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R O Z H O D N U T Í

Výroková část:
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"), přezkoumal
ve stavebním řízení podle ust. § 108 až ust. § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou dne 08.04.2019 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko FrýdekMístek, 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") a na základě
tohoto přezkoumání vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení
pro stavbu nazvanou "Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná - Pražmo" (dále jen "stavba")
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.

Dne 04.06.2020 speciální stavební úřad obdržel žádost stavebníka, který v souladu s ust. § 45 odst. 4
správního řádu, požádal o zúžení předmětu své žádosti podané dne 08.04.2019
pod č.j. MMFM 54968/2019, a to konkrétně o vynechání stavebního objektu „SO 106- stavební údržba
propustku v km 8,034 - ev. č. 32 (pracovní staničení km 7,980)“, který se v rámci stavby nebude
realizovat a bude řešen v samostatné projektové dokumentaci a v samostatném řízení, a tedy stavební
objekt SO 106 již nadále není předmětem tohoto řízení. Výčet pozemků dotčených stavbou se tímto
nemění.
Popis stavby:

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. Napojení na stávající komunikace bude provedeno vždy zápichem (platí i pro navazující
komunikace), pracovní spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou. U nezpevněných krajnic podél
komunikace bude odstraněno nadvýšení zanesených krajnic v průměrné tl. 200 mm, krajnice budou
doplněny asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm fr. 0/32 mm nebo ŠD fr. 0/32 mm, průměrná šířka
krajnice 500 mm. Bude provedena výměna stávajícího silničního zábradlí, které bude demontováno
a bude zřízeno nové ocelové dvoumadlové zábradlí se šikmým náběhem, výšky 1,1 m, v km 8,1918,211 (pravá strana) – dl. 20 m, km 8,180-8,215 (levá strana) – dl. 35 m. Zábradlí bude osazeno
do betonových patek. Stávající silniční zábradlí v km 10,985-11,272 50 (celkové délky 28,75 m) bude
demontováno a nahrazeno ocelovým zábradelním svodidlem ZSNH4/H2 se svislou výplní a krátkým
náběhem, na konci úseku bude svodidlo volně navazovat na silniční zábradlí. V rámci stavby je
navržena reprofilace a čištění stávajících podélných příkop a stavební údržba propustků. Součástí stavby
bude obnova stávajícího vodorovného značení a doplnění svislého dopravního značení, v místech
připojení účelových komunikací a v místech propustků budou osazeny směrové sloupky.
Výsledná konstrukce vozovky:
- obrusná vrstva

ACO 11+

tl. 40 mm

- vyrovnávací vrstva

ACP 16+

tl. 60 mm

Stavba obsahuje:


SO 101 - souvislé opravy silnice III/48414 Krásná - Pražmo (rozděleno do 4 úseků);
1. úsek č.1 - km 7,022-9,300 (recyklace za studena na místě, nový dvouvrstvý kryt - odstranění
konstrukčních vrstev s přítomností dehtu do hl. 150 mm, odstranění dalších konstrukčních vrstev
bez dehtu do hl. 300 mm pod niveletou vozovky, zpětné navezení konstrukčních vrstev s dehtem
tl. 150 mm, rozfrézování, promíchání, přidání doplňkového kameniva, reprofilace do požadovaných
sklonových poměrů a předhutnění vrstvy s dosažením úrovně 100 mm pod niveletu vozovky,
recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva – vrstva RS CA tl. 200 mm,
jednovrstvý emulzní nátěr a spojovací postřik, podkladní vrstva z asfaltového betonu pro podkladní
vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik z kationtové asfaltové emulze, obrusná vrstva
z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm);
2. úsek č.2 - km 9,300-9,867 (rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních
vrstev, výměnou podloží zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené dle TP 170 –
frézování do hl. 100 mm, odstranění stávajících konstrukčních vrstev po pláň komunikace
v tl. 350 mm, lokální opravy a sanace, výměna nevhodné podložní zeminy za vhodný nenamrzavý
materiál do hl. min. 400 mm pod úroveň pláně, separační vrstva z geotextilie, podsyp ze štěrkodrti
ŠDB 0/63 tl. 200 mm, podklad ze štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 150 mm, jednovrsttvý emulzní nátěr
a spojovací postřik, podkladní vrstva z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 70 mm,

spojovací postřik z kationtové asfaltové emulze, obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné
vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm);
3. úsek č.3 - km 9,867-11,030 (recyklace za studena na místě, nový dvouvrstvý kryt – zvýšení
nivelety o 200 mm – navezení materiálu vhodného k recyklaci v tl. 100 mm, rozfrézování,
promíchání, přidání doplňkového kameniva, reprofilace do požadovaných sklonových poměrů
a předhutnění vrstvy, recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva –
vrstva RS CA tl. 200 mm, jednovrstvý emulzní nátěr a spojovací postřik, podkladní vrstva
z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik z kationtové
asfaltové emulze, obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm);
4. úsek č.4 - km 11,030-11,329 33 (rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících
konstrukčních vrstev, výměnou podloží zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené
dle TP 170 – frézování do hl. 100 mm, odstranění stávajících konstrukčních vrstev po pláň
komunikace v tl. 350 mm, lokální opravy a sanace, výměna nevhodné podložní zeminy za vhodný
nenamrzavý materiál do hl. min. 400 mm pod úroveň pláně, separační vrstva z geotextilie, podsyp
ze štěrkodrti ŠDB 0/63 tl. 200 mm, podklad ze štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 150 mm, jednovrstvý
emulzní nátěr a spojovací postřik, podkladní vrstva z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy
ACP 16+ tl. 70 mm, spojovací postřik z kationtové asfaltové emulze, obrusná vrstva z asfaltového
betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm);


SO 102 - stavební údržba propustku v km 7,042 - ev. č. 28 (pracovní staničení km 6,986) –
stávající propustek bez úprav;



SO 103 - stavební údržba propustku v km 7,484 - ev. č. 29 (pracovní staničení km 7,432) –
provedeno očištění zdiva čela na výtoku a jeho přespárování, sanace uvnitř propustku – očištění
a přespárování zdiva, doplnění chybějícího nebo vypadlého zdiva z čela propustku, výměna
stávajícího zábradlí na výtoku (náhrada ocelovým silničním dvoumadlovým zábradlím dl. 10,8 m);



SO 104 - stavební údržba propustku v km 7,690 - ev. č. 30 (pracovní staničení km 7,637) provedeno očištění zdiva čela na výtoku, vtoku a jeho přespárování, sanace uvnitř propustku –
očištění a přespárování zdiva, doplnění chybějícího nebo vypadlého zdiva z čel propustku, sanace
říms na vtoku i výtoku – očištění (otryskání), adhézní spojovací můstek, celoplošná reprofilace
sanační maltou tl. 10-20 mm, nanesení tenkovrstvé plošné stěrkové malty a konečná úprava
sjednocovacím nátěrem, na straně vtoku bude doplněno stávající zábradlí - ocelové dvoumadlové
silniční zábradlí v délce 9,0 m;



SO 105 - stavební údržba propustku v km 7,800 - ev. č. 31 (pracovní staničení km 7,747) –
na vtoku a výtoku je navrženo kolmé betonové čelo s ŽB římsou, čelo délky 4,0 m a šířky 0,6 m,
římsy budou z betonu C 25/30 – XF3, vyztuženy třmínky o průměru 10 mm a pruty o průměru
20 mm, římsy budou uchyceny k čelu doplňkovým třmínkem R10, šířka římsy je 700 mm, výška
400 mm, délka 4200 mm, náběhové hrany římsy budou zkoseny, pod základy čel bude zřízena
podkladní vrstva z betonu tl. 100 mm, přítok na vtoku a výtoku bude opevněn dlažbou z lomového
kamene tl. 200 mm s vyspárováním, do betonu tl. 100 mm, s podsypem z ŠP tl. 50 mm;



SO 107 - stavební údržba propustku v km 9,074 - ev. č. 33 (pracovní staničení km 9,018) –
stávající čela budou v nezbytném rozsahu rozebrány a přeskládány a bude doplněno zdivo čel
z lomového kamene (15%), zdivo čela bude uloženo na maltu a vyspárováno, bude zřízeno silniční
dvoumadlové zábradlí na straně vtoku i výtoku – délky 10,8 m;



SO 108 - stavební údržba propustku v km 9,246 - ev. č. 34 (pracovní staničení km 9,190) provedeno očištění zdiva čela na výtoku, vtoku a jejich přespárování, sanace uvnitř propustku očištění a přespárování zdiva, doplnění chybějícího nebo vypadlého zdiva z čel propustku, sanace
říms na vtoku i výtoku – očištění (otryskání), adhézní spojovací můstek, celoplošná reprofilace
sanační maltou tl. 10-20 mm, nanesení tenkovrstvé plošné stěrkové malty a konečná úprava
sjednocovacím nátěrem, součástí sanace bude i dobetonování římsy na výtoku, stávající zábradlí
bude demontováno a bude zřízeno silniční dvoumadlové zábradlí na straně vtoku a výtoku délky
10,8 m;



SO 109 - stavební údržba propustku v km 9,475 - ev. č. 35 (pracovní staničení km 9,426) provedeno očištění zdiva čela na výtoku, vtoku a jejich přespárování, sanace uvnitř propustku očištění a přespárování zdiva, doplnění chybějícího nebo vypadlého zdiva z čel propustku, sanace
říms na vtoku i výtoku – očištění (otryskání), adhézní spojovací můstek, celoplošná reprofilace
sanační maltou tl. 10-20 mm, nanesení tenkovrstvé plošné stěrkové malty a konečná úprava
sjednocovacím nátěrem, stávající zábradlí bude demontováno a bude zřízeno silniční dvoumadlové
zábradlí na straně vtoku a výtoku délky 10,8 m;



SO 110 - stavební údržba propustku v km 10,261 - ev. č. 36 (pracovní staničení km 10,206)
- provedeno očištění zdiva čela na výtoku, vtoku a jejich přespárování, sanace uvnitř propustku očištění a přespárování zdiva, doplnění chybějícího nebo vypadlého zdiva z čel propustku, sanace
říms na vtoku i výtoku – očištění (otryskání), adhézní spojovací můstek, celoplošná reprofilace
sanační maltou tl. 10-20 mm, nanesení tenkovrstvé plošné stěrkové malty a konečná úprava
sjednocovacím nátěrem;



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; provedeno očištění zdiva opěr na výtoku, vtoku a jejich přespárování, sanace říms na vtoku
i výtoku – očištění (otryskání), adhézní spojovací můstek, celoplošná reprofilace sanační maltou
tl. 10-20 mm, nanesení tenkovrstvé plošné stěrkové malty a konečná úprava sjednocovacím
nátěrem, na straně vtoku i výtoku bude osazeno jednostranné silniční svodidlo s dlouhými náběhy
(celková délka svodidla 29,66 m – 2x dlouhý náběh dl. 8,83 m a 3x přímá svodnice dl. 4,0 m),
stávající zábradlí bude demontováno a bude zřízeno silniční dvoumadlové zábradlí na straně vtoku
a výtoku délky 10,8 m;



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 - stávající římsy budou vybourány a nahrazeny římsami
novými z ŽB 9,50 x 0,70 x 0,4 m, z betonu C 25/30-XF3, římsy budou vyztuženy třmínky
o průměru 10 mm a pruty o průměru 20 mm, římsy budou uchyceny k čelu římsovými kotvami
v osové vzdálenosti 0,5 m, náběhové hrany říms budou zkoseny, podél říms budou zřízeny
odvodňovací žlábky z žulových kostek tl. 100 mm a šířky 500 mm, žlaby budou vyústěny na líc
mostních opěr tak, aby voda z komunikace stékala po svahu na vtoku a výtoku do stávajícího
vodního toku, délka žlábku je 11,0 m, žulové kostky budou osazeny do betonového lože
tl. 100 mm, na straně vtoku a výtoku budou osazeny zábradelní svodidla ZSNH4/H2 s krátkými
výškovými náběhy, délky 24,59 m (2x krátký náběh dl. 4,795 m a 3x přímá svodnice dl. 4,0 m).

Další podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace pro stavební povolení z r. 2018, kterou
vypracoval a autorizoval Ing. Petr Guňka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava, ČKAIT 1103866.
Pro prov edení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace z r. 2018, kterou vypracoval
a autorizoval Ing. Petr Guňka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava, ČKAIT 1103866; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví
a života osob na staveništi.
3. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby
nedošlo k jejich případnému poškození. Jelikož při stavbě dojde k dotčení inženýrských sítí, platí

pro napojení, přiblížení k nim, souběhy a křížení s nimi jak ČSN 736005, ustanovení zákona
č. 458/2000 Sb., tak soubory podmínek majitelů a provozovatelů těchto sítí vyplývajících
ze stanovisek, zejména: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín (stanovisko

zn.: 1103094813 ze dne 20.03.2019; sdělení o existenci zařízení zn.: 0101014453
ze dne 06.11.2018); GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
(stanovisko zn.: 5001883754 ze dne 21.03.2019); Radek Pavlas (vedení optického kabelu),
Pražmo 35, 739 04 Pražmo (sdělení ze dne 28.11.2018); Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(CETIN), Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov (vyjádření č.j.: 561183/19 ze dne
07.03.2019); Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října č.p. 169,
709 00 Ostrava (stanovisko zn.: 9773/V005884/2019/KO ze dne 22.03.2019 a informace o průběhu
inženýrských sítí zn.: 9773/D030278/2018 ze dne 20.11.2018); Obec Pražmo, Pražmo 153, 739 04
Pražmo (vyjádření k technické infrastruktuře zn. 308/2018/788 ze dne 20.11.2018); Obec Krásná,
739 04 Pražmo (vyjádření k technické infrastruktuře zn. 952/2018 ze dne 09.01.2019); Lesy České
republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové (vyjádření č.j. LCR951/002954/2019 ze dne 02.07.2019); Lesy České
republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo (sdělení
č.j. LCR110/000505/2019 ze dne 08.03.2019); Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (vyjádření zn.: POD/04069/2019/9232/823 ze dne 28.03.2019).
Respektovány musí být rovněž stávající přípojky na inženýrské sítě. Jestliže se při provádění
zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená v projektové dokumentaci,
musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich
poškození.
4. Budou
dodrženy
podmínky
závazného
stanoviska
Hasičského
záchranného
sboru
Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p. 2264, 738 02 FrýdekMístek 2, jako věcně a místně příslušného dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, č.j.: HSOS3110-4/2019 ze dne 11.04.2019, zejména:
-

V průběhu výstavby musí být pro průjezd požární techniky zachována šířka jízdního pruhu
min. 3,00 m.

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního
prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, které bylo vydáno
jako součást koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje
a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, č. j. MMFM 35386/2019
ze dne 06.06.2019, zejména:

1. Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 15 dnů oznámeny místní
organizaci Českého rybářského svazu.
2. V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných
a plynných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.
3. Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i 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 možno 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 sloupovitých 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, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními
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, na kterou
je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného 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.
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska o souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního
zákona Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, Politických obětí
2478, 738 01 Frýdek-Místek, č. j. MMFM 128186/2019 ze dne 28.08.2019, zejména:

1. V korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební
(odplavitelný) materiál, technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
2. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami.
3. Před vydáním povolení k užívání stavby bude vodní tok protokolárně předán správci toku Lesy
České republiky, správa toků – oblast povodí Odry, nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.
7. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby
až do jejího dokončení.
8. Na stavbě bude veden dle ust. § 157 stavebního zákona stavební deník.
9. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
10. Dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu předem
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní
prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.
Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu j e:
1.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
Horymírova č.p. 2287, 738 33 Frýdek-Místek

2.

Obec Raškovice, Raškovice č.p. 207, 739 04 Raškovice

3.

Alena Pohludková, Raškovice č.p. 291, 739 04 Raškovice

organizace,

středisko

Frýdek-Místek,

4.

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava

5.

Marie Koždoňová, Raškovice č.p. 90, 739 04 Raškovice

6.

Dalibor Chuděj, Raškovice č.p. 10, 739 04 Raškovice

7.

Jiří Blahuta, Raškovice č.p. 368, 739 04 Raškovice

8.

Antonín Březina, Okružní č.p. 490, 747 14 Markvartovice

9.

Alexandr Čuba, Raškovice č.p. 171, 739 04 Raškovice

10. Obec Krásná, Krásná č.p. 287, 739 04 Krásná
11. Josef Herman, Krásná č.p. 40, 739 04 Krásná
12. Zdeňka Hermanová, Krásná č.p. 40, 739 04 Krásná
13. Radomír Vaněk, Vsetínská č.p. 475, 757 01 Valašské Meziříčí
14. Marcela Hrůzková, Krásná č.p. 191, 739 04 Krásná
15. Karel Mittasch, Jaselská č.p. 1161/1, 708 00 Ostrava
16. MUDr. Jiří Platoš, Morávka č.p. 612, 739 04 Morávka
17. Pavel Sysala, Jiřího Herolda č.p. 1560/8, 700 30 Ostrava
18. Veronika Sysalová, Jiřího Herolda č.p. 1560/8, 700 30 Ostrava
19. Ing. Věra Motyčková, Krásná č.p. 268, 739 04 Krásná
20. Ladislav Škapa, Tlapákova č.p. 1242/15, 700 30 Ostrava
21. Marie Škapová, Tlapákova č.p. 1242/15, 700 30 Ostrava
22. Jiřina Niliusová, Hlavní třída č.p. 698/92, 708 00 Ostrava
23. Obec Pražmo, Pražmo č.p. 153, 739 04 Pražmo
24. CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
25. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
26. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
27. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní č.p. 2811, 738 01 FrýdekMístek
28. Radek Pavlas, Pražmo č.p. 35, 739 04 Pražmo
29. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava
30. Martin Chlebek, Krásná č.p. 295, 739 04 Krásná
Odůvodnění:
Dne 08.04.2019 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem
podání bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady
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a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 28.05.2019 vyzván k doplnění
žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 12.06.2019, 17.07.2019, 26.09.2019,
15.01.2020, 27.01.2020.
Speciální stavební úřad shledal, že v případě výše zmíněné stavby se jedná o stavbu, která nesplňuje
podmínky uvedené v ust. § 14 a § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, s odkazem na ust. § 16 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Výše uvedenou
stavbu je nutné posuzovat podle ust. § 16 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích ve vztahu k ust.
§ 108 odst. 1 stavebního zákona. V souvislosti s tím je nutno k povolení této stavby vydat stavební
povolení.
Proces stavebního řízení je upraven v ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích. V ust. § 16 odst. 3
je uvedeno, že pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní, stavební a společné

územní a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové
komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu a nejsou dotčeny předpisy
o ochraně životního prostředí. Obecně je nutno uvést, že proces stavebního řízení je upraven v ust.
§ 109 až § 115 stavebního zákona a v ust. § 18b a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška č. 503/2006
Sb.“), přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně příslušnému
správnímu orgánu. Správní orgán je povinen rozhodnout jen v rozsahu podané žádosti, proto zkoumá,
zda předložená žádost včetně příloh a dokumentace splňuje požadavky a předpoklady stanovené
příslušnými zákony a předpisy, tzn. že především přezkoumává podanou žádost z hlediska, zda je
úplná, zda splňuje požadované náležitosti ve smyslu výše citovaných ustanovení a dále přezkoumává
podanou žádost a připojené podklady z hlediska, zda jsou splněny požadavky uvedené v ust. § 111
stavebního zákona.
Speciální stavební úřad v tomto řízení vycházel z těchto podkladů:


žádost o stavební povolení č.j. MMFM 54968/2019 ze dne 08.04.2019 včetně přílohy č. 2 (tabulka
záborů parcel); včetně doplnění žádosti o změnu názvu stavby č.j. MMFM 91887/2019 ze dne
12.06.2019; a další doplnění podkladů k žádosti ze dne 17.07.2019, 26.09.2019, 15.01.2020,
27.01.2020;



plná moc pro VIAT s.r.o. k zastoupení Správy silnic Moravskoslezského kraje;



plán kontrolních prohlídek stavby;



projektové dokumentace pro stavební povolení z r. 2018, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Petr
Guňka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1103866;



výpis z katastru nemovitostí včetně kopie katastrální mapy, vyhotoveno dálkovým přístupem dne
24.05.2019 a aktualizováno dne 14.02.2020; (pro pozemek parc.č. 2586/12 aktualizováno dne
19.02.2020 - změna vlastníka na základě dědického řízení);



sdělení
okresního
soudu
č.j. 47 D 1142/2019-39;



souhlas s vydáním stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona, vydaný Obecním úřadem
Raškovice,
stavebním
úřadem,
Raškovice
207,
739 04 Pražmo,
č.j. SÚ 2309/2019
ze dne 26.08.2019;



stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, zn.: 1103094813
ze dne 20.03.2019;



sdělení o existenci zařízení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, zn.:
0101014453 ze dne 06.11.2018;
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Na

Poříčí 3206,

738 13 Frýdek-Místek



sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services a.s., zn. 0200829985 ze dne
06.11.2018 (nedojde k dotčení);



stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00
zn.: 5001883754 ze dne 21.03.2019;



vyjádření NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, zn.: 10020/18/OVP/N
ze dne 12.11.2018 (nedojde k dotčení);



sdělení Radek Pavlas, Pražmo 35, 739 04 Pražmo (vedení optického kabelu) ze dne 28.11.2018;



sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services a.s., zn. 0200829985 ze dne
06.11.2018 (nedojde k dotčení);



vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3Žižkov, č.j.: 561183/19 ze dne 07.03.2019;



stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října č.p. 169, 709 00 Ostrava,
zn.: 9773/V005884/2019/KO ze dne 22.03.2019;



informace o průběhu inženýrských sítí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.,
28. října č.p. 169, 709 00 Ostrava, zn.: 9773/D030278/2018 ze dne 20.11.2018;



vyjádření k technické infrastruktuře Obce Pražmo, Pražmo 153, 739 04 Pražmo, zn. 308/2018/788
ze dne 20.11.2018;



vyjádření k technické infrastruktuře Obec Krásná, 739 04 Pražmo, zn. 952/2018 ze dne 09.01.2019;



vyjádření k technické infrastruktuře Obec Raškovice,
zn. 1510/2018/Star ze dne 28.12.2018 (nedojde k dotčení);



vyjádření České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1,
zn. UPTS/OS/206049/2018 ze dne 14.11.2018 (nedojde k dotčení);



T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E40865/18 ze dne
06.11.2018 (nedojde k dotčení);



Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: MW991012021199610 ze
dne 06.11.2018 (nedojde k dotčení);



koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního
řádu, Radniční č.p.1148, 738 22 Frýdek-Místek, č.j.: MMFM 35386/2019 ze dne 06.06.2019;



stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, Radniční
č.p.1148, 738 22 Frýdek-Místek, č.j.: MMFM 136984/2019 ze dne 05.09.2019;



závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství,
Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek č.j. MMFM 128186/2019 ze dne 28.08.2019
(o souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona);



závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství,
Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek č.j. MMFM 101542/2019 ze dne 22.07.2019
(o povolení stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa);



vyjádření Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, č.j. LCR951/002954/2019 ze dne 02.07.2019;
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Raškovice 207,
169

00

739

Brno 2,

04

Pražmo,

Praha 6-Břevnov,



sdělení Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo,
č.j. LCR110/000505/2019 ze dne 08.03.2019;



závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru
Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p. 2264, 738 02 Frýdek-Místek 2, č.j.: HSOS-3110-4/2019
ze dne 11.04.2019;



vyjádření správce povodí a správce vodního toku - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zn.: POD/04069/2019/9232/823 ze dne 28.03.2019;



stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního
odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek č.j.: KRPT55981-2/ČJ-2019-070206 ze dne 08.04.2019;



sdělení Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, Politických
obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek č.j. MMFM 56225/2020 ze dne 21.04.2020;



sdělení VIAT s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno ze dne 27.04.2020;



žádost o zúžení předmětu žádosti o stavební povolení o stavební objekt SO 106, ze dne 04.06.2020.

Podle ust. § 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení: a) stavebník, b) vlastník stavby,
na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li 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, 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.
Po posouzení výše uvedeného ustanovení zahrnul speciální stavební úřad mezi účastníky předmětného
řízení v souladu ust. § 109 písm. a) stavebního zákona Správu silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova č.p. 2287, 738 33 FrýdekMístek (stavebník; dále též jako oprávněný hospodařit se svěřeným majetkem kraje, tedy pozemky

stavby parc.č. 546/4, 2586/1, 2586/7, 2586/10 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou,
a parc.č. 90/2, 950/2, 1428/5, 1428/8, 1428/9, 1428/11, 1428/12, 1428/13, 1428/14, 1428/15,
1428/18, 1428/21, 1428/22, 1428/23, 1428/24, 1428/29, 1428/30, 1428/31, 1428/32, 1428/33,
1428/35, 1428/37, 1428/38, 1428/39, 1428/40, 1428/41, 1428/42, 1428/44, 1428/46, 1428/47,
1428/48, 1428/50, 1428/52, 1428/54, 1428/55, 1428/56, 1428/58, 1428/63, 1428/64, 1428/65,
1428/70 v katastrálním území Raškovice a parc.č. 419/3 v katastrálním území Pražmo).
Dále se speciální stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být provedením (prováděním) stavby, přímo
dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva
lze dle názoru speciálního stavebního úřadu rozumět především dotčení stíněním, hlukem, pachem,
prachem, plynem, odpadem, vodou, kouřem, otřesy, světlem atd. tj. různými imisemi (§ 1013 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje
do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních
nemovitostí může být podle speciálního stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou
dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu, jakož i změna v užívání stavby, kdy nové užívání stavby
klade větší nároky na kvalitu prostředí. Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností provedením
(prováděním) předmětné stavby považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky
tímto provedením (prováděním) stavby, pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že provedením
(prováděním) stavby mohla být přímo dotčena práva vlastníka pozemku, na kterém má být stavba
prováděna a vlastníků technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu
bude prováděna a dále speciální stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavby mohla být přímo
dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může
být dotčeno zvýšeným hlukem, prachem, zvýšenou intenzitou dopravy.
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Vzhledem k těmto skutečnostem byla speciálním stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu
s ust. § 109 písm. c) stavebního zákona zahrnuti: Obec Krásná, Krásná č.p. 287, 739 04 Krásná
(vlastník pozemků stavby parc. č. 2586/13, 2697 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou);
Martin Chlebek, Krásná č.p. 295, 739 04 Krásná (vlastník pozemku stavby parc. č. 2586/12
v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou); Josef Herman, Krásná č.p. 40, 739 04 Krásná
(spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 466/9 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou); Zdeňka
Hermanová, Krásná č.p. 40, 739 04 Krásná (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 466/9
v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou); Radomír Vaněk, Vsetínská č.p. 475, 757 01
Valašské Meziříčí (vlastník pozemku stavby parc. č. 2586/11 v katastrálním území Krásná pod Lysou
Horou); Marcela Hrůzková, Krásná č.p. 191, 739 04 Krásná (vlastník pozemků stavby
parc. č. 466/14, 484/3 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou); Karel Mittasch, Jaselská
č.p. 1161/1, 708 00 Ostrava (spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 2586/8, 2586/9 v katastrálním
území Krásná pod Lysou Horou); MUDr. Jiří Platoš, Morávka č.p. 612, 739 04 Morávka
(spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 2586/8, 2586/9 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou);
Pavel Sysala, Jiřího Herolda č.p. 1560/8, 700 30 Ostrava (spoluvlastník pozemků stavby
parc. č. 689/3, 689/4, 674/3 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou); Veronika Sysalová,
Jiřího Herolda č.p. 1560/8, 700 30 Ostrava (spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 689/3, 689/4,
674/3 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou); Ing. Věra Motyčková, Krásná č.p. 268,
739 04 Krásná (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 674/3 v katastrálním území Krásná pod Lysou
Horou); Ladislav Škapa, Tlapákova č.p. 1242/15, 700 30 Ostrava (spoluvlastník pozemku
stavby parc. č. 674/3 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou); Marie Škapová, Tlapákova
č.p. 1242/15, 700 30 Ostrava (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 674/3 v katastrálním území
Krásná pod Lysou Horou); Jiřina Niliusová, Hlavní třída č.p. 698/92, 708 00 Ostrava (vlastník
pozemků stavby st. p. 398, a parc. č. 683/1, 683/2 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou);
Obec Raškovice, Raškovice č.p. 207, 739 04 Raškovice (vlastník pozemků stavby parc. č. 19/2,

1428/1, 1428/10, 1428/16, 1428/26, 1428/34, 1428/51, 1428/53, 1428/59, 1428/61, 1428/66, 1512,
v katastrálním území Raškovice); Alena Pohludková, Raškovice č.p. 291, 739 04 Raškovice
(vlastník pozemku stavby parc. č. 1428/62 v katastrálním území Raškovice); Povodí Odry, státní
podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava (vlastník pozemku stavby parc. č. 1475/1
v katastrálním území Raškovice); Marie Koždoňová, Raškovice č.p. 90, 739 04 Raškovice
(vlastník pozemku stavby parc. č. 1428/43 v katastrálním území Raškovice); Dalibor Chuděj,
Raškovice č.p. 10, 739 04 Raškovice (vlastník pozemku stavby parc. č. 88/1 v katastrálním území
Raškovice); Jiří Blahuta, Raškovice č.p. 368, 739 04 Raškovice (vlastník pozemku stavby
parc. č. 1428/17 v katastrálním území Raškovice); Antonín Březina, Okružní č.p. 490, 747 14
Markvartovice (vlastník pozemku stavby parc. č. 947/2 v katastrálním území Raškovice); Alexandr
Čuba, Raškovice č.p. 171, 739 04 Raškovice (vlastník pozemku stavby parc. č. 1428/57
v katastrálním území Raškovice); Obec Pražmo, Pražmo č.p. 153, 739 04 Pražmo (vlastník
pozemku stavby parc. č. 131/1, 402/4 v katastrálním území Pražmo).
Dále byli speciálním stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu s ust. § 109 písm. d) stavebního
zákona zahrnuti: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha (vlastník technické
infrastruktury); ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín (vlastník technické
infrastruktury); GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno (vlastník technické
infrastruktury); Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní č.p.
2811, 738 01 Frýdek-Místek (správce toků); Radek Pavlas, Pražmo č.p. 35, 739 04 Pražmo
(vlastník technické infrastruktury); Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava (vlastník technické infrastruktury).
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
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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
písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru.
Mezi účastníky byli rovněž speciálním stavebním úřadem v souladu s ust. § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona zahrnuti: 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, 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.
Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ust. § 109 stavebního zákona zahrnuti, neboť
jejich práva a povinnosti k sousedním stavbám a pozemkům nebudou předmětnou stavbou přímo
dotčeny.
Dle ust. § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené
podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda: a) projektová

dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací; b)
projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu; c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem; d)
předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
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Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady dle ust. § 111 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona, a to zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územním rozhodnutím
nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním
souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně
plánovací dokumentací.
Pro výše uvedenou stavbu 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, vydal stavební úřad - Obecní úřad Raškovice souhlas ve smyslu ust. § 15 stavebního zákona
k povolení stavby č.j. SÚ 2309/2019 ze dne 26.08.2019, kde je též uvedeno, že územní rozhodnutí
o umístění stavby stavba nevyžaduje, jelikož se jedná o údržbu stávající komunikace a propustků na ní.
Speciální stavební úřad shledal, že v případě předmětné stavby se jedná o změnu dokončené stavby dle
ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, kde je uvedeno, že změnou dokončené stavby je stavební

úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se
považuje též zateplení pláště stavby. 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, lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon
jinak. Ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona však stanoví, že rozhodnutí o umístění stavby ani
územní souhlas stavební úpravy nevyžadují. Vzhledem k výše uvedenému územní rozhodnutí
(ani územní souhlas) nebylo vůbec vydáno.
Vzhledem k výše uvedenému speciální stavební úřad dospěl k závěru, že předmětná stavba je v souladu
s ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
Dále speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady dle ust. § 111 odst. 1
písm. b) stavebního zákona, a to zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou
v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad po přezkoumání
projektové dokumentace, kterou vypracovala oprávněná osoba - Ing. Petr Guňka, autorizovaný technik
pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1103866, zjistil, že předložená projektová
dokumentace splňuje požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební
povolení, neboť byla zpracována dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace obsahuje části A-E členěné
na jednotlivé části s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací,
stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.
Obecné požadavky na výstavbu jsou pak řešeny v souhrnné technické zprávě části B.1 písm. a)
a písm. c) tj. informace o dodržení obecných požadavků na využití území a v souhrnné technické zprávě
části B.2.1 písm. d) tj. údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Speciální stavební úřad také přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady dle ust. § 111 odst. 1
písm. c) stavebního zákona, a to zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického,
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem. Speciální stavební úřad po přezkoumání projektové dokumentace zjistil, že se jedná
o souvislou opravu stávající silnice III/48414, v rámci které bude ponecháno stávající šířkové
a prostorové uspořádání silnice a je navržena obnova podélného a příčného odvodnění silnice – čištění
a reprofilace příkop a stavební údržba propustků, veškeré stávající napojení na silnici bude zachováno.
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Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady také dle ust. § 111 odst. 1
písm. d) stavebního zákona, a to zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými
orgány. Splnění souladu stavby s veřejným zájmem chráněným zvláštními právními předpisy stavebník
prokázal doložením projektové dokumentace, kdy splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků
vyplývajících z jiných právních předpisů je řešeno v souhrnné technické zprávě části B.2.1 písm. e).
Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal stanovisko Magistrát města Frýdku-Místku, odbor
územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční č.p.1148, 738 22 Frýdek-Místek (koordinované
stanovisko č.j.: MMFM 35386/2019 ze dne 06.06.2019); Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy
a silničního hospodářství, Radniční č.p.1148, 738 22 Frýdek-Místek (stanovisko č.j.: MMFM
136984/2019 ze dne 05.09.2019); Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí
a zemědělství, Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (závazné stanovisko o souhlasu
vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona č.j. MMFM 128186/2019 ze dne 28.08.2019); Magistrát
města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí 2478, 738 01 FrýdekMístek (závazné stanovisko o povolení stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
č.j. MMFM 101542/2019 ze dne 22.07.2019); Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p. 2264, 738 02 Frýdek-Místek 2 (závazné stanovisko
č.j.: HSOS-3110-4/2019 ze dne 11.04.2019); Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19
Frýdek-Místek (stanovisko č.j.: KRPT-55981-2/ČJ-2019-070206 ze dne 08.04.2019); Obecní úřad
Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207, 739 04 Pražmo (souhlas s vydáním stavebního povolení dle
§ 15 stavebního zákona č.j. SÚ 2309/2019 ze dne 26.08.2019). Předmětným záměrem nebyl dotčen
veřejný zájem chráněný žádnými jinými zvláštními právními předpisy. Vzhledem ke kladným
stanoviskům dotčených orgánů, jejichž požadavky vztahující se k další přípravě a realizaci stavby byly
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, dospěl speciální stavební úřad k závěru, že předložené
podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Speciální stavební úřad rovněž v souladu s ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky
budoucího užívání stavby a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že se jedná o souvislou
opravu stávající silnice III/48414, v rámci které bude ponecháno stávající šířkové a prostorové
uspořádání silnice a je navržena obnova podélného a příčného odvodnění silnice – čištění a reprofilace
příkop a stavební údržba propustků, veškeré stávající napojení na silnici bude zachováno. Vzhledem
k výše uvedenému a s ohledem na souhlasná stanoviska dotčených orgánů speciální stavební úřad
dospěl k závěru, že užívání uvedené stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky
sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího
provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat
nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.
Speciální stavební úřad opatřením č.j.: MMFM 28352/2020 ze dne 19.02.2020 oznámil podle ust. § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. V tomto opatření speciální stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány poučil, že upouští
dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního projednání s ohledáním na místě, neboť mu jsou
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Dále speciální stavební úřad účastníky řízení poučil, že
mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. Speciální stavební úřad účastníky
řízení současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 1 stavebního zákona). Speciální stavební úřad účastníky
řízení také poučil o tom, že podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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. Dále je poučil, že 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 dle ust. § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží. Speciální stavební úřad účastníky řízení také poučil o skutečnostech vyplývajících
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z ust. § 114 odst. 3 stavebního zákona. Speciální stavební úřad také v tomto opatření seznámil
účastníky řízení podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu s podklady rozhodnutí a vyzval je k vyjádření
k těmto podkladům ve lhůtě do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek, popřípadě důkazů.
Možnosti podat nová stanoviska ve stanovené lhůtě žádný z dotčených orgánů nevyužil.
Možnosti podat námitky ve stanovené lhůtě využili tito účastníci řízení:
1. PhDr. Jiřina Niliusová, Hlavní třída č.p. 698/92, 708 00 Ostrava, která ve svém podání
ze dne 02.03.2020 uvedla: „Jako vlastník pozemku st. 398 k.ú. Krásná pod Lysou Horou,

nesouhlasím s opravou propustku (v projektové dokumentaci označeno SO 106), který ústí na můj
pozemek. Jako vlastník pozemku st. 398 k.ú. Krásná pod Lysou Horou požaduji přeložení propustku,
aby dále již neústil na můj pozemek st. 398, nýbrž přes pozemky parc.č. 720/5 a 720/4, oba v k.ú.
Krásná pod Lysou Horou, ústil do stávající příkopy.“
2. Jiřina Tkadlečková, Krásná 229, 739 04 Krásná, a PhDr. Jiřina Niliusová, Hlavní třída
č.p. 698/92, 708 00 Ostrava, obě zastoupeny Mgr. Tomáš Krásný, advokát, Milíčova
č.p. 1386/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, které ve svém podání ze dne 05.03.2020
uvedly: „Jsme mj. vlastníce pozemku parcela č. 2586/6 v obci Krásná, v k.ú. Krásná pod Lysou

Horou (Jiřina Tkadlečková) a pozemku parcela č. st. 398 a parcela č. 683/2 v obci Krásná, v k.ú.
Krásná pod lysou Horou (Jiřina Niliusová).
Dne 2.3.2020 jsme se detailně seznámily s Oznámením o zahájení stavebního řízení vydaného
Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením
stavebního řádu č.j. MMFM 28352/2020 ze dne 19.2.2020. Z něj plyne, že byla podána žádost
o stavební povolení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná-Pražmo“. Součástí
této stavby má být i SO 106 – stavební údržba propustku v km 8,034-ev.č.32.
Je tedy zřejmé, že stavba bude probíhat také na našich shora uvedeném pozemcích, včetně tedy
pozemku parcela č. 2586/6, jelikož právě na tomto pozemku se nachází předmětná propust, resp.
ústí této propusti. Je tedy nesporné, že uvedenou stavbou bude dotčen i pozemek parcela č. 2586/6.
Paní Jiřina Tkadlečková tak měla být od počátku považována za účastníka řízení, neboť na tomto
pozemku má být stavba prováděna. Ve smyslu § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., je tedy
účastníkem řízení i paní Jiřina Tkadlečková a mělo ji být oznámení doručeno do vlastních rukou.
K samotné stavbě uvádíme následující stanovisko:
S provedením stavby v rozsahu SO 106 – stavební údržba propustku v km 8,034-ev.č. 32
nesouhlasíme. Ostatně PhDr. et. PhDr. Jiřina Niliusová již svůj nesouhlas prezentovala v rámci
protokolu o nahlédnutí do spisu sepsaného dne 2.3.2020. Obě máme za to, že tento způsob řešení
opravy poškozené a nefunkční propusti nezajistí, aby již nedocházelo k poškozování pozemků parc.č.
st. 398 a parcela č. 683/2, které jsou ve vlastnictví PhDr. et. PhDr. Jiřiny Niliusové. V tomnto směru
probíhala v minulosti komunikace mezi PhDr. et. PhDr. Jiřinou Niliusovou a stavebníkem, z které
vyplynul zcela jiný záměr, a sice že mělo dojít k zaslepení stávající propusti a vytvoření nové propusti
pod pozemkem parcela č. 720/5. Řešení, které nyní stavebník zvolil je zcela jiné a vůbec nevyřeší
problém spočívající v tom, že voda bude vnikat na shora uvedené pozemky PhDr. et. PhDr. Jiřiny
Niliusové a bude způsobovat jejich podmáčení.
Můžeme tedy uzavřít, že jsem kategoricky proti tomu, aby na našich pozemcích byla taková stavba
realizována. Tímto tedy podáváme oficiální námitky proti stavbě v rozsahu SO 106 – stavební údržba
propustku v km 8,034-ev.č. 32.
Navíc máme za to, že předmětnou propustí se dostává na pozemek PhDr. et. PhDr. Jiřiny Niliusové
i voda sváděná z pozemků společnosti Farma Krásná s.r.o., IČO 47150564, se sídlem Krásná 217,
739 04, kdy tato voda může být i zdravotně závadná. Ke stavebnímu záměru by se tedy měl vyjádřit
i příslušný vodoprávní úřad vedený Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí
a zemědělství. Jsme také toho názoru, že způsob provedení stavby – opravy propustku nevyřeší
přetrvávající potíže s odvodněním dané oblasti. Ostatně i za tímto účelem provedl vodoprávní úřad
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dne 14.12.2017 místní šetření, kterého se účastnil i zástupce stavebníka a závěry tohoto šetření byly
takové, že bude vybudován propustek, který bude odvádět srážkové vody podél komunikace
III/48414 směr obec Raškovice a stávající propustek bude zaplombován a tím bude zamezeno
odvádění srážkových vod přes pozemek parcela č. 683/2. Jak jsme již uvedli, současný projekt je
v přímém rozporu s těmito závěry.
Navrhujeme tedy, aby si správní orgán vyžádal stanovisko shora uvedeného vodoprávního úřadu.
Současně správní orgán musí vzít v potaz náš kategorický nesouhlas se projektovou dokumentací
a stavbou jako takovou.“
Speciální stavební úřad se těmito námitkami zabýval.
Prvně je nutno uvést, že speciální stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení, v souladu s ust.
§ 109 písm. c) stavebního zákona, PhDr. Jiřinu Niliusovou, Hlavní třída č.p. 698/92, 708 00 Ostrava,
zahrnul do okruhu účastníků řízení na základě vlastnického práva k pozemkům stavby tj. st. p. 398,
a parc. č. 683/1, 683/2 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou, a v souladu s ust. § 109 písm. e)
stavebního zákona, paní Jiřinu Tkadlečkovou, Krásná 229, 739 04 Krásná, zahrnul do okruhu
účastníků řízení na základě vlastnického práva k sousednímu pozemku stavby tj. parc. č. 2586/6
v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou (v souladu s ust. § 112 stavebního zákona v řízení
identifikována označením pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, tedy parc. č. 2586/6
v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou).
Dále je nutno uvést, že v opatření č.j.: MMFM 28352/2020 ze dne 19.02.2020 speciální stavební úřad
účastníky řízení v souladu s § 114 odst. 4 stavebního zákona poučil o podmínkách pro uplatňování
námitek ve stavebním řízení.
Podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona se 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, nepřihlíží.
Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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.
V podání Jiřiny Tkadlečkové a PhDr. Jiřiny Niliusové, obě zastoupeny Mgr. Tomášem Krásným,
ze dne 05.03.2020 je uvedeno „Jsme mj. vlastníce pozemku parcela č. 2586/6 v obci Krásná, v k.ú.

Krásná pod Lysou Horou (Jiřina Tkadlečková) a pozemku parcela č. st. 398 a parcela č. 683/2 v obci
Krásná, v k.ú. Krásná pod Lysou Horou (Jiřina Niliusová). Dne 2.3.2020 jsme se detailně seznámily
s Oznámením o zahájení stavebního řízení vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem
územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu č.j. MMFM 28352/2020 ze dne
19.2.2020. Z něj plyne, že byla podána žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce
silnice III/48414 Krásná-Pražmo“. Součástí této stavby má být i SO 106 – stavební údržba propustku
v km 8,034-ev.č.32. Je tedy zřejmé, že stavba bude probíhat také na našich shora uvedeném
pozemcích, včetně tedy pozemku parcela č. 2586/6, jelikož právě na tomto pozemku se nachází
předmětná propust, resp. ústí této propusti. Je tedy nesporné, že uvedenou stavbou bude dotčen
i pozemek parcela č. 2586/6.“
Speciální stavební úřad opatřením č.j.: MMFM 44145/2020 ze dne 13.03.2020 požádal VIAT s.r.o.,
IČ 05705398, Lidická č.p. 700/19, 602 00 Brno, jako zpracovatele dokumentace, o vyjádření z hlediska
navrženého řešení, zejména z hlediska možného dotčení výše uvedeného pozemku parc. č. 2586/6 k.ú.
Krásná Pod Lysou Horou.
Zpracovatel dokumentace - VIAT s.r.o. ve vyjádření ze dne 27.04.2020 uvedl, že k záborům parcely
č. 683/1, p.č. 683/2, p.č. 398 – dojde v rámci navržených stavebních úprav (opravy stávající silnice
III/48414). K dotčenému záboru dojde v rámci narovnání majetkových vztahů, kdy při geodetickém
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zaměření předmětné silnice, bylo zjištěno, že hranice parcel k.ú. zasahují do stávající silnice III/48414.
V rámci narovnání majetkových vztahů byla do záboru zahrnuta plocha – zpevněná část silnice,
nezpevněná krajnice a zemní těleso komunikace (včetně silniční příkopy) – tj. zábor po hranu příkopy
tzn. po stávající oplocení pozemků. Zpracovatel dokumentace též přílohou doložil situaci záborů parcely
č. 683/1, p.č. 683/2 a p.č. 398 v měřítku 1:1000, s vyznačením vlastníka a plochy záboru. Výše
uvedené pozemky parc. č. 683/1, p.č. 683/2 a p.č. 398 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou
byly v řízení zahrnuty mezi pozemky stavby.
Dále zpracovatel dokumentace ve vyjádření uvedl, že se plánuje stavební úprava stávajícího propustku
v km 8,034 -ev.č. 32, kterou v současné době zpracovává firma Dopravní projektování spol. s.r.o.,
v rámci samostatné projektové dokumentace nazvané „Rekonstrukce odvodnění komunikace III/48414,
8,034 v obci Krásná“, kde bude propustek řešen tak, aby byla voda ze silniční příkopy převáděna přes
stávající napojení na p.č. 720/5, a tekla tak dále podél silnice III/48414 a stávající zatrubnění
převádějící vody přes silnici III/48414 bylo po dokončení stavebních úprav zaslepeno a že touto
plánovanou stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 2586/6 v katastrálním území Krásná pod Lysou
Horou. Avšak z předložené projektové dokumentace předmětné stavby, ani ze situace záborů doplněné
zpracovatelem dokumentace, není patrné, že by výše uvedená parcela č. 2586/6 v katastrálním území
Krásná pod Lysou Horou, byla pozemkem předmětné stavby. Výše uvedený pozemek parc. č. 2586/6
v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou, tedy nebyl v řízení zahrnut mezi pozemky stavby.
Z uvedených důvodů posoudil speciální stavební úřad námitku jako nedůvodnou.
Dále je v podání Jiřiny Tkadlečkové a PhDr. Jiřiny Niliusové, obě zastoupeny Mgr. Tomášem
Krásným, ze dne 05.03.2020 uvedeno: „Paní Jiřina Tkadlečková tak měla být od počátku považována

za účastníka řízení, neboť na tomto pozemku má být stavba prováděna. Ve smyslu § 85 a § 109 zákona
č. 183/2006 Sb., je tedy účastníkem řízení i paní Jiřina Tkadlečková a mělo ji být oznámení doručeno
do vlastních rukou“.
Speciální stavební úřad shledal, že v případě předmětné stavby se jedná o změnu dokončené stavby dle
ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, kde je uvedeno, že změnou dokončené stavby je stavební

úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se
považuje též zateplení pláště stavby. 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, lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon
jinak. Ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona však stanoví, že rozhodnutí o umístění stavby ani
územní souhlas stavební úpravy nevyžadují. S ohledem na výše uvedené speciální stavební úřad
v tomto řízení nestanovoval účastníky řízení dle ust. § 85 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad shledal, že v případě výše zmíněné stavby se jedná o stavbu, která nesplňuje
podmínky uvedené v ust. § 14 a § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, s odkazem na ust. § 16 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Výše uvedenou
stavbu je nutné posuzovat podle ust. § 16 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích ve vztahu k ust.
§ 108 odst. 1 stavebního zákona. V souvislosti s tím je nutno k povolení této stavby vydat stavební
povolení. Proces stavebního řízení je upraven v ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích. V ust.
§ 16 odst. 3 je uvedeno, že pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní, stavební

a společné územní a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné
účelové komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu a nejsou dotčeny
předpisy o ochraně životního prostředí. Obecně je nutno uvést, že proces stavebního řízení je upraven
v ust. § 109 až § 115 stavebního zákona a v ust. § 18b a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška
č. 503/2006 Sb.“). Speciální stavební úřad tak stanovil okruh účastníků stavebního řízení dle ust. § 109
stavebního zákona, kdy mimo jiné zahrnul též PhDr. Jiřinu Niliusovou v souladu s ust. § 109 písm. c)
stavebního zákona do okruhu účastníků řízení na základě vlastnického práva k pozemkům stavby tj.
st. p. 398, a parc. č. 683/1, 683/2 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou, a paní Jiřinu
Tkadlečkovou zahrnul do okruhu účastníků řízení v souladu s ust. § 109 písm. e) stavebního zákona,
na základě vlastnického práva k sousednímu pozemku stavby tj. parc. č. 2586/6 v katastrálním území
Krásná pod Lysou Horou. 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
Č.j. MMFM 96245/2020

str. 17

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, není-li 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. 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 písm. e) a f) identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
Speciální stavební úřad tak doručoval písemnosti v řízení s velkým počtem účastníků v souladu
s ust. § 112 stavebního zákona, kdy PhDr. Jiřině Niliusové, jako účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1
správního řádu, doručoval jednotlivě (do vlastních rukou), a paní Jiřině Tkadlečkové jako účastníku
řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, doručoval postupem dle § 144 odst. 6 správního
řádu, tedy veřejnou vyhláškou, kdy se účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, tedy v daném případě pozemek parc.č. 2586/6
v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou. Z uvedených důvodů posoudil speciální stavební úřad
námitku jako nedůvodnou.
Dále v podání PhDr. Jiřiny Niliusové, ze dne 02.03.2020 je uvedeno: „Jako vlastník pozemku st. 398

k.ú. Krásná pod Lysou Horou, nesouhlasím s opravou propustku (v projektové dokumentaci označeno
SO 106), který ústí na můj pozemek. Jako vlastník pozemku st. 398 k.ú. Krásná pod Lysou Horou
požaduji přeložení propustku, aby dále již neústil na můj pozemek st. 398, nýbrž přes pozemky parc.č.
720/5 a 720/4, oba v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, ústil do stávající příkopy.“
Výše uvedené souvisí s podáním Jiřiny Tkadlečkové a PhDr. Jiřiny Niliusové, obě zastoupeny
Mgr. Tomášem Krásným, ze dne 05.03.2020, kde bylo dále uvedeno: „K samotné stavbě uvádíme

následující stanovisko: S provedením stavby v rozsahu SO 106 – stavební údržba propustku v km
8,034-ev.č. 32 nesouhlasíme. Ostatně PhDr. et. PhDr. Jiřina Niliusová již svůj nesouhlas prezentovala
v rámci protokolu o nahlédnutí do spisu sepsaného dne 2.3.2020. Obě máme za to, že tento způsob
řešení opravy poškozené a nefunkční propusti nezajistí, aby již nedocházelo k poškozování pozemků
parc.č. st. 398 a parcela č. 683/2, které jsou ve vlastnictví PhDr. et. PhDr. Jiřiny Niliusové. V tomto
směru probíhala v minulosti komunikace mezi PhDr. et. PhDr. Jiřinou Niliusovou a stavebníkem, z které
vyplynul zcela jiný záměr, a sice že mělo dojít k zaslepení stávající propusti a vytvoření nové propusti
pod pozemkem parcela č. 720/5. Řešení, které nyní stavebník zvolil je zcela jiné a vůbec nevyřeší
problém spočívající v tom, že voda bude vnikat na shora uvedené pozemky PhDr. et. PhDr. Jiřiny
Niliusové a bude způsobovat jejich podmáčení. Můžeme tedy uzavřít, že jsem kategoricky proti tomu,
aby na našich pozemcích byla taková stavba realizována. Tímto tedy podáváme oficiální námitky proti
stavbě v rozsahu SO 106 – stavební údržba propustku v km 8,034-ev.č. 32.“
Vy výše uvedené námitce PhDr. Jiřiny Niliusové je uvedena obava z možného podmáčení
a poškozování pozemků parc.č. st. 398 a parcela č. 683/2, které jsou v jejím vlastnictví, a s tím
související vyslovení nesouhlasu s uvedeným řešením údržby propustku SO 106 a namítající požaduje
přeložení propustku, aby dále již neústil na její pozemek st. 398, nýbrž přes pozemky parc.č. 720/5
a 720/4, oba v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, ústil do stávající příkopy. Pro úplnost je nutno uvést, že
dne 04.06.2020 speciální stavební úřad obdržel žádost stavebníka, který v souladu s ust. § 45 odst. 4
správního řádu, požádal o zúžení předmětu své žádosti podané dne 08.04.2019
pod č.j. MMFM 54968/2019, a to konkrétně o vynechání stavebního objektu „SO 106- stavební údržba
propustku v km 8,034 - ev. č. 32 (pracovní staničení km 7,980)“, který se v rámci stavby nebude
realizovat a bude řešen v budoucnu v samostatné projektové dokumentaci a v samostatném řízení,
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a tedy stavební objekt SO 106 již nadále není předmětem tohoto řízení. Z uvedených důvodů posoudil
speciální stavební úřad námitku jako nedůvodnou.
Dále je v podání Jiřiny Tkadlečkové a PhDr. Jiřiny Niliusové, obě zastoupeny Mgr. Tomášem
Krásným, ze dne 05.03.2020 uvedeno: „Navíc máme za to, že předmětnou propustí se dostává

na pozemek PhDr. et. PhDr. Jiřiny Niliusové i voda sváděná z pozemků společnosti Farma Krásná s.r.o.,
IČO 47150564, se sídlem Krásná 217, 739 04, kdy tato voda může být i zdravotně závadná.
Ke stavebnímu záměru by se tedy měl vyjádřit i příslušný vodoprávní úřad vedený Magistrátem města
Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství. Jsme také toho názoru, že způsob provedení
stavby – opravy propustku nevyřeší přetrvávající potíže s odvodněním dané oblasti. Ostatně i za tímto
účelem provedl vodoprávní úřad dne 14.12.2017 místní šetření, kterého se účastnil i zástupce
stavebníka a závěry tohoto šetření byly takové, že bude vybudován propustek, který bude odvádět
srážkové vody podél komunikace III/48414 směr obec Raškovice a stávající propustek bude
zaplombován a tím bude zamezeno odvádění srážkových vod přes pozemek parcela č. 683/2. Jak jsme
již uvedli, současný projekt je v přímém rozporu s těmito závěry. Navrhujeme tedy, aby si správní
orgán vyžádal stanovisko shora uvedeného vodoprávního úřadu.“
K výše uvedenému je nutno uvést, že stavebník k žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu
doložil mimo jiné koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje
a stavebního řádu č.j. MMFM 35386/2019 ze dne 06.06.2019, jehož součástí je též vyjádření Magistrátu
města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství jako příslušného vodoprávního úřadu.
Stavebník k žádosti dále doložil závazné stanovisko o souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního
zákona, vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství
č.j. MMFM 128186/2019 ze dne 21.08.2019.
Speciální stavební úřad dále též opatřením č.j.: MMFM 44221/2020 ze dne 13.03.2020 požádal
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad
(dále jen „vodoprávní úřad“), o stanovisko k výše uvedené námitce. Vodoprávní úřad ve sdělení
č.j. MMFM 56225/2020 ze dne 21.04.2020 mimo jiné uvedl, že: „Vodoprávní úřad obdržel dne

28.07.2017 podání ve věci zjednání nápravy týkající se prošetření vodního režimu a nápravy závadného
stavu spočívajícího v zatékání vody ze svahů přímo na pozemek parc.č. 683/2 v katastrálním území
Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná. Na základě podání, z důvodu zajištění skutečného stavu věci,
bylo provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením. Na místě bylo zjištěno, že srážkové vody
z lesů a okolních pozemků jsou svedeny do odvodňovacího příkopu a dále jsou svedeny pod komunikací
silniční propustí přes pozemek parc.č. 683/2 k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná, kde jsou
částečně vedeny v zatrubnění a částečně v otevřeném příkopu“, a dále je ve sdělení vodoprávního
úřadu uvedeno, že: „Na základě výše uvedeného místního šetření bylo zjištěno, že se nejedná o vodní
dílo dle ust. § 55 vodního zákona, z tohoto důvodu vodoprávní úřad není kompetentní k řešení výše
uvedeného stavu. Z mapových podkladů z centrální evidence vodních toků na internetových stránkách
Ministerstva zemědělství, bylo zjištěno, že na pozemku parc.č. 683/2, k.ú. Krásná pod Lysou Horou,
obec Krásná, se nenachází žádný vodní tok.“ Speciální stavební úřad s ohledem na výše uvedené
a s ohledem na doložená souhlasná stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního
prostředí a zemědělství jako příslušného vodoprávního úřadu, posoudil námitku jako nedůvodnou.
Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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. Ve výše uvedeném
podání paní Jiřiny Tkadlečkové je uvedena obava z možného poškozování pozemků parc.č. st. 398
a parcela č. 683/2, které jsou ve vlastnictví PhDr. Jiřiny Niliusové, avšak není uvedeno, čím konkrétně
je přímo dotčeno její vlastnické právo, jako vlastníka výše uvedeného sousedního pozemku parc.č.
2586/6 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou. Z uvedených důvodů speciální stavební úřad
k takovým námitkám nepřihlíží.
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Dále je v podání Jiřiny Tkadlečkové a PhDr. Jiřiny Niliusové, obě zastoupeny Mgr. Tomášem
Krásným, ze dne 05.03.2020 uvedeno: „Současně správní orgán musí vzít v potaz náš kategorický

nesouhlas se projektovou dokumentací a stavbou jako takovou.“
Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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. Ve výše uvedeném
podání Jiřiny Tkadlečkové a PhDr. Jiřiny Niliusové jsou uvedeny obavy z možného poškozování
pozemků parc.č. st. 398 a parcela č. 683/2, ve spojitosti se stavebním objektem „SO 106- stavební
údržba propustku v km 8,034 - ev. č. 32 (pracovní staničení km 7,980)“. Pro úplnost je nutno uvést, že
dne 04.06.2020 speciální stavební úřad obdržel žádost stavebníka, který v souladu s ust. § 45 odst. 4
správního řádu, požádal o zúžení předmětu své žádosti podané dne 08.04.2019
pod č.j. MMFM 54968/2019, a to konkrétně o vynechání stavebního objektu „SO 106- stavební údržba
propustku v km 8,034 - ev. č. 32 (pracovní staničení km 7,980)“, který se v rámci stavby nebude
realizovat a bude řešen v budoucnu v samostatné projektové dokumentaci a v samostatném řízení,
a tedy stavební objekt SO 106 již nadále není předmětem tohoto řízení. S ohledem na zúžení žádosti
o stavební objekt SO 106 a s ohledem na skutečnost, že v podání namítajících není uvedeno, čím
konkrétně je přímo dotčeno vlastnické právo namítajících zbývajícími stavebními objekty stavby,
speciální stavební úřad k takovým námitkám nepřihlíží.
Dne 04.06.2020 speciální stavební úřad obdržel žádost stavebníka, který v souladu s ust. § 45 odst. 4
správního řádu, požádal o zúžení předmětu své žádosti podané dne 08.04.2019
pod č.j. MMFM 54968/2019, a to konkrétně o vynechání stavebního objektu „SO 106- stavební údržba
propustku v km 8,034 - ev. č. 32 (pracovní staničení km 7,980)“, který se v rámci stavby nebude
realizovat a bude řešen v samostatné projektové dokumentaci a v samostatném řízení, a tedy stavební
objekt SO 106 již nadále není předmětem tohoto řízení. Výčet pozemků dotčených stavbou se tímto
nemění.
Speciální stavební úřad opatřením č.j. MMFM 76660/2020 ze dne 09.06.2020 oznámil, všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům, zúžení předmětu žádosti a zároveň v tomto opatření seznámil
účastníky řízení podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu s podklady rozhodnutí a vyzval je k vyjádření
k těmto podkladům ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení této písemnosti.
Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky pro vydání stavebního povolení a speciální
stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části daného rozhodnutí.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu speciální stavební úřad tímto uvádí jména
a příjmení všech účastníků řízení: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
středisko Frýdek-Místek, Obec Raškovice, Alena Pohludková, Povodí Odry, státní podnik, Marie
Koždoňová, Dalibor Chuděj, Jiří Blahuta, Antonín Březina, Alexandr Čuba, Obec Krásná, Josef Herman,
Zdeňka Hermanová, Radomír Vaněk, Marcela Hrůzková, Karel Mittasch, MUDr. Jiří Platoš, Pavel Sysala,
Veronika Sysalová, Ing. Věra Motyčková, Ladislav Škapa, Marie Škapová, Jiřina Niliusová, Obec Pražmo,
CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast
povodí Odry, Radek Pavlas, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Martin Chlebek.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu
odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22
Frýdek-Místek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy
a chytrého regionu, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.
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Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle
ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho 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 (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Magistrát města Frýdku-Místku,
odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu na jeho náklady.
Ostatní poučení:
Oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují veřejnou
vyhláškou dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku.
Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost 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 písemnost považuje za doručenou.
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
písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru.
Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu
jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude
písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost
ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust.
§ 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Další poučení:
Dokončenou stavbu, popř. část schopnou samostatného užívání lze ve smyslu ust. § 119 stavebního
zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a ke kolaudačnímu souhlasu
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opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy včetně
vyjádření příslušného orgánu, zda v případě realizace dopravního značení je toto provedeno v souladu
se stanovenou místní úpravou provozu.
U stavby prováděné dodavatelsky je nutné ke kolaudačnímu souhlasu přiložit předávací protokol
podepsaný oprávněnou osobou zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude obsahovat
potvrzení, že stavba je provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, že byly dodrženy
obecné technické požadavky na výstavbu. Dále bude obsahovat prohlášení o splnění požadavků
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění, na výrobky zabudované ve stavbě.

Ing. Veronika Chlebková v.r.
referentka speciálního stavebního úřadu
Příloha:


Ověřená projektová dokumentace stavby spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje
o povolené stavbě bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí.



Ověřená projektová dokumentace stavby bude předána místně příslušnému obecnímu úřadu
v místě stavby (Obecní úřad Raškovice, Obecní úřad Krásná, Obecní úřad Pražmo) po nabytí právní
moci rozhodnutí.

Poplatek:


Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci (dopor učeně do datové schr ánky)
1.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko
IDDS: jytk8nr; sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek,

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
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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
12. Jiřina Niliusová, Hlavní třída č.p. 698/92, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Zastoupena: Tomáš Krásný, IDDS: jkig59x; místo podnikání: Milíčova č.p. 1386/8, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Účastníci (dopor učeně do vlastních r ukou)
13. Alena Pohludková, Raškovice č.p. 291, 739 04 Pražmo
14. Marie Koždoňová, Raškovice č.p. 90, 739 04 Pražmo
15. Dalibor Chuděj, Raškovice č.p. 10, 739 04 Pražmo
16. Jiří Blahuta, Raškovice č.p. 368, 739 04 Pražmo
17. Antonín Březina, Okružní č.p. 490, Markvartovice, 747 14 Ludgeřovice
18. Josef Herman, Krásná č.p. 40, 739 04 Pražmo
19. Zdeňka Hermanová, Krásná č.p. 40, 739 04 Pražmo
20. Radomír Vaněk, Vsetínská č.p. 475, 757 01 Valašské Meziříčí 1
21. Marcela Hrůzková, Krásná č.p. 191, 739 04 Pražmo
22. Karel Mittasch, Jaselská č.p. 1161/1, Poruba, 708 00 Ostrava 8
23. MUDr. Jiří Platoš, Morávka č.p. 612, 739 04 Pražmo
24. Pavel Sysala, Jiřího Herolda č.p. 1560/8, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
25. Veronika Sysalová, Jiřího Herolda č.p. 1560/8, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
26. Ing. Věra Motyčková, Krásná č.p. 268, 739 04 Pražmo
27. Ladislav Škapa, Tlapákova č.p. 1242/15, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
28. Marie Škapová, Tlapákova č.p. 1242/15, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
29. Radek Pavlas, Pražmo č.p. 35, 739 04 Pražmo
30. Martin Chlebek, Krásná č.p. 295, 739 04 Pražmo
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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,
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 (ob álky po nabytí právní moci)
32. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát, Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
33. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova
č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
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: Rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu nazvanou
"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: Rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu nazvanou
"Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná - Pražmo" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení).
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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: Rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu nazvanou
"Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná - Pražmo" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení).
Dále obdrží (dopor učeně do vlastních rukou, po nabytí právní moci) - (včetně

ověřené projektové dokumentace a štítku stavby)
39. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek

organizace,

středisko

Frýdek-Místek,

Zastoupena: VIAT s.r.o., IDDS: ykiaez5; sídlo: Lidická č.p. 700/19, Veveří, 602 00 Brno 2
Dále obdrží (dopor učeně do vlastních rukou, po nabytí právní moci) – obecní
úřad v místě stavby (včetně ověřené projektové dokumentace)
40. Obecní úřad Raškovice, Raškovice č.p. 207, 739 04 Pražmo
41. Obecní úřad Krásná, Krásná č.p. 287, 739 04 Pražmo
42. Obecní úřad Pražmo, Pražmo č.p. 153, 739 04 Pražmo
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