jejich
ochranné pásmo na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a na
pozemcích sousedících se stavbou; GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., vlastník
plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek PR a jejich ochranných pásem, na
pozemcích na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a na pozemcích sousedících se
stavbou; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., vlastník vodovodního řadu DN
100 PVC a jeho ochranného pásma, na pozemcích na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn a na pozemcích sousedících se stavbou; ČEPS, a.s., vlastník přenosové soustavy a
jejích ochranného pásma, na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a
na pozemcích sousedících se stavbou.

č. j. OD 2575/2018

8

Účastníky řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) jsou vlastníci těchto pozemků a staveb
(podle ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona se v řízení doručovaném veřejnou vyhláškou tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru):
 pozemky parc. č. 195/29, 185/76, 195/22, 195/16, 195/48, 195/41, 185/10 k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice,
 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) k. ú. Horní Domaslavice, obec Horní
Domaslavice.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení vycházel stavební úřad zejména z rozsahu
záměru, jeho umístění a možných vlivů stavby na území. Stavební úřad dopěl k závěru, že
v daném případě toto právní postavení podle ust. § 85 stavebního zákona přísluší vedle
žadatele, obci, vlastníkům pozemků na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn, těm,
kteří mají věcné břemeno k pozemkům, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a
osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno. Vlastnická nebo jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem
nemohou být přímo dotčena tímto rozhodnutím.
Stavební úřad opatřením ze dne 12.07.2018 pod č. j. OD 2096/2018 oznámil podle ust. § 87
odst. 1 stavebního zákona, účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a
stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska
uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Podle ust. § 87 odst. 1
stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, neboť stavebnímu úřadu
jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru. Prostřednictvím tohoto opatření stavební úřad účastníky řízení upozornil, že námitky
musí být uplatněny v souladu s ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona nejpozději v této lhůtě,
jinak se k nim nepřihlíží, vzhledem k zásadě koncentrace řízení, kterou je územní řízení
ovládáno. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny účastníky řízení žádné námitky.
Oznámení o zahájení územního řízení bylo doručováno, v souladu s ust. § 87 odst. 1
stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení
(podle ust. § 144 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízení
s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky), doručoval stavební úřad oznámení
o zahájení územního řízení účastníkům podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu. To se netýkalo účastníků uvedený v § 27
odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu úřadu známi; těmto účastníkům řízení se
doručovalo jednotlivě.
Podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků územního
rozhodnutí doručovalo postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům
a obci, která je účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se
doručovalo jednotlivě; účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy
účastníci podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

č. j. OD 2575/2018

9

Účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se oznámení doručovalo
ve smyslu ust. § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou (podle ust. § 25 odst. 2
správního řádu) a to tak, že se vyvěsilo na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručoval, tj. na úřední desce Obecního úřadu Dobrá, a na úředních deskách Obecního úřadu
Horní Domaslavice a Dolní Tošanovice. Oznámení se zveřejnilo také způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejněním na webových
stránkách obcí se písemnost považuje za doručenou.
Stavební úřad dal zároveň v oznámení o zahájení řízení účastníkům územního řízení
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před
jeho vydáním, a to ve lhůtě do 3 dnů po skončení lhůty stanovené k uplatnění námitek. O této
možnosti byli účastníci řízení vyrozuměni v oznámení o zahájení územního řízení dne
12.07.2018 pod č. j. OD 2096/2018.
Stavební úřad v průběhu územního řízení postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž
nejsou pochybnosti. Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem
ověřována na základě dálkového přístupu do katastru nemovitostí během územního řízení,
zejména před oznámením zahájení územního řízení a před vydáním územního rozhodnutí.
Stavební úřad posoudil soulad záměru žadatele s požadavky uvedenými v ust. § 90 odst. a) až
c) stavebního zákona:
a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využití území - na základě posouzení žádosti včetně příloh,
dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona.
Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání územního rozhodnutí podle ust. § 86
stavebního zákona. Žádost byla podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové
náležitosti byly stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a s tavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů. K žádosti byly připojeny náležitosti vyplývající z ust. § 86 odst. 2
stavebního zákona a ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., které jsou specifikovány
v příloze č. 1 citovaní vyhlášky, v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění stavby. K žádosti byla přiložena vyjádření, závazná stanoviska dotčených
orgánů vydaná podle zvláštních právních předpisů, stanoviska vlastníků a
provozovatelů veřejné technické a dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení a k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. K žádosti
byla doložena projektová dokumentace, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část, a která byla
vypracována Markem Strejčkem, autorizovaným technikem pro technologická
zařízení, ČKAIT 1103413 v červnu 2018. Záměr je v souladu s obecnými požadavky
na výstavbu, především s obecnými požadavky na využívání území, jež jsou stanoveny
ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, především s ust. § 20 odst. odst. 1, podle kterého je obecným
požadavkem takové umisťování staveb na pozemcích, které nezhoršuje kvalitu
prostředí a hodnotu území, s ust. § 20 odst. 4, 5, § 23 odst. 1 a 2, § 24 odst. 1, § 24e
odst. 1, 5, 6 a 25 odst. 1, protože stavební pozemek je vymezen tak, aby svými
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a
základovými poměry, umožňuje umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný
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účel a je dopravně napojen na kapacitně vyhovující přístupnou pozemní komunikaci,
nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných a vsakování nebo
odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch. Je umožněno
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikaci a umístění staveb na
pozemku umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Stavba ani její
část nepřesahuje na sousední pozemek. Vzájemné odstupy staveb splňují požadavky
urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a
podzemních vod, požární ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na
zachování kvality prostředí;
b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem –
umisťovaná stavba je rovněž v souladu s požadavky na veřejnou na dopravní a
technickou infrastrukturu, protože stavba bude napojena na stávající technickou
infrastrukturu. Příjezdové komunikace jsou zpevněné a napojení na technickou
infrastrukturu je na stávající distribuční soustavu elektrického vedení VN 22 kV;
c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě
s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle tohoto
zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – soulad záměru se zájmy chráněnými
zvláštními právními předpisy (na úseku územního plánování, ochrany vod, ochrany
přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství a
ochrany lesa) stavebník doložil stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů,
které tyto zájmy hájí v rámci svých kompetencí.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, jako příslušný úřad
územního plánování, vydal dne 07.03.2018 č. j. MMFM 34347/2018 závazné
stanovisko, kterým určil, že posuzovaný záměr je v přípustný po splnění podmínky,
která byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu vydal dne
26.04.2018 pod č. j. MMFM 35812/218 koordinované stanovisko:
 z hlediska zákona č. 1147/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, vydal závazné stanovisko, ve kterém stanovil podmínky,
které stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí,
 z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal závazné stanovisko bez
podmínek,
 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se vyjádřil, že nedojde k dotčení
zájmů chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města FrýdkuMístku, odbor životního prostředí a zemědělství,
 z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 15 písm. n) tohoto zákona, se vyjádřil,
že pokud budou zemědělské pozemky použity k nezemědělským účelům na
dobu kratší než 1 rok, není třeba žádat o vydání souhlasu k odnětí půdy ze
ZPF,
 z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
se vyjádřil, že není dotčeným orgánem – silničním správním úřadem a nedojde
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-

-

k dotčení zájmů chráněných zákonem v kompetenci Magistrátu města FrýdkuMístku, odbor dopravy a silničního hospodářství,
 z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města
Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení)
nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopraní
značení) v samostatných řízeních, která budou jednotlivě zahájena až na
základě písemné žádosti investora nebo zhotovitele předmětné stavby
 z hlediska zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, se Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje se
vyjádřil, že nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o státní památkové
péči.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého
115, 738 22 Frýdek-Místek, vydal dne 11.06.2018 pod č. j. MMFM 82307/2018
závazné stanovisko z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bez podmínek.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek vydal dne 11.04.2018 pod č. j. HSOS-34412/2018 souhlasné závazné stanovisko, které neobsahovalo žádné podmínky a byl jím
vyjádřen souhlas se stavbou.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle
7,702 00 Ostrava, vydala dne 09.04.2018 pod č. j. KHSMS 13041/2018/FM/HOK,
souhlasné závazné stanovisko, které neobsahovalo žádné podmínky a byl jím vyjádřen
souhlas se stavbou.

V dotčeném území se nachází stavby technické infrastruktury. V dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby jsou pro jejich ochranu zapracovány podmínky
z vyjádření vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury (Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEPS,
a.s. a ČEZ Distribuce a.s.). Tyto podmínky neznemožňují umístění navrhované stavby.
Stavební úřad k ochraně veřejných zájmů posoudil soulad navržené stavby s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou technickou
infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky a závaznými
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Dále stanovil požadavky
k ochraně veřejných zájmů, které vyplynuly ze závazných stanovisek dotčených orgánů a
vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné technické infrastruktury.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění navrhované stavby,
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Podle ust. § 69 odst. 2 správního řádu je v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny
účastníky řízení. V daném případě jsou účastníky řízení ČEZ Distribuce a.s., obec Horní
Domaslavice, obec Dolní Tošanovice; Česká republika, zastoupena Státním pozemkovým
úřadem, Marián Pospěcha; Moravskoslezský kraj, zastoupen Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Marie Chlumská, Tomáš Chlumský,
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Vítězslav Chlumský, Karel Kuběnský, MONETA Money Bank, a.s., Jarmila Smyčková,
Tomáš Bělava, Ing. Petr Vaníček, Karel Tyrlík, Jarmila Kukučková, Miroslav Mojžíšek,
Karel Kuběnský, Lucie Kuběnská, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; GasNet, s.r.o.,
zastoupený GridServices, s.r.o.; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a ČEPS,
a.s., vlastníci pozemků parc. č. 195/29, 185/76, 195/22, 195/16, 195/48, 195/41, 185/10 k. ú.
Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice a staveb 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) k. ú. Horní
Domaslavice, obec Horní Domaslavice.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat účastník, jemuž se rozhodnutí oznamuje, a to do 15
dnů ode dne jeho oznámení (ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání se
podává u Obecního úřadu Dobrá, stavebního úřadu. Odvolání bude postoupeno Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního
řádu, k rozhodnutí.
Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle
odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního
řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek.

Ostatní poučení
Územní rozhodnutí se doručuje podle ust. § 87 odst. 1 až 3 stavebního zákona. V případě
doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle ust. § 85
odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru (ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona).
Podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků územního
rozhodnutí doručuje postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánů, a
obci, která je účastníkem řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se
doručuje jednotlivě, účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy
účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Podle ust. § 144 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zvláštní zákon jinak, se rozumí řízení
s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky. V řízení s velkým počtem
účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v ust. § 19 odst. 4
správního řádu (do vlastních rukou adresáta), veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků
řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi, těmto
účastníkům se doručuje jednotlivě (ust. § 144 odst. 6 správního řádu).
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Územní rozhodnutí se účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
doručuje ve smyslu ust. § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou (podle ust. § 25
odst. 2 správního řádu). Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se rozhodnutí vyvěsí
na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje; na rozhodnutí se vyznačí den
vyvěšení. Rozhodnutí se zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.
Právnickým osobám, kterým se rozhodnutí doručuje do vlastních rukou, se doručuje
prostřednictvím veřejné datové sítě na jejich elektronickou adresu (podle ust. § 24 odst. 1
správního řádu).
Podle ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky
ode dne nabytí právní moci. Podle ust. § 93 odst. 2 téhož zákona podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci
k jejich konzumaci.
Podle ust. § 93 odst. 4 územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti
podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, bylo-li v době
jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru
posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr
realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební
povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele.
Že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru
již zahájena (ust. § 93 odst. 5 stavebního zákona).
Podle ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí
stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený
doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace
v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo
16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5 stavebního zákona distribuční soustava
v elektroenergetice s výjimkou budov, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu.
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v ust. §
103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona a jedná-li se o stavbu veřejné
infrastruktury, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního
rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
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vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (ust. § 119 odst. 1
stavebního zákona).
V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde
k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen ihned podat oznámení
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV
ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (ust. § 176
stavebního zákona).

Jarmila Lisníková, v. r.
referent stavebního úřadu

Příloha:
-

ověřený situační výkres C1 v měřítku 1:750

Poplatek:
Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši
1.000 Kč byl zaplacen dne 16.07.2018.

Obdrží
Účastník řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona (doručováno
datovou schránkou):
- 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
- obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice
- 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):
- Česká republika, zastoupena Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3
- obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice
- obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice121, 739 53 Dolní Tošanovice
- Marián Pospěcha, Dělnická 1214/62c, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
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Moravskoslezský kraj, zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
Marie Chlumská, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
Tomáš Chlumský, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
Vítězslav Chlumský, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
Karel Kuběnský, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice (nar. 1987)
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
Jarmila Smyčková, Dolní Tošanovice 1, 739 53 Dolní Tošanovice
Tomáš Bělava, Horní Domaslavice 34, 739 51 Horní Domaslavice
Ing. Petr Vaníček, Lučina 399, 739 39 Lučina
Karel Tyrlík, Dobrá 722, 739 51 Dobrá
Jarmila Kukučková, Hálkova 1413/2, 792 01 Bruntál
Miroslav Mojžíšek, Tichá 3012, 738 01 Frýdek-Místek
Karel Kuběnský, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice (nar. 1955)
Lucie Kuběnská, Horní Domaslavice 181, 739 51 Horní Domaslavice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (548731/17,
120/18uh)
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno (5001683608)
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava (9773/V006796/2018/GE)
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, 195/16, 195/48, 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,
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)
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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 Dobrá, 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 Dobrá, Obecního úřadu Horní Domaslavice a Obecního úřadu Dolní Tošanovice
a zveřejněním na webových stránkách obce Dobrá, 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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