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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

Dne 31. 1. 2018 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711,
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, kterou zastupuje UDI MORAVA s.r.o., IČ 25893076,
Havlíčkovo nábřeží 2728, 702 00 Ostrava, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu - Oprava
povrchu silnice III/4735A Žermanice - Lučina (hráz) na pozemcích parc. č. 558, 573, 574/1, 574/2 v
katastrálním území Žermanice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Vyjádření, že stavba nevyžaduje územní souhlas, ani rozhodnutí o umístění stavby, vydal Magistrát města
Frýdku-Místku, stavební úřad dne 15. 2. 2018 pod č.j. MMFM 24894/2018, stavební úřad dne 16. 1. 2018
zn. OH/00116/2018/SÚ/Fi.
Stavba obsahuje:
Jedná se o souvislou opravu silnice III/4735A Žermanice - Lučina, kdy dojde k zesílení krytových vrstev,
tj. obrusné a ložné vrstvy s recyklací za studena tl. 150 mm. Niveleta bude navýšena o cca 90mm. Začátek
úpravy v km 0,000 (křižovatka se sil. III/4735) do km 0,890 - recyklace za studena tl. 150 mm a pokládka
krytových vrstev vozovky, navýšení nivelety o cca 90 mm. Délka rekonstrukce silnice je cca 0,890 km.
Stávající šířkové uspořádání silnice II. třídy bude zachováno. Současný princip odvodnění se v rámci
rekonstrukce silnice nemění. Příčný sklon komunikace bude zachován stávající, ve vzorovém případě 2,5
%. Bude zřízena krajnice v tl. 80 mm a v šířce 0,75 m včetně osazení směrových sloupků. Stavbou dojde k
obnově propustků č. 4735A-1P v km 0,220 a 4735A-2P v km 0,660.
Součástí stavby je navrženo nové vodorovné dopravní značení - souvislé podélné čáry včetně přerušení
(V1a, V2b) a vodící čáry (V4).
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální
stavební úřad dle ustanovení § 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 vykonávající
působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje

Č.j. MMFM 28012/2018

str. 2

v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení výše uvedené stavby, a
jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ust. § 112 odst. 2
stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Zároveň upozorňuje, že ve stavebním řízení je
uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze ve lhůtě určené speciálním stavebním
úřadem samostatným usnesením, které je doručováno společně s tímto veřejným oznámením.
K závazným stanoviskům, námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí usnesením určené lhůty nebude
přihlédnuto. K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo
při projednávání regulačního plánu se podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Za účastníky stavebního řízení označil speciální stavební úřad v souladu s ust. § 109 stavebního zákona:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711, Horymírova 2287, 738
33 Frýdek-Místek, zast. UDI MORAVA s.r.o., IČ 25893076, Havlíčkovo nábřeží 2728, 702 00 Ostrava,
Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101, 702 00 Ostrava,
Obec Žermanice, IČ 494259, Žermanice 48, 739 37 Žermanice,
Obec Lučina, IČ 00296899, Lučina 1, 739 39 Lučina,
Obec Horní Bludovice, IČ 00296686, Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice,
Obec Soběšovice, IČ 00576981, Soběšovice 10, 739 38 Soběšovice,
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, 602 00 Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681, 130 00 Praha,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235, 709 00 Ostrava.
A dále je účastníkem řízení vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k
pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; 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; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku
právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno; osoba, o
které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy
chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí
(všichni dle ust. § 109 písm. b) až g) stavebního zákona). Jedná se o osoby, které mají vlastnické nebo
jiné věcné právo k pozemkům parcelních čísel 105/1, 112/10, 248, 264 v katastrálním území Dolní
Sobešovice, 231/1, 928 v katastrálním území Horní Bludovice 682/1 v katastrálním území Lučina 420/2,
486 v katastrálním území Pitrov, 166, 169/1, 169/2, 170, 177/2, 187, 192, 198, 227/1, 230/1, 230/2,
230/3, 240/1, 240/4, 240/5, 241/3, 241/4, 251/2, 251/3, 251/6, 261/1, 261/2, 261/7, 264/2, 280/2, 280/7,
282/2, 283/2, 283/3, 283/4, 284/2, 284/5, 284/6, 285/3, 285/4, 285/5, 286/1, 286/2, 287/1, 288/1, 289/2,
289/5, 289/6, 290/1, 291, 299/8, 301, 302/1, 302/2, 303, 306/1, 306/3, 306/4, 312/1, 319/3, 322/11, 322/5,
324, 331, 332/14, 332/5, 332/6, 332/7, 333, 334, 336, 337/1, 541, 550/1, 553/3, 556, 557/5, 558, 566, 573,
574/1, 574/2 st. parc. 187, 65/1 v katastrálním území Žermanice.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu
ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).
Ve smyslu ust. § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jménem
právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona.
V téže věci může za právnickou osobu částečně činit úkony jen jedna osoba ve smyslu ust. § 30 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů za územní
samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek
navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen.
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Ve smyslu ust. § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je účastník
řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i
podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako
jeho oprávněného držitele.
Speciální stavební úřad konstatuje, že pro rozhodnutí ve věci shromáždil příslušné podklady, a proto
v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dává
účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí (stavebního povolení) možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí.
USNESENÍ
Magistrát města Frýdku-Místku podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 39 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, určuje účastníkům řízení a dotčeným
orgánům:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711, Horymírova 2287, 738
33 Frýdek-Místek, zast. UDI MORAVA s.r.o., IČ 25893076, Havlíčkovo nábřeží 2728, 702 00 Ostrava
Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101, 702 00 Ostrava,
Obec Žermanice, IČ 494259, Žermanice 48, 739 37 Žermanice,
Obec Lučina, IČ 00296899, Lučina 1, 739 39 Lučina,
Obec Horní Bludovice, IČ 00296686, Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice,
Obec Soběšovice, IČ 00576981, Soběšovice 10, 739 38 Soběšovice,
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, 602 00 Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681, 130 00 Praha,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235, 709 00 Ostrava
A dále je účastníkem řízení vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k
pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; 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; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku
právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno; osoba, o
které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy
chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí
(všichni dle ust. § 109 písm. b) až g) stavebního zákona). Jedná se o osoby, které mají vlastnické nebo
jiné věcné právo k pozemkům parcelních čísel 105/1, 112/10, 248, 264 v katastrálním území Dolní
Sobešovice, 231/1, 928 v katastrálním území Horní Bludovice 682/1 v katastrálním území Lučina 420/2,
486 v katastrálním území Pitrov, 166, 169/1, 169/2, 170, 177/2, 187, 192, 198, 227/1, 230/1, 230/2,
230/3, 240/1, 240/4, 240/5, 241/3, 241/4, 251/2, 251/3, 251/6, 261/1, 261/2, 261/7, 264/2, 280/2, 280/7,
282/2, 283/2, 283/3, 283/4, 284/2, 284/5, 284/6, 285/3, 285/4, 285/5, 286/1, 286/2, 287/1, 288/1, 289/2,
289/5, 289/6, 290/1, 291, 299/8, 301, 302/1, 302/2, 303, 306/1, 306/3, 306/4, 312/1, 319/3, 322/11, 322/5,
324, 331, 332/14, 332/5, 332/6, 332/7, 333, 334, 336, 337/1, 541, 550/1, 553/3, 556, 557/5, 558, 566, 573,
574/1, 574/2 st. parc. 187, 65/1 v katastrálním území Žermanice.
Dotčené orgány:
Magistrát města Frýdku-Místku, ODaSH, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku, OŽPaZ, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku, OÚRaSŘ, odd. SŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Obecní úřad Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Žermanice
Obecní úřad Lučina, Lučina 1, 739 39 Lučina
Obecní úřad Soběšovice, Soběšovice 10, 739 38 Soběšovice
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Obecní úřad Horní Bludovice, Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738
01 Frýdek-Místek
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek
a jejich zástupcům lhůtu, ve které mohou uplatnit dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popřípadě důkazy ve stavebním řízení oznámeném opatřením ze dne 11. 4. 2018 pod
č.j. MMFM 28012/2018, doručovaném společně s tímto usnesením, a to nejpozději do 10 dnů od
doručení oznámení o zahájení stavebního řízení a tohoto usnesení. Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí
nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením
zahájení stavebního řízení nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska
jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Speciální stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány řádně upozorňuje, že ve stavebním řízení je
uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze do konce speciálním stavebním
úřadem tímto usnesením určené lhůty, které je doručováno společně s tímto oznámením. K závazným
stanoviskům, námitkám a důkazům uplatněných po uplynutí usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto.
Magistrát města Frýdku-Místku v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů ke splnění své povinnosti stanovené ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, určuje účastníkům řízení, citovaným v prvé části výroku tohoto
usnesení a jejich zástupcům lhůtu pro možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům do
5 dnů po skončení lhůty určené pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Do spisu (podkladů rozhodnutí) lze nahlédnout, po předchozí telefonické domluvě, v kanceláři č. 310
zdejšího speciálního stavebního úřadu (Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního
hospodářství, ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek) v úřední dny PO a ST 8:00 – 17:00 hod, ČT 13:00 –
15:00 hod.
Poučení
Proti tomuto usnesení, které je doručováno společně s oznámením o zahájení stavebního řízení veřejnou
vyhláškou, se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u Magistrátu města FrýdkuMístku, odboru dopravy a silničního hospodářství. Podle ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání nemá odkladný účinek.
V řízení s velkým počtem účastníků správní orgán účastníky uvědomí o podaném odvolání veřejnou
vyhláškou, v níž určí lhůtu k podání vyjádření, která nesmí být kratší než 5 dnů. Odvolatel není povinen
podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Jana Šabrňáková v. r.
referent odboru dopravy silničního hospodářství
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Toto oznámení o zahájení stavebního řízení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Poslední den patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města
Frýdku-Místku je dnem jeho doručení. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Frýdku-Místku.
Vyvěšeno dne ……………………………….

Sejmuto dne……...…………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňující dálkový přístup ……………………………..
Místně příslušný Obecní úřad Žermanice se tímto žádá o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení
stavebního řízení na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup, o vyplnění potvrzení
a navrácení této veřejné vyhlášky zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne ……………………………. Sejmuto dne…………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňující dálkový přístup ……………………………..
Místně příslušný Obecní úřad Soběšovice se tímto žádá o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení
stavebního řízení na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup, o vyplnění potvrzení
a navrácení této veřejné vyhlášky zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne ……………………………. Sejmuto dne…………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňující dálkový přístup ……………………………..

Místně příslušný Obecní úřad Lučina se tímto žádá o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení
stavebního řízení na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup, o vyplnění potvrzení
a navrácení této veřejné vyhlášky zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne ……………………………. Sejmuto dne…………………………………..
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňující dálkový přístup ……………………………..

Místně příslušný Obecní úřad Horní Bludovice se tímto žádá o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení
stavebního řízení na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup, o vyplnění potvrzení
a navrácení této veřejné vyhlášky zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne ……………………………. Sejmuto dne…………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňující dálkový přístup ……………………………..

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícímu účastníku řízení s přihlédnutím
k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení
jednotlivě:
1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711, Horymírova 2287,
738 33 Frýdek-Místek, kterou zastupuje UDI MORAVA s.r.o., IČ 25893076, Havlíčkovo nábřeží
2728, 702 00 Ostrava
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje oznámení
o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:
2. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
3. Osoby, které mají vlastnická práva nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob,
které mají vlastnická, nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou
být stavebním povolením přímo dotčena.
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška o zahájení stavebního řízení
zasílá též příslušným obecním úřadům:
4. Obecní úřad Žermanice, IDDS: fekb6nv
sídlo: Žermanice č.p. 48, 739 37 Horní Bludovice
5. Obecní úřad Lučina, IDDS: h7ub39u
sídlo: Lučina 1, 739 39 Lučina
6. Obecní úřad Soběšovice, IDDS: nfwbrpm
sídlo: Soběšovice 10, 739 38 Soběšovice
7. Obecní úřad Horní Bludovice, IDDS: r5abd9y
sídlo: Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
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Dotčené orgány:
8. Magistrát města Frýdku-Místku, ODaSH, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
9. Magistrát města Frýdku-Místku, OŽPaZ, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek
10. Magistrát města Frýdku-Místku, OÚRaSŘ, odd. SŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
11. Obecní úřad Lučina, IDDS: h7ub39u
sídlo: Lučina č.p. 1, 739 39 Lučina
12. Obecní úřad Soběšovice, IDDS: nfwbrpm
sídlo: Soběšovice č.p. 10, 739 38 Dolní Domaslavice
13. Obecní úřad Horní Bludovice, IDDS: r5abd9y
sídlo: Horní Bludovice č.p. 434, 739 37 Horní Bludovice
14. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, 738 01 Frýdek-Místek
15. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v
sídlo: Beskydská č.p. 2061, 738 19 Frýdek-Místek

