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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ

STAVEBNÍHO

ŘÍZENÍ

Dne 08.04.2019 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek,
IČ 00095711, Horymírova č.p. 2287/1, 738 33 Frýdek-Místek, kterou zastupuje VIAT s.r.o.,
IČ 05705398, Lidická č.p. 700/19, 602 00 Brno (dále jen "stavebník") u Magistrátu města
Frýdku-Místku, žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou "Rekonstrukce silnice III/48414
Krásná - Pražmo" na pozemcích st. p. 398, parc. č. 466/9, 466/14, 484/3, 546/4, 674/3, 683/1,
683/2, 689/3, 689/4, 2586/1, 2586/7, 2586/8, 2586/9, 2586/10, 2586/11, 2586/12, 2586/13, 2697 vše
v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou, parc. č. 131/1, 419/3, 402/4 (původní pozemek parc.č.
402/1, nově po dělení pozemku parc.č. 402/4), vše v katastrálním území Pražmo, parc. č. 19/2, 88/1,
90/2, 947/2, 950/2, 1428/1, 1428/5, 1428/8, 1428/9, 1428/10, 1428/11, 1428/12, 1428/13, 1428/14,
1428/15, 1428/16, 1428/17, 1428/18, 1428/21, 1428/22, 1428/23, 1428/24, 1428/26, 1428/29,
1428/30, 1428/31, 1428/32, 1428/33, 1428/34, 1428/35, 1428/37, 1428/38, 1428/39, 1428/40,
1428/41, 1428/42, 1428/43, 1428/44, 1428/46, 1428/47, 1428/48, 1428/50, 1428/51, 1428/52,
1428/53, 1428/54, 1428/55, 1428/56, 1428/57, 1428/58, 1428/59, 1428/61, 1428/62, 1428/63,
1428/64, 1428/65, 1428/66, 1428/70, 1475/1, 1512, vše v katastrálním území Raškovice. Uvedeným
dnem podání bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:

Jedná se o změnu dokončené stavby – souvislá oprava silnice III/48414. Jedná se o silnici III. třídy,
obousměrná komunikace s jedním jízdním pruhem v každém směru. Šířka komunikace bude ponechána
stávající (v rozmezí 6,85 m – 8,00 m), oboustranné nezpevněné krajnice průměrné šířky 0,5 m, podélný
sklon bude rovněž zachován stávající a příčný sklon komunikace v přímých úsecích – střechovitý 2,5%.
Stávající odtokové poměry zůstanou zachovány.
Jedná se o návrh souvislé opravy silnice III/48414 Krásná-Pražmo v km 7,022-11,329, tj. v délce
cca 4,307 km. Silnice v celé délce zájmového území prochází převážně zastavěnou částí obcí Krásná,
Raškovice a Pražmo. Jedná se o souvislou opravu silnice ve stávajících směrových a prostorových
parametrech. V rámci stavby je navržena reprofilace a čištění stávajících podélných příkop a stavební
údržba propustků (pročištění stávajících propustků a přespárování stávajících čel propustků).



SO 101 - souvislé opravy silnice III/48414 Krásná - Pražmo
(rozděleno do 4 úseků; úsek č.1 - km 7,022-9,300; úsek č.2 - km 9,300-9,867; úsek č.3 - km
9,867-11,030; úsek č.4 - km 11,030-11,329 33)



SO 102 - stavební údržba propustku v km 7,042 - ev. č. 28 (pracovní staničení km 6,986)



SO 103 - stavební údržba propustku v km 7,484 - ev. č. 29 (pracovní staničení km 7,432)



SO 104 - stavební údržba propustku v km 7,690 - ev. č. 30 (pracovní staničení km 7,637)



SO 105 - stavební údržba propustku v km 7,800 - ev. č. 31 (pracovní staničení km 7,747)



SO 106 - stavební údržba propustku v km 8,034 - ev. č. 32 (pracovní staničení km 7,980)



SO 107 - stavební údržba propustku v km 9,074 - ev. č. 33 (pracovní staničení km 9,018)



SO 108 - stavební údržba propustku v km 9,246 - ev. č. 34 (pracovní staničení km 9,190)



SO 109 - stavební údržba propustku v km 9,475 - ev. č. 35 (pracovní staničení km 9,426)



SO 110 - stavební údržba propustku v km 10,261 - ev. č. 36 (pracovní staničení km 10,206)

Most ev. č. 48414 - 6 v km 8,1967 - bez stavebních úprav
Most ev. č. 48414 - 7 v km 8,587 - bez stavebních úprav
Most ev. č. 48414 - 8 v km 10,483 - přespárování mostní konstrukce, nové silniční zábradlí
Most ev. č. 48414 - 9 v km 10,566 - vynechání asf. koberce v rámci navržených souvislých oprav
Most ev. č. 48414 - 10 v km 10,681 - výměna říms, zábradel. svodidlo, kotvení čel
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
(dále jen "speciální stavební úřad"), jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 15 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), oznamuje podle
ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle ust. § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci stavebního řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů
od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad účastníky řízení současně upozorňuje, že k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 1 stavebního zákona).
Speciální stavební úřad zároveň účastníkům řízení oznamuje, že podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu,
mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům, a to ve lhůtě do 5 dnů
po skončení výše uvedené lhůty pro podání námitek, popřípadě důkazů.
V této souvislosti speciální stavební úřad současně účastníky řízení upozorňuje, že toto ustanovení
neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit
k předmětu řízení nové námitky, popřípadě důkazy.
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Nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim mají účastníci řízení a dotčené orgány možnost
přímo na pracovišti odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (v kanceláři
číslo 310) v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek (nejlépe
v úřední dny: Po, St 8:00 - 17:00 a Čt 13:00 - 15:00).
Poučení:
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený
ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, speciální stavební úřad posoudí na základě
obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě
o námitce občanskoprávní povahy, speciální stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to
neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv.
Ostatní poučení:
Oznámení o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 2 správního
řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje,
tj. na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Oznámení se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění
na webových stránkách Statutárního města Frýdek-Místek, na elektronické úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku (www.frydekmistek.cz), se oznámení považuje
za doručené.
Jelikož v předmětném řízení je více než 30 účastníků řízení, jedná se dle ust. § 144 odst. 1) správního
řádu o řízení s velkým počtem účastníků. Podle ust. § 112 stavebního zákona v řízení s velkým počtem
účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem dle § 144 odst. 6)
správního řádu, a to dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
jednotlivě. Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust.
§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona, což je: a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být
provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, neníli stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d)
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo
dotčena. Dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona se u stavebních záměrů zasahujících do území
několika obcí (Obec Raškovice, Obec Krásná, Obec Pražmo) v řízení s velkým počtem účastníků
oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25
odst. 3 správního řádu; správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též
příslušným obecním úřadům (Obecní úřad Raškovice, Obecní úřad Krásná, Obecní úřad Pražmo), které
jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách, bez účinku doručení; dnem
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je speciálním stavebním úřadem.
Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona což je: e)
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V řízení s velkým počtem
účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109
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písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru.
Součástí tohoto opatření je rovněž poučení účastníka řízení o jeho právech a povinnostech
dle správního řádu.

Ing. Veronika Chlebková v.r.
referentka speciálního stavebního úřadu
Obdrží:
Účastníci (dopor učeně do datové schr ánky)
1.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IDDS: jytk8nr; sídlo: Horymírova
č.p. 2287/1, 738 33 Frýdek-Místek 1
Zastoupena: VIAT s.r.o., IDDS: ykiaez5; sídlo: Lidická č.p. 700/19, Veveří, 602 00 Brno 2

2.

Obec Raškovice, IDDS: xdjbbs2; sídlo: Raškovice č.p. 207, 739 04 Pražmo

3.

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq; sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava 2

4.

Alexandr Čuba, IDDS: gz8ugc8; trvalý pobyt: Raškovice č.p. 171, 739 04 Pražmo

5.

Obec Krásná, IDDS: v5ravp4; sídlo: Krásná č.p. 287, 739 04 Pražmo

6.

Obec Pražmo, IDDS: 4r5a5rw; sídlo: Pražmo č.p. 153, 739 04 Pražmo

7.

CETIN a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

8.

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy; sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2

9.

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

10. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn; sídlo: Nádražní
č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek 1
11. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv; sídlo: 28. října č.p. 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Účastníci (dopor učeně do vlastních r ukou)
12. Alena Pohludková, Raškovice č.p. 291, 739 04 Pražmo
13. Marie Koždoňová, Raškovice č.p. 90, 739 04 Pražmo
14. Dalibor Chuděj, Raškovice č.p. 10, 739 04 Pražmo
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15. Jiří Blahuta, Raškovice č.p. 368, 739 04 Pražmo
16. Antonín Březina, Okružní č.p. 490, Markvartovice, 747 14 Ludgeřovice
17. Josef Herman, Krásná č.p. 40, 739 04 Pražmo
18. Zdeňka Hermanová, Krásná č.p. 40, 739 04 Pražmo
19. Radomír Vaněk, Vsetínská č.p. 475, 757 01 Valašské Meziříčí 1
20. Marcela Hrůzková, Krásná č.p. 191, 739 04 Pražmo
21. Karel Mittasch, Jaselská č.p. 1161/1, Poruba, 708 00 Ostrava 8
22. MUDr. Jiří Platoš, Morávka č.p. 612, 739 04 Pražmo
23. Pavel Sysala, Jiřího Herolda č.p. 1560/8, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
24. Veronika Sysalová, Jiřího Herolda č.p. 1560/8, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
25. Ing. Věra Motyčková, Krásná č.p. 268, 739 04 Pražmo
26. Ladislav Škapa, Tlapákova č.p. 1242/15, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
27. Marie Škapová, Tlapákova č.p. 1242/15, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
28. Jiřina Niliusová, Hlavní třída č.p. 698/92, Poruba, 708 00 Ostrava 8
29. Radek Pavlas, Pražmo č.p. 35, 739 04 Pražmo
30. Martin Chlebek, Krásná č.p. 295, 739 04 Pražmo
Účastníci (veřejnou vyhláškou)
31. Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno
pro pozemky: st. 45/1, 393, 395, 51/1, 51/2, 397, 482, 537, 488/2, 1338 a parc. č. 410/2, 411,
466/8, 466/3, 466/5, 378/5, 474/3, 474/2, 474/1, 2588/1, 477/3, 477/2, 484/2, 483/6, 483/2,
483/5, 505, 506/3, 503/8, 510/9, 2586/4, 2586/5, 630/4, 561/9, 626, 2585, 653/2, 653/3, 651/1,
687/2, 478/3, 517/10, 517/12, 516, 515/8, 515/2, 515/3, 518/3, 519, 546/1, 546/6, 546/5, 630/2,
647/3, 647/2, 647/13, 2586/6, 720/5, 720/4, 720/3, 687/16, 720/2, 730, 732/1, 734/3, 739/3,
742/4 vše v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou, st. 95/2, 95/1, 614 a parc. č. 950/1, 948,
943, 1428/2, 826/2, 823/3, 823/4, 1428/36, 742, 741/1, 741/9, 741/7, 665/2, 1421/1, 658/4,
1433/1, 666/6, 674/15, 625/5, 625/19, 947/1, 1429, 944, 826/1, 826/4, 753/2, 751, 745, 744/1,
743/1, 743/2, 743/3, 1427/2, 658/3, 657/6, 657/1, 658/2, 634/2, 625/12, 632/4, 1428/45, 1410/3,
1410/18, 629/2, 632/1, 545/2, 633/5, 633/4, 535/2, 535/1, 538/7, 538/8, 523/1, 521/3, 1428/49,
521/10, 521/6, 521/8, 521/7, 1428/67, 1428/6, 1428/69, 1428/3, 440/2, 440/11, 327, 328/1,
328/2, 425/8, 425/11, 341, 342, 1395/14, 1395/20, 1395/18, 353, 1404/2, 354/7, 369/3, 289/27,
289/22, 289/23, 293, 536, 525/2, 525/4, 525/3, 1401, 439/2, 439/1, 427/1, 427/2, 427/3, 326/2,
326/1, 1428/4, 328/3, 426/2, 338, 340/2, 1402/1, 336, 1428/60, 346/2, 346/1, 346/3, 348, , 347,
1403, 230/15, 230/14, 295/2, 296/2, 295/4, 296/1, 289/6, 289/7, 289/10, 289/13, 1386/1,
227/32, 227/33, 224/2, 227/34, 227/35, 1384/6, 1428/19, 1428/20, 187/1, 186/1, 186/3, 188/1,
1428/25, 185/3, 125/4, 120/4, 123/2, 100/2, 95/2, 230/17, 230/16, 230/18, 230/19, 230/2,
230/20, 224/1, 1387/1, 210/1, 1384/3, 191/18, 191/12, 1381/2, 1381/1, 192/9, 129/4, 129/3,
129/1, 126, 1475/11, 1475/12, 1475/13, 100/1, 95/1, 96/1, 96/4 vše v katastrálním území
Raškovice, st. 493, 163 a parc.č. 419/2, 103/4, 109/3, 111/2, 419/1, 103/1, 103/6, 103/7, 110/3,
117/5, 117/4, 118/2, 125/9, 125/8, 88/3, 88/2, 90/1, 1511, 1376/3, 408, 402/2, 124/3, 420/43,
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420/42, 125/5, 125/4, 420/40, 125/10, 125/7, 125/2, 110/1, 110/5, 110/4, 111/1 vše
v katastrálním území Pražmo.
Dotčené orgány (doporučeně do datové schrá nky)
32. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v; sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 FrýdekMístek 1 (stanovisko č.j.: KRPT-55981-2/ČJ-2019-070206 ze dne 08.04.2019)
33. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive;
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Dotčené orgány (doporučeně)
34. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí
č.p. 2478, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
35. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Dále obdrží (dopor učeně do datové schránky)
36. Obecní úřad Raškovice, IDDS: xdjbbs2; sídlo: Raškovice č.p. 207, 739 04 Pražmo

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů
bez účinku doručení pod názvem: Oznámení zahájení stavebního řízení stavby nazvané
"Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná - Pražmo" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení).
37. Obecní úřad Krásná, IDDS: v5ravp4; sídlo: Krásná č.p. 287, 739 04 Pražmo

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů
bez účinku doručení pod názvem: Oznámení zahájení stavebního řízení stavby nazvané
"Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná - Pražmo" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení).
38. Obecní úřad Pražmo, IDDS: 4r5a5rw; sídlo: Pražmo č.p. 153, 739 04 Pražmo

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů
bez účinku doručení pod názvem: Oznámení zahájení stavebního řízení stavby nazvané
"Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná - Pražmo" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení).
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POUČENÍ
účastníka řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
1) Ústní jednání je neveřejné (§ 49 odst. 2 správního řádu).
2) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví (§ 14 odst. 2 správního
řádu).
3) Účastník řízení má právo požadovat informace, kdo je v řízení oprávněnou úřední osobou, a
požadovat prokázání totožnosti oprávněné úřední osoby (§ 15 odst. 4 správního řádu).
4) Účastníci řízení mohou jednat v jazyce českém a slovenském (§ 16 odst. 1 správního řádu).
5) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně
v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (§ 16 odst. 2 správního řádu).
6) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného
v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu).
7) Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na
území České republiky, má právo před správním orgánem činit podání a jednat v jazyce své
národnostní menšiny. Pokud nemá správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny,
obstará si občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků na náklady správního orgánu (§16
odst. 4 správního řádu).
8) Osoby neslyšící mají právo na tlumočníka znakové řeči a ti, kteří neovládají znakovou řeč, mají
právo na prostředníka k dorozumění (§ 16 odst. 5 správního řádu).
9) Účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, a to do doby, než se prokáže opak (§
28 odst. 1 správního řádu).
10)
Úkony týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci řízení společně, pokud ze zvláštního
zákona nevyplývá něco jiného (§ 29 odst. 5 správního řádu).
11)
Jménem právnické osoby činí úkony její statutární zástupce (§ 30 odst. 1 správního řádu).
12)
Za právnickou osobu může činit úkony jen jedna osoba (§ 30 odst. 2 správního řádu).
13)
Zástupcem účastníka řízení je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem
účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce (§
31 správního řádu).
14)
V rozsahu, v jakém účastník řízení nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným
zástupcem (§ 32 odst. 1 správního řádu).
15)
Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí
nebo ústně do protokolu, v téže věci současně lze mít pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1
správního řádu).
16)
Mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán
informace o řízení (§ 36 odst. 2 správního řádu).
17)
Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou na požádání správního orgánu povinni předložit průkaz
totožnosti (OP), nebo jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum narození a
místo trvalého pobytu (§ 36 odst. 5 správního řádu).
18)
Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i po právní moci rozhodnutí (§
38 odst. 1 správního řádu).
19)
Mají právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části za úplatu dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to za 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i
započatou stránku (§ 38 odst. 4 správního řádu).
20)
Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
21)
Vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu
orgánu nebo strpět ohledání na místě (§ 54 odst. 1 správního řádu).
22)
Tomu, kdo po předchozím napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby,
může být uložena pořádková pokuta ve výši do 50 000 Kč (§ 62 odst. 1 písm. b), c) správního
řádu).
23)
Tomu, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě,
popřípadě jiného úkonu, může po předchozím upozornění být vykázán z místa (§ 63 odst. 1
správního řádu).
24)
Po dobu přerušení řízení činí účastníci řízení úkony, které jsou zapotřebí k odstranění důvodů
přerušení (§ 65 odst. 1 správního řádu).
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