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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 26.06.2019 podal SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo", IČ 75145197, Morávka
č.p. 125, 739 04 Morávka, kterého zastupuje CIVIL PROJECTS s.r.o., IČ 24306606, Malý
Koloredov č.p. 2377, 738 01 Frýdek-Místek (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 "Chodník Morávka - Pražmo" (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 909/1,
st. p. 930, parc. č. 3849, 3850/1, 3850/11, 3850/14, 3850/16, 3856/1, 3984, 3985/1, 3985/6, 3985/7,
3985/19, 3990/1, 3990/2, 3990/3, 3990/5, 3990/7, 3990/15, 3995/1, 3995/2, 3998/1, 3998/3, 4016/4,
4016/5, 4016/9, 4038, 4046/3, 4046/6, 4046/8, 4161, 4166/1, 4169, 4174, 4176, 4177/2, 4197,
4209/1 v katastrálním území Morávka, st. p. 196, parc. č. 300/7, 300/8, 300/15, 300/17, 303/3, 303/6,
303/7, 306, 408, 453 v katastrálním území Pražmo.
Popis stavby:


SO 01 - Chodníky a zpevněné plochy



SO 02 - Odvodnění a kanalizace



SO 03 - Lávky

Nové dlážděné chodníky podél krajské silnice III/4774, mezi obcemi Pražmo a Morávka a převedení
chodníků pomocí lávek přes stávající vodní toky. Jedná se o účelovou komunikaci, třídy IV, návrhová
kategorie nebo funkční skupina D1, s příčným sklonem max. 2% ke komunikaci. Šířka chodníku je
navržena 1,5 m nebo 2,0 m, s ohledem na prostorové možnosti. Délka trasy je cca 0,180 km
v katastrálním území Pražmo a cca 1,300 km v katastrálním území Morávka, tj. celkem cca 1,480 km.
Výškově trasa chodníku kopíruje přilehlou komunikaci, nový obrubník je převýšen 120 mm nad její
niveletu (toto převýšení je dáno použitím stružkových vpustí), mimo obce pak 150 mm. V místech
pro přecházení, ve sjezdech a na obou koncích chodníku je pak obrubník osazen bezbariérově
s převýšením20 mm nad pojížděné plochy. U nástupišť autobusů je převýšení nástupiště 200 mm
(za použití bezbariérového prefabrikovaného obrubníku). Navazující konstrukce v místech překopu
z důvodu položení kanalizačních trub jsou navrženy asfaltobetonové (zastávkový záliv, navazující
komunikace).
Část chodníku, nad zatrubněním přes Janošův potok, bude nově využívána jako nástupiště autobusové
zastávky.
Dešťové vody z navržených chodníků a části souběžné komunikace budou odvedeny do stávající
dešťové kanalizace obce a místních vodotečí. K odvodnění komunikace a chodníku jsou navrženy
stružkové vpusti (SV), příkopové žlaby (PŽ), uliční vpustě (UV). Drenážní potrubí uložené podél
opěrných zdí je do kanalizace napojeno přes drenážní šachty (ŠD). Kanalizace je ve větší míře volena
pod chodníky, v trasách původních silničních příkopů a propustků pod sjezdy, jež budou touto kanalizací
nahrazeny. V úseku, kde není možné dešťovou vodu odvést do vodoteče je navrženo celoperforované
kanalizační potrubí a šachty s otevřeným dnem a dešťová voda bude po celé trase vsakovat do podloží.
V místě Janošova potoka je pak pod chodník navrženo zatrubnění z rámových propustů. Toto
zatrubnění bude navazovat na stávající propust pod komunikací. Před zatrubněním a také při vyústění
bude provedeno vydláždění koryta z lomového kamene do betonu. Část chodníku, nad zatrubněním
přes Janošův potok, bude nově využívána jako nástupiště autobusové zastávky. Součástí navrženého
chodníku jsou i lávky přes Hlucký potok a přes Svěcený potok. Přechod chodníku přes Čuvný potok je
řešen po rekonstruovaném propustu přes tento vodní tok (rekonstrukci propustu přes Čuvný potok řeší
vlastník Správa silnic Moravskoslezského kraje samostatně).
Lávka bude založena na základových patkách a nosná část lávky bude tvořena dvojicí svařenců
z ocelových válcovaných profilů, k nim bude přivařeno zábradlí. Pochozí část lávky bude řešena jako
ocelová vana. Po osazení bude vana vysypána štěrkem a do kladecího lože položena zámková dlažba,
maximální tloušťka skladby 200 mm. Osazení lávky je řešeno jako odnímatelné, lávka bude osazena
na podkladní plechy na základových pilířích, proti posunu bude zajištěna svislými úpalky. Mezi
chodníkem a lávkou bude svislá dilatační spára cca 10 mm.


Skladba chodníku dle TP 170, D2-D-1, TDZ CH, podloží PIII:

zámková dlažba

60 mm

kladecí vrstva

30 mm

šterkodrť

ŠD

150 mm

zhutněná pláň
Celkem


240 mm

Skladba chodníku (v místě sjezdů) dle TP 170, D2-D-1, TDZ VI, podloží PIII:

zámková dlažba

80 mm

kladecí vrstva

40 mm

šterkodrť ŠD

250 mm

zhutněná pláň
Celkem
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Skladba komunikace (v místě překopů) dle TP 170, D2-N-3, TDZ V, podloží PIII:

zámková dlažba

80 mm

kladecí vrstva

40 mm

šterkodrť ŠD

250 mm

zhutněná pláň
Celkem

370 mm

Další podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace, kterou v r. 2019 vypracoval CIVIL
Projects s.r.o., a autorizoval Ing. Petr Kolařík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava ČKAIT 1102804, a v příslušných částech autorizoval Ing. Jan Golembiovský,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1100130, a Ing. Alexander Togner,
autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1100508.
Pro prov edení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou v r. 2019 vypracoval CIVIL
Projects s.r.o., a autorizoval Ing. Petr Kolařík, autorizovaný technik pro dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava ČKAIT 1102804, a v příslušných částech autorizoval Ing. Jan
Golembiovský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1100130, a Ing. Alexander
Togner, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1100508; 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 pak: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

(sdělení zn.: 0101326010, zn.: 0101326048, zn.: 0101326078, všechny ze dne 09.06.2020;
a sdělení zn.: 0101114126, zn.: 0101114137, zn.: 0101114161 všechny ze dne 20.05.2019;
a sdělení zn.: 0101223682, zn.: 0101223690, zn.: 0101223708 ze dne 06.12.2019 a stanovisko
zn.: 1104124639 ze dne 06.06.2019 a zn.: 1109380616 ze dne 26.06.2020); CETIN a.s., Olšanská
č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 (vyjádření č.j.: 637503/19 ze dne 20.05.2019 a vyjádření
č.j.: 642130/19 ze dne 11.06.2019); Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s.,
28. října č.p. 169, 709 00 Ostrava (stanovisko zn.: 9773/V013545/2019/ ze dne 20.05.2019
a stanovisko
zn.: 9773/V016798/2020/AUTOMAT
ze
dne
10.06.2020
a
stanovisko
zn.: 9773/V016813/2020/KO ze dne 18.06.2020, zn.: 9773/V005901/2018/KO ze dne 12.03.2018;
zn.: 9773/V013675/2019/KO ze dne 30.05.2019); GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (stanovisko zn.: 5001931461 ze dne 03.06.2019 a stanovisko
zn.: 5001939887 ze dne 27.06.2019); Lesy České republiky s.p., LS Frýdek-Místek, Přemyslova
1106/19, Nový Hradec králové, 500 08 Hradec Králové (sdělení č.j. LCR 110/001284/2019 ze dne
12.06.2019); Lesy České republiky s.p., správa toků - oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01
Frýdek-Místek (vyjádření č.j. LCR951/002606/2019 ze dne 17.06.2019); Správy silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, střediska Frýdek-Místek, Horymírova 2287,
738 33 Frýdek-Místek (vyjádření zn.: 2/2019/14151/Sk ze dne 26.06.2019 a zn.: 2/2017/28780/Sk
ze dne 05.12.2017); Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava (vyjádření
zn.: POD/09531/2019/921/3.302 ze dne 21.06.2019). 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.
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4.

Budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního
prostředí a zemědělství, politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek, č.j.: MMFM 110020/2019
ze dne 16.07.2019, zejména:
1) Zahájení prací v korytě vodního toku Janošův potok bude písemně oznámeno správci vodního
toku Lesy České republiky, správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 FrýdekMístek. Správce toku bude vyzván ke kontrole uložení kamenného opevnění na výtoku.
2) V korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební
(odplavitelný) materiál, technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
3) Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami.
4) Před vydáním povolení k užívání stavby bude vodní tok protokolárně předán správci toku Lesy
České republiky, správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 014 Frýdek-Místek.

5.

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.

6.

Na stavbě bude veden dle ust. § 157 stavebního zákona stavební deník.

7.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

8.

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.

9.

Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moc tohoto rozhodnutí.

10. 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:


SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo", Morávka č.p. 125, 739 04 Morávka



Obec Pražmo, Pražmo č.p. 153, 739 04 Pražmo



Tomáš Židek, nar. 20.08.1972, Anenská č.p. 226, 738 01 Frýdek-Místek



Jiří Štrunc, nar. 26.06.1976, Plk. Rajmunda Prchaly č.p. 265/96, 708 00 Ostrava



Alexander Procházka, nar. 27.08.1964, Srbská č.p. 260/1, 700 30 Ostrava



Věra Procházková, nar. 19.01.1964, Pražmo č.p. 96, 739 04 Pražmo



Jozef Kalužay, nar. 14.01.1939, Pražmo č.p. 97, 739 04 Pražmo



Eva Kalužayová, nar. 05.03.1944, Pražmo č.p. 97, 739 04 Pražmo



Jaromír Pavelec, nar. 20.03.1961, Pražmo č.p. 57, 739 04 Pražmo



Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, 702 00
Ostrava



Šárka Pavelcová, nar. 02.01.1964, Pražmo č.p. 57, 739 04 Pražmo



Obec Morávka, Morávka č.p. 599, 739 04 Morávka



Zdeněk Matějka, nar. 26.12.1962, Morávka č.p. 637, 739 04 Morávka



Jaroslav Biolek, nar. 23.01.1975, Morávka č.p. 116, 739 04 Morávka



Radek Šabata, nar. 03.12.1965, Beethovenova č.p. 1854, 738 01 Frýdek-Místek



Miroslav Gola, nar. 03.10.1952, Morávka č.p. 16, 739 04 Morávka
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Vlasta Golová, nar. 03.10.1926, Morávka č.p. 16, 739 04 Morávka



Oldřiška Carbolová, nar. 21.03.1947, Morávka č.p. 10, 739 04 Morávka



Petr Stachura, nar. 04.03.1977, Morávka č.p. 13, 739 04 Morávka



Věra Stachurová, nar. 09.10.1977, Morávka č.p. 13, 739 04 Morávka



Eduard Mohyla, nar. 21.03.1947, Pustkovecká č.p. 318/69, 708 00 Ostrava



Jaroslava Mohylová, nar. 03.02.1949, Pustkovecká č.p. 318/69, 708 00 Ostrava



Jan Kačmařík, nar. 20.09.1982, Květinová č.p. 1246, 691 23 Pohořelice



Pavel Sikora, nar. 30.04.1956, Havlíčkovo náměstí č.p. 795/6, 708 00 Ostrava



Martin Stibor, nar. 17.10.1983, Malý Koloredov č.p. 1446, 738 01 Frýdek-Místek



Marcela Stiborová, nar. 09.09.1952, Malý Koloredov č.p. 1446, 738 01 Frýdek-Místek



Petra Stiborová, nar. 12.10.1975, Malý Koloredov č.p. 1446, 738 01 Frýdek-Místek



Josef Klimánek, nar. 30.01.1944, Morávka č.p. 12, 739 04 Morávka



Jarmila Klimánková, nar. 22.05.1952, Morávka č.p. 12, 739 04 Morávka



Josef Carbol, nar. 01.04.1948, Morávka č.p. 10, 739 04 Morávka



Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové



Ing.,Dipl.-Wirt.-Ing Jana Niederhauser, nar. 15.08.1972, Maximilianstrasse č.p. 50, 85399
Hallbergmoos, Germany



Petr Kaczmarzyk, nar. 17.02.1967, Výstavní č.p. 2593/1, 702 00 Ostrava



Martin Kawulok, nar. 03.10.1985, Morávka č.p. 15, 739 04 Morávka



Jiří Procházka, nar. 13.02.1958, Marty Krásové č.p. 4456/23, 708 00 Ostrava



Lenka Dujková, nar. 11.11.1963, Morávka č.p. 634, 739 04 Morávka



Radomil Král, nar. 23.02.1980, Morávka č.p. 17, 739 04 Morávka



Lucie Králová, nar. 15.06.1981, Morávka č.p. 17, 739 04 Morávka



Dalibor Klus, nar. 09.05.1985, Lískovecká č.p. 223, 738 01 Frýdek-Místek



Petra Klusová, nar. 14.02.1987, Lískovecká č.p. 223, 738 01 Frýdek-Místek



ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín



Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava



CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha



GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno



Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní č.p. 2811, 738 01 FrýdekMístek



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

Odůvodnění:
Dne 26.06.2019 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem
podání bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 03.12.2019
pod č.j.: SÚ 3168/2019,sp. zn.: 2013/2017/SÚ/Olš/328, a toto územní rozhodnutí nabylo právní moci
dne 09.01.2020. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 10.07.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení
bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 16.01.2020, 22.01.2020,
20.02.2020, 02.06.2020,
29.06.2020.
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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 ze dne 26.06.2019; která byla doplněna dne 16.01.2020, 22.01.2020,
20.02.2020, 02.06.2020, 29.06.2020;



projektová dokumentace z r. 2019, kterou vypracoval CIVIL Projects s.r.o., a autorizoval Ing. Petr
Kolařík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 1102804,
a
v příslušných
částech
autorizoval
Ing. Jan
Golembiovský,
autorizovaný
inženýr
pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1100130, a Ing. Alexander Togner, autorizovaný inženýr
pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1100508;



plná moc k zastupování ze dne 26.01.2017;



souhlasy na situaci dle § 184a stavebního zákona;



výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem, včetně kopie katastrální mapy
ze dne 04.07.2019; aktualizovaný výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem,
včetně kopie katastrální mapy ze dne 02.03.2020;



plán kontrolních prohlídek stavby;



územní rozhodnutí Obecního úřadu Raškovice, stavebního úřadu, Raškovice 207,
739 104 Raškovice, č.j.: SÚ 3168/2019,sp. zn.: 2013/2017/SÚ/Olš/328 ze dne 03.12.2019, které
nabylo právní moci dne 09.01.2020;



souhlas Obecního úřadu Raškovice, stavebního úřadu, Raškovice 207, 739 04 Pražmo, ve smyslu
§ 15 stavebního zákona, č.j. SÚ 145/2020 ze dne 16.01.2020;



vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova 2287,
738 33 Frýdek-Místek,
zn.: 2/2019/14151/Sk
ze
dne
26.06.2019
a zn.: 2/2017/28780/Sk ze dne 05.12.2017;



vyjádření správce povodí Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava,
zn.: POD/09531/2019/921/3.302 ze dne 21.06.2019;



sdělení o existenci ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
zn.: 0101326010, zn.: 0101326048, zn.: 0101326078, všechny ze dne 09.06.2020; a sdělení
o existenci zn.: 0101114126, zn.: 0101114137, zn.: 0101114161 všechny ze dne 20.05.2019;
a sdělení o existenci zn.: 0101223682, zn.: 0101223690, zn.: 0101223708 ze dne 06.12.2019;
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stanovisko ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zn.: 1104124639
ze dne 06.06.2019; a zn.: 1109380616 ze dne 26.06.2020;



sdělení o existenci Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201082505,
zn.: 0201082537, zn.: 0201082562, všechny ze dne 09.06.2020 (nedojde k dotčení); a sdělení
o existenci zn.: 0200912919, zn.: 0200912929, zn.: 0200912951 všechny ze dne 20.05.2019
(nedojde k dotčení);



sdělení o existenci ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700222629,
zn.: 0700222660, zn.: 0700222686, všechny ze dne 09.06.2020 (nedojde k dotčení);a sdělení
o existenci zn.: 0700053521, zn.: 0700053531, zn.: 0700053555 všechny ze dne 20.05.2019
(nedojde k dotčení);



vyjádření o poloze sítě CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j.: 637503/19 ze dne
20.05.2019;



vyjádření pro stavební řízení CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j.: 642130/19 ze
dne 11.06.2019;



stanovisko k existenci Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 28. října č.p. 169,
709 00 Ostrava, zn.: 9773/V013545/2019/ ze dne 20.05.2019, a stanovisko k existenci
zn.: 9773/V016798/2020/AUTOMAT ze dne 10.06.2020;



stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 28. října č.p. 169,
709 00 Ostrava, zn.: 9773/V016813/2020/KO ze dne 18.06.2020; zn.: 9773/V005901/2018/KO
ze dne 12.03.2018; zn.: 9773/V013675/2019/KO ze dne 30.05.2019;



stanovisko k předprojektové přípravě GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno 2, zn.: 5001931461 ze dne 03.06.2019;



stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00
zn.: 5001939887 ze dne 27.06.2019;



sdělení Lesy České republiky s.p., LS Frýdek-Místek, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec králové, 500
08 Hradec Králové č.j. LCR 110/001284/2019 ze dne 12.06.2019;



vyjádření správce toků Lesy České republiky s.p., správa toků - oblast Povodí Odry, Nádražní 2811,
738 01 Frýdek-Místek, č.j. LCR951/002606/2019 ze dne 17.06.2019;



stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, zn.: 133190028
(FM54/M28/19) ze dne 31.05.2019;



stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního
odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek č.j.: KRPT134559-4/ČJ-2019-070206 ze dne 28.08.2019;



závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru
Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p. 2264, 738 02 Frýdek-Místek 2, č.j.: HSOS-5609-2/2019
ze dne 01.07.2019;



stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení
správy dopravy a pozemních komunikací, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek,
č.j.: MMFM 99134/2019 ze dne 24.06.2019;



stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, politických
obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek, č.j.: MMFM 86880/2019 ze dne 13.08.2019;



stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, politických
obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek, č.j.: MMFM 110020/2019 ze dne 16.07.2019 (souhlas
vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona);



rozhodnutí o povolení kácení Obecního úřadu Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo, č.j. 6214/2019 ze dne 09.01.2020;



stanovisko silničně správního úřadu Obecního úřadu Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo,
zn.: 18/2020 ze dne 20.01.2020;
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Brno 2,



stanovisko silničně správního úřadu Obecního úřadu Pražmo, Pražmo 153, 739 04 Pražmo,
zn.: 26/2020/84 ze dne 22.01.2020;



závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, správa chráněné krajinné
oblasti Beskydy, č.j. 1928/BE/2019-2 ze dne 24.06.2019.

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: SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo",
Morávka č.p. 125, 739 04 Morávka (stavebník).
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.
Vzhledem k těmto skutečnostem byla speciálním stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu
s ust. § 109 písm. c) stavebního zákona zahrnuti: Obec Pražmo, Pražmo č.p. 153, 739 04
Pražmo (vlastník pozemků stavby parc. č. 300/15, 300/17 v katastrálním území Pražmo); Tomáš
Židek, Anenská č.p. 226, 738 01 Frýdek-Místek (vlastník pozemku stavby parc. č. 303/3
v katastrálním území Pražmo); Jiří Štrunc, Plk. Rajmunda Prchaly č.p. 265/96, 708 00 Ostrava

(vlastník pozemku stavby parc. č. 303/7 v katastrálním území Pražmo, a dále též spoluvlastník pozemku
stavby parc. č. 306 v katastrálním území Pražmo); Alexander Procházka, Srbská č.p. 260/1,
700 30 Ostrava (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 300/7 v katastrálním území Pražmo); Věra
Procházková, Pražmo č.p. 96, 739 04 Pražmo (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 300/7
v katastrálním území Pražmo); Jozef Kalužay, Pražmo č.p. 97, 739 04 Pražmo (spoluvlastník
pozemků stavby a stavby na pozemku st. 196 a parc. č. 300/8, vše v katastrálním území Pražmo); Eva
Kalužayová, Pražmo č.p. 97, 739 04 Pražmo (spoluvlastník pozemků stavby a stavby na pozemku
st. 196 a parc. č. 300/8, vše v katastrálním území Pražmo); Jaromír Pavelec, Pražmo č.p. 57,
739 04 Pražmo (vlastník pozemku stavby parc. č. 303/6 v katastrálním území Pražmo, dále též
spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 453 v katastrálním území Pražmo); Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, 702 00 Ostrava

(ten, jenž má právo hospodařit s pozemky stavby, pozemek parc. č. 408 v katastrálním území Pražmo
a pozemky parc.č. 4161, 4169, 4176, 4177/2, vše v katastrálním území Morávka); Šárka Pavelcová,
Pražmo č.p. 57, 739 04 Pražmo (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 453 v katastrálním území
Pražmo); Obec Morávka, Morávka č.p. 599, 739 04 Morávka (vlastník pozemků stavby
parc. č. 4016/9 a 4166/1, vše v katastrálním území Morávka); Zdeněk Matějka, Morávka č.p. 637,
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Morávka (vlastník pozemků stavby parc. č. 3985/1 a 3985/19, vše v katastrálním území
Morávka); Jaroslav Biolek, Morávka č.p. 116, 739 04 Morávka (vlastník pozemku stavby
a stavby na něm, pozemek st. 909/1 v katastrálním území Morávka); Radek Šabata, Beethovenova
č.p. 1854, 738 01 Frýdek-Místek (vlastník pozemků stavby parc.č. 3849, 3850/11, 3984, 4209/1,
vše v katastrálním území Morávka); Miroslav Gola, Morávka č.p. 16, 739 04 Morávka
(spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 3990/1 v katastrálním území Morávka); Vlasta Golová,
Morávka č.p. 16, 739 04 Morávka (spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 3990/1 v katastrálním
území Morávka); Oldřiška Carbolová, Morávka č.p. 10, 739 04 Morávka (vlastník pozemků
stavby a stavby na pozemku st. 930 a parc. č. 4038, vše v katastrálním území Pražmo, dále též
spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 4046/6 v katastrálním území Morávka); Petr Stachura,
Morávka č.p. 13, 739 04 Morávka (spoluvlastník pozemků stavby parc.č. 3995/1, 3995/2, 3998/1,
3998/3 v katastrálním území Morávka); Věra Stachurová, Morávka č.p. 13, 739 04 Morávka
(spoluvlastník pozemků stavby parc.č. 3995/1, 3995/2, 3998/1, 3998/3 v katastrálním území Morávka);
Eduard Mohyla, Pustkovecká č.p. 318/69, 708 00 Ostrava (spoluvlastník pozemku stavby
parc.č. 4046/3 v katastrálním území Morávka); Jaroslava Mohylová, Pustkovecká č.p. 318/69,
708 00 Ostrava (spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 4046/3 v katastrálním území Morávka); Jan
Kačmařík, Květinová č.p. 1246, 691 23 Pohořelice (vlastník pozemků stavby parc.č. 3850/1,
3850/16 v katastrálním území Morávka); Pavel Sikora, Havlíčkovo náměstí č.p. 795/6, 708 00
Ostrava (vlastník pozemku stavby parc.č. 3990/2 v katastrálním území Morávka); Martin Stibor,
Malý Koloredov č.p. 1446, 738 01 Frýdek-Místek (spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 3990/5
v katastrálním území Morávka); Marcela Stiborová, Malý Koloredov č.p. 1446, 738 01 FrýdekMístek (spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 3990/5 v katastrálním území Morávka); Petra
Stiborová, Malý Koloredov č.p. 1446, 738 01 Frýdek-Místek (spoluvlastník pozemku stavby
parc.č. 3990/5 v katastrálním území Morávka); Josef Klimánek, Morávka č.p. 12, 739 04
Morávka (spoluvlastník pozemků stavby parc.č. 4046/8, 4174, vše v katastrálním území Morávka);
Jarmila Klimánková, Morávka č.p. 12, 739 04 Morávka (spoluvlastník pozemků stavby
parc.č. 4046/8, 4174, vše v katastrálním území Morávka); Josef Carbol, Morávka č.p. 10, 739 04
Morávka (spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 4046/6 v katastrálním území Morávka); Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové (ten, jenž má právo
hospodařit s pozemky stavby parc. č. 3985/6, 4197, vše v katastrálním území Morávka);
739 04

Ing., Dipl. Wirt.-Ing Jana Niederhauser, Maximilianstrasse č.p. 50, 85399 Hallbergmoos,
Germany (vlastník pozemku stavby parc.č. 3985/7 v katastrálním území Morávka); Petr
Kaczmarzyk, Výstavní č.p. 2593/1, 702 00 Ostrava (vlastník pozemku stavby parc.č. 3850/14
v katastrálním území Morávka); Martin Kawulok, Morávka č.p. 15, 739 04 Morávka (vlastník
pozemku stavby parc.č. 3990/3 v katastrálním území Morávka); Jiří Procházka, Marty Krásové
č.p. 4456/23, 708 00 Ostrava (vlastník pozemku stavby parc.č. 3856/1 v katastrálním území
Morávka); Lenka Dujková, Morávka č.p. 634, 739 04 Morávka (vlastník pozemků stavby
parc.č. 4016/4, 4016/5, vše v katastrálním území Morávka); Radomil Král, Morávka č.p. 17, 739 04
Morávka (spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 3990/7 v katastrálním území Morávka); Lucie
Králová, Morávka č.p. 17, 739 04 Morávka (spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 3990/7
v katastrálním území Morávka); Dalibor Klus, Lískovecká č.p. 223, 738 01 Frýdek-Místek
(spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 3990/15 v katastrálním území Morávka); Petra Klusová,
Lískovecká č.p. 223, 738 01 Frýdek-Místek (spoluvlastník pozemku stavby parc.č. 3990/15

v katastrálním území Morávka).
Dále byli speciálním stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu s ust. § 109 písm. d) stavebního
zákona zahrnuti: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín (vlastník technické
infrastruktury); Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169,
709 00 Ostrava (vlastník technické infrastruktury); CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19,
190 00 Praha (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 vodního toku); Povodí Odry,
státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava (správce povodí).
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)
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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.
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. 156, st. 126, st. 155 a parc. č. 300/2,
vše v katastrálním území Pražmo,
a pozemky st. 1252/1, st. 2210, st. 1014, st. 974/2, st. 974/1, st. 1444, st. 1686, st. 1055,
st. 2514, st. 2184, st. 2291, st. 1239, st. 1566, st. 1568, st. 1570 a parc.č. 4016/10, 4567,
3994/2, 3990/14, 3990/4, 3990/12, 3985/3, 3850/13, 3850/2, 3854/3, 3854/6, 4168,
4196/2, 3796, 4610, 4609, 4608, 4611, 989/1, vše v katastrálním území Morávka.
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.
Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady dle ust. § 111 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona, a to zda je 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. Pro výše uvedenou stavbu, na pozemcích st. p. 909/1,
st. p. 930, parc. č. 3849, 3850/1, 3850/11, 3850/14, 3850/16, 3856/1, 3984, 3985/1, 3985/6, 3985/7,
3985/19, 3990/1, 3990/2, 3990/3, 3990/5, 3990/7, 3990/15, 3995/1, 3995/2, 3998/1, 3998/3, 4016/4,
4016/5, 4016/9, 4038, 4046/3, 4046/6, 4046/8, 4161, 4166/1, 4169, 4174, 4176, 4177/2, 4197,
4209/1 v katastrálním území Morávka, st. p. 196, parc. č. 300/7, 300/8, 300/15, 300/17, 303/3, 303/6,
303/7, 306, 408, 453 v katastrálním území Pražmo vydal Obecní úřad Raškovice, stavební úřad,
Raškovice 207, 739 04 Pražmo, pod č.j.: SÚ 3168/2019, sp. zn.: 2013/2017/SÚ/Olš/328 ze dne
03.12.2019 územní rozhodnutí o umístění stavby. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 09.01.2020.
Stavební úřad rovněž vydal souhlas dle ust. § 15 stavebního zákona k povolení stavby
č.j.: SÚ 145/2020 ze dne 16.01.2020. Po posouzení žádosti a dokumentace záměru speciální stavební
úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s výše uvedeným územním rozhodnutím, neboť
soulad předmětného záměru s výše uvedeným územním rozhodnutím je dostatečně řešen v projektové
dokumentaci v souhrnné technické zprávě části B. 1 písm. b) tj. údaje o souladu u s územním
rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující
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anebo územním souhlasem. 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 vypracoval - CIVIL Projects s.r.o., a autorizoval Ing. Petr Kolařík,
autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 1102804,
a v příslušných částech autorizoval Ing. Jan Golembiovský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby ČKAIT 1100130, a Ing. Alexander Togner, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské
konstrukce, ČKAIT 1100508, 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 průvodní zprávě a souhrnné technické zprávě. Dodržení obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je řešeno v souhrnné technické zprávě v části B.2.4.
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 vybudování chodníku podél silnice III/4774 mezi obcemi Pražmo a Morávka, a že stavba bude
napojena na stávající dopravní infrastrukturu, tedy na stávající chodníky a zpevněné plochy v obou
obcích. Příjezd ke stavbě bude zajištěn po stávající silnici III/4774. Dešťové vody z navržených
chodníků a části souběžné komunikace budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace obce
a místních vodotečí. K odvodnění komunikace a chodníku jsou navrženy stružkové vpusti (SV),
příkopové žlaby (PŽ), uliční vpustě (UV).
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 v části B.2.1 písm. e).
Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydali stanovisko: Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát,
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek (stanovisko č.j.: KRPT-134559-4/ČJ-2019-070206 ze dne
28.08.2019); Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova
č.p. 2264, 738 02 Frýdek-Místek 2 (závazné stanovisko č.j.: HSOS-5609-2/2019 ze dne 01.07.2019);
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy
a pozemních komunikací, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek (stanovisko č.j.: MMFM 99134/2019
ze dne 24.06.2019); Magistrát města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství,
politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (stanovisko č.j.: MMFM 86880/2019 ze dne 13.08.2019);
Magistrát města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, politických obětí 2478,
738 01 Frýdek-Místek (stanovisko č.j.: MMFM 110020/2019 ze dne 16.07.2019 - souhlas vodoprávního
úřadu dle § 17 vodního zákona); Obecní úřad Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo (rozhodnutí
o povolení kácení č.j. 621-4/2019 ze dne 09.01.2020); silničně správní úřad Obecní úřad Morávka,
Morávka 599, 739 04 Pražmo (stanovisko zn.: 18/2020 ze dne 20.01.2020); silničně správní úřad
Obecní úřad Pražmo, Pražmo 153, 739 04 Pražmo (stanovisko zn.: 26/2020/84 ze dne 22.01.2020);
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa chráněné krajinné oblasti Beskydy (závazné
stanovisko č.j. 1928/BE/2019-2 ze dne 24.06.2019). 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.
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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 vybudování
chodníku podél silnice III/4774 mezi obcemi Pražmo a Morávka, a že stavba bude napojena na stávající
dopravní infrastrukturu, tedy na stávající chodníky a zpevněné plochy v obou obcích. Účelem stavby je
zajištění bezpečnosti chodců podél krajské silnice a zlepšení přístupu na přilehlé pozemky. Dešťové
vody z navržených chodníků budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace obce a místních vodotečí.
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 78016/2020 ze dne 07.07.2020 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
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.
Možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení
ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti
podat nová stanoviska.
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: SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo", Obec Pražmo, Tomáš Židek, Jiří
Štrunc, Alexander Procházka, Věra Procházková, Jozef Kalužay, Eva Kalužayová, Jaromír Pavelec,
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Šárka Pavelcová, Obec Morávka,
Zdeněk Matějka, Jaroslav Biolek, Radek Šabata, Miroslav Gola, Vlasta Golová, Oldřiška Carbolová, Petr
Stachura, Věra Stachurová, Eduard Mohyla, Jaroslava Mohylová, Jan Kačmařík, Pavel Sikora, Martin
Stibor, Marcela Stiborová, Petra Stiborová, Josef Klimánek, Jarmila Klimánková, Josef Carbol, Lesy
České republiky, s.p., Ing.,Dipl.-Wirt.-Ing Jana Niederhauser, Petr Kaczmarzyk, Martin Kawulok, Jiří
Procházka, Lenka Dujková, Radomil Král, Lucie Králová, Dalibor Klus, Petra Klusová,
ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., CETIN a.s., GridServices,
s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Povodí Odry, státní podnik.
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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.
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. 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
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stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a ke kolaudačnímu souhlasu
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.

Poplatek:


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

Obdrží:
účastníci (doporučeně do datové schr ánky)
1.

SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo", IDDS: x7uqu9t; sídlo: Morávka č.p. 125, 739 04 Pražmo
Zastoupen: CIVIL PROJECTS s.r.o., IDDS: 82aeb3x; sídlo: Malý Koloredov č.p. 2377, Místek,
738 01 Frýdek-Místek 1

2.

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

3.

Obec Morávka, IDDS: 5r6b2ib; sídlo: Morávka č.p. 599, 739 04 Pražmo

4.

Jaroslava Mohylová, IDDS: u29rqzd; trvalý pobyt: Pustkovecká č.p. 318/69, Pustkovec, 708 00
Ostrava 8

5.

Jan Kačmařík, IDDS: vqevnme; trvalý pobyt: Květinová č.p. 1246, 691 23 Pohořelice
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6.

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn; sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové 8

7.

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

8.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv; sídlo: 28. října č.p. 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

9.

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

10. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
11. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn; sídlo: Nádražní
č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek 1
12. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq; sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava 2
13. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr; sídlo: Úprkova č.p.
795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
účastníci (doporučeně do vlastních r ukou)
14. Tomáš Židek, Anenská č.p. 226, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
15. Jiří Štrunc, Plk. Rajmunda Prchaly č.p. 265/96, Pustkovec, 708 00 Ostrava 8
16. Alexander Procházka, Srbská č.p. 260/1, Výškovice, 700 30 Ostrava 30
17. Věra Procházková, Pražmo č.p. 96, 739 04 Pražmo
18. Jozef Kalužay, Pražmo č.p. 97, 739 04 Pražmo
19. Eva Kalužayová, Pražmo č.p. 97, 739 04 Pražmo
20. Jaromír Pavelec, Pražmo č.p. 57, 739 04 Pražmo
21. Šárka Pavelcová, Pražmo č.p. 57, 739 04 Pražmo
22. Zdeněk Matějka, Morávka č.p. 637, 739 04 Pražmo
23. Jaroslav Biolek, Morávka č.p. 116, 739 04 Pražmo
24. Radek Šabata, Beethovenova č.p. 1854, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
25. Miroslav Gola, Morávka č.p. 16, 739 04 Pražmo
26. Vlasta Golová, Morávka č.p. 16, 739 04 Pražmo
27. Oldřiška Carbolová, Morávka č.p. 10, 739 04 Pražmo
28. Petr Stachura, Morávka č.p. 13, 739 04 Pražmo
29. Věra Stachurová, Morávka č.p. 13, 739 04 Pražmo
30. Eduard Mohyla, Pustkovecká č.p. 318/69, Pustkovec, 708 00 Ostrava 8
31. Pavel Sikora, Havlíčkovo náměstí č.p. 795/6, Poruba, 708 00 Ostrava 8
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32. Martin Stibor, Malý Koloredov č.p. 1446, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
33. Marcela Stiborová, Malý Koloredov č.p. 1446, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
34. Petra Stiborová, Malý Koloredov č.p. 1446, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
35. Josef Klimánek, Morávka č.p. 12, 739 04 Pražmo
36. Jarmila Klimánková, Morávka č.p. 12, 739 04 Pražmo
37. Josef Carbol, Morávka č.p. 10, 739 04 Pražmo
38. Ing.,Dipl.-Wirt.-Ing Jana Niederhauser, Maximilianstrasse č.p. 50, 85399 Hallbergmoos, Germany
39. Petr Kaczmarzyk, Výstavní č.p. 2593/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
40. Martin Kawulok, Morávka č.p. 15, 739 04 Pražmo
41. Jiří Procházka, Marty Krásové č.p. 4456/23, Poruba, 708 00 Ostrava 8
42. Lenka Dujková, Morávka č.p. 634, 739 04 Pražmo
43. Radomil Král, Morávka č.p. 17, 739 04 Pražmo
44. Lucie Králová, Morávka č.p. 17, 739 04 Pražmo
45. Dalibor Klus, Lískovecká č.p. 223, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
46. Petra Klusová, Lískovecká č.p. 223, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
účastníci (veř ejnou vyhláškou):
47. 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. 156, st. 126, st. 155 a parc. č. 300/2, vše v katastrálním území Pražmo,
a pozemky st. 1252/1, st. 2210, st. 1014, st. 974/2, st. 974/1, st. 1444, st. 1686, st. 1055, st.
2514, st. 2184, st. 2291, st. 1239, st. 1566, st. 1568, st. 1570 a parc.č. 4016/10, 4567, 3994/2,
3990/14, 3990/4, 3990/12, 3985/3, 3850/13, 3850/2, 3854/3, 3854/6, 4168, 4196/2, 3796, 4610,
4609, 4608, 4611, 989/1, vše v katastrálním území Morávka.
dále obdrží (doporučeně do datové schránky)
48. Obecní úřad Morávka, IDDS: 5r6b2ib; sídlo: Morávka č.p. 599, 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 "Chodník
Morávka - Pražmo" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu stavebnímu úřadu o řádném
vyvěšení).
49. 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 "Chodník
Morávka - Pražmo" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu stavebnímu úřadu o řádném
vyvěšení).
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dotčené or gány (ob álky po nabytí právní moci)
50. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive;
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
51. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v; sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 FrýdekMístek 1
52. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: dkkdkdj; sídlo:
Nádražní č.p. 36/1, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
53. Obecní úřad Morávka, silničně správní úřad, IDDS: 5r6b2ib; sídlo: Morávka č.p. 599,
739 04 Pražmo
54. Obecní úřad Pražmo, silničně správní úřad, IDDS: 4r5a5rw; sídlo: Pražmo č.p. 153, 739 04 Pražmo
55. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
56. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí
č.p. 2478, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
stavebník (doporučeně do vlastních r ukou - po nabytí právní moci)
57. SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo", Morávka č.p. 125, 739 04 Pražmo
Zastoupen: CIVIL PROJECTS s.r.o., Malý Koloredov č.p. 2377, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

(včetně ověřené projektové dokumentace a štítku stavby)
Obecní úřady v místě stavby (doporučeně - po nabytí právní moci)
58. Obecní úřad Morávka, IDDS: 5r6b2ib; sídlo: Morávka č.p. 599, 739 04 Pražmo (včetně ověřené

projektové dokumentace)
59. Obecní úřad Pražmo, IDDS: 4r5a5rw; sídlo: Pražmo č.p. 153, 739 04 Pražmo (včetně ověřené

projektové dokumentace)
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