
Obalovna asfaltových směsí Staré Město – aktuální stav 

 

Vážení občané, dovoluji si Vás informovat o aktuální situaci ohledně Obalovny asfaltových 

směsí, kterou v naší obci provozuje společnost SILASFALT s.r.o. (vlastníci EUROVIA CS, 

a.s. a ALPINE Bau CZ a.s.). 
 

Magistrát města Frýdku-Místku (dále MMFM) dne 18. dubna 2008 povolil dočasnou stavbu 

„Obalovna asfaltových směsí, změna technologie“ na pozemcích par. č. 7343/1, 7345/1, 7357/2 

v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku a kolaudačním souhlasem ze dne 7. srpna 2009 udělil 

souhlas s užíváním dočasné stavby do 31. 12. 2015. Jakékoliv užívání stavby po tomto termínu 

je nezákonné, protože SILASFALT nedosáhnul prodloužení užívání stavby. 
 

Obec Staré Město se od roku 2013 opakovaně vyjadřovala tak, že v žádném případě nesouhlasí 

s provozem obalovny po roce 2015, zejména z následujících důvodů. Základním a určujícím 

negativním vlivem je hluk a znečištění ovzduší případným dalším provozem stavby, kdy 

znečištění a hluk plynou z provozu obalovny, jejího vytápění a z navazující dopravy. Podstatné 

je, že obalovna je umístěna v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a jejím zachováním by nám 

v obci tento zdroj znečišťování ovzduší a zvýšené hlukové zátěže zůstal. Obec tedy obalovnu 

dlouhodobě hodnotí jako významný negativní faktor působící na kvalitu ovzduší a pohodu 

bydlení ve Starém Městě a přilehlém okolí. 
 

SILASFALT dne 15. prosince 2015 doručila MMFM „Oznámení změny v užívání stavy“, ve 

kterém navrhovala změnu doby trvání dočasné stavby obalovny do 31. 12. 2025! Obec se 

zahájeného řízení aktivně účastnila a vznášela proti prodloužení stavby rozsáhlé námitky s tím, 

že dne 14. března 2016 bylo naše snažení korunováno úspěchem a MMFM vydal rozhodnutí, 

kterým zamítnul žádost o povolení změny v užívání stavby. Proti tomuto rozhodnutí podala 

SILASFALT odvolání o kterém dosud nebylo rozhodnuto. 
 

Přestože SILASFALT nedosáhla prodloužení užívání stavby obalovny, na konci března 2016 

se opět rozjela výroba a obec Staré Město od toho okamžiku činí řadu kroků k zastavení 

provozu obalovny. Na podnět obce byla provedena kontrolní prohlídka stavby a MMFM 

následně dne 2. května 2016 nařídil SILASFALTu zjednání nápravy spočívající v ukončení 

užívání dočasné stavby: "Obalovna asfaltových směsí, změna technologie“. Toto opatření 

SILASFALT ignoroval a MMFM zahájil k opakovaným stížnostem obce dvě přestupková 

řízení, konkrétně za užívání stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem a dále za 

neuposlechnutí opatření ke zjednání nápravy. Přestupková řízení dosud nejsou ukončena. 
 

S ohledem na zjevně neúčinné konání orgánů státní správy se obec rozhodla jednat sama a 

obeslala prostřednictvím právního zástupce konkrétní fyzické osoby spojené se společnostmi 

SILASFALT s.r.o., EUROVIA CS, a.s. a ALPINE Bau CZ a.s. s výzvou k ukončení provozu 

Obalovny Staré Město u Frýdku-Místku a upozorněním, že veškerý její provoz je počínaje 1. 

lednem 2016 nezákonný. 
 

Poté, co na výzvy nebylo reagováno zastavením provozu, podala obec trestní oznámení s tím, 

že aktuálně jsme dne 19. srpna 2016 obdrželi sdělení Okresního státního zastupitelství Frýdek-

Místek, že věc byla postoupena Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského 

kraje k prověření pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle 

§ 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku v souvislosti s tím, že společnost SILASFALT s. r. o. 

od 1. 1. 2016 do současnosti užívá dočasnou stavbu obalovny, přestože oprávnění k užívání 

pozbyla.   

 



Podrobný přehled všech kroků a událostí ve věci „Obalovna“ najdete na stránkách obce, 

konkrétní dokumenty jsou po dohodě k nahlédnutí na obecním úřadě. 
 

Jsem opravdu znechucen z přezíravého chování společnosti SILASFALT s. r. o. k občanům 

naší obce a věřím, že se nám ji nakonec podaří donutit k ukončení stavby a budou také uloženy 

citelné sankce. Zatím však přetrvává především úžas nad tím, že odpovědné orgány nejsou 

schopny ani po několika měsících donutit SILASFALT k ukončení nezákonně provozované 

obalovny.   

 

 

Josef Mikulec 

starosta obce 

 

 
Přehled důležitých událostí, ve věci „Obalovna asfaltových směsí, změna technologie“ na 

pozemcích par. č. 7343/1, 7345/1, 7357/2 v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku 

 

18. 04. 2008 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 18. dubna 2008 rozhodnutí, stavební povolení. Byla 

povolena dočasná stavba „Obalovna asfaltových směsí, změna technologie“. Územní 

rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 6. 3. 2008 pod. č. j. SÚ/7109/06/Pa 

(právní moci nabylo dne 17. 03. 2008). Mezi podmínkami pro provedení stavby bylo 

v bodu 5 stanoveno, že „Stavba bude dočasná, ukončení provozu bude po ukončení 

výstavby obchvatu města Frýdku-Místku, nejpozději však do konce roku 2015. 

07. 08. 2009 

Dne 7. srpna 2009 vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a 

stavebního řádu, oddělení stavebního řádu kolaudační souhlas, č. j. MMFM 

10026/2009, kterým povolil užívání dočasné stavby „Obalovna asfaltových směsí, 

změna technologie“ na pozemcích parcelní číslo 7343/1, 7345/1, 7357/2 

v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku. Užívání bylo povoleno do 31. 12. 

2015. 

18. 09. 2013 

Zastupitelstvo obce Staré Město na svém 17. zasedání konaném 18. září 2013 pod 

bodem 3.1, že neschvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Staré Město a 

společností SILASFALT s.r.o. a trvá na ukončení provozu Obalovny asfaltových 

směsí, a to nejpozději k 31. 12. 2015. 

12. 03. 2015 

Obec Staré Město sdělila Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje 

a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, usnesení Zastupitelstva obce Staré 

Město, konaného dne 18. 09. 2013 ve věci ukončení provozu Obalovny společnosti 

SILASFALT s. r. o k 31. 12. 2015. 

07. 04. 2015 
Ředitelství silnic a dálnic vydalo dne 7. dubna 2015 své nesouhlasné stanovisko 

s prodloužením dočasnosti stavby, stejně jako se změnou stavby z dočasné na trvalou. 

09. 04. 2015 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 

vydal dne 9. dubna 2015 Stanovisko a sdělení k záměru Obalovna živičných směsí k. 

ú. Staré Město u Frýdku-Místku, č. j. MSK 39747/2015. Ve svém stanovisku uvedl, 

že dle zákona o ochraně přírody a krajiny, nemůže mít záměr samostatně nebo ve 

spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany. Ve svém sdělení uvedl, že dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

předložený záměr nepodlého procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Z hlediska horního zákona se stavba nachází v chráněném ložiskovém území, avšak 

na ploše kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány 

bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování. Přičemž se na tento případ užije 

generální závazné stanovisko. Rovněž uvedl, že z hlediska zákona o ochraně ovzduší 

neexistují překážky, které by řízení o změně užívání stavby bránily. 

23. 04. 2015 
Provedeno místní šetření na provoze obalovny asfaltových směsí – protokol o 

ohledání č.j. KHSMS 15508/2015/FM/HP. 



24. 04. 2015 

Ministerstvo dopravy vydalo dne 24. dubna 2015 stanovisko k prodloužení povolení 

dočasné stavby – obalovna živičných směsí v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, ve 

kterém vyjádřilo svůj nesouhlas s prodloužením povolení, neboť se předmětná stavba 

nachází v trase plánované rychlostní silnice R48 a jejím ochranném pásmu pro 

výstavbu a následný provoz uvedené komunikace. 

28. 04. 2015 

Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 

28. 04. 2015 souhlasné závazné stanovisko, z hlediska vodního zákona, s podmínkou, 

že musí být vyřešen způsob likvidace odpadních vod z areálu. Z hlediska zákona o 

ochraně přírody a krajiny vydal rovněž souhlasné stanovisko. 

Dále se vyjádřil z hlediska zákona o ochraně ZPF, že nedojde k dotčení zájmů 

chráněných zákonem. Z hlediska zákona o odpadech nedojde k dotčení zájmů 

chráněných zákonem. Z hlediska zákona o ochraně ovzduší nedojde k dotčení 

chráněných zájmů. Z hlediska lesního zákona nedojde k dotčení zájmů chráněných 

lesním zákonem. 

29. 04. 2015 

Dne 29. dubna 2015 vyzvala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě Radka Vondru – PRIDOS k doplnění jeho žádosti o hlukové garance 

podložené výpočtem a provedení akreditovaného měření hluku ve venkovním 

chráněném prostoru staveb. 

22. 05. 2015 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy, vydal dne 22. května 2015 

stanovisko ke změně užívání stavby „Obalovna živičných směsí k. ú. Staré Město u 

Frýdku-Místku“, ve kterém vyjádřil svůj názor, že sice Krajský úřad, Odbor dopravy 

není předloženým záměrem není dotčen, neboť Obalovna živičných směsí se nachází 

mimo síť silnic I., II. a III. třídy, kdy je pouze napojena stávajícím dopravním 

připojením na silnici II. třídy č. II/577, avšak zároveň uvedl, že jediným úřadem, který 

může zodpovědně vydat souhlas s prodloužením doby platnosti či povolením stavby 

na dobu trvalou je Ministerstvo dopravy, a to z důvodu, že plánovaný záměr je 

situován v těsné blízkosti budoucí silnice R 48 Frýdek-Místek obchvat, pro kterou již 

bylo vydáno územní rozhodnutí a v současné době jsou postupně vydávána jednotlivá 

stavební povolení. 

07. 09. 2015 

Dne 7. září 2015 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě usnesení, č. j. KHSMS 36217/2015/FM/HP, kterým zastavila řízení 

o vydání závazného stanoviska k prodloužení doby užívání dočasné stavby „Obalovna 

asfaltových směsí, změna technologie“, neboť žadatel v určené lhůtě do 31. 08. 2015 

nedoplnil hlukové garance podložené výpočtem, hlukovou studii, k posouzení vlivu 

celkového provozu stavby se všemi zdroji hluku na chráněný venkovní prostor staveb 

v dotčené lokalitě a neprovedl v daném termínu měření hluku ve venkovním 

chráněném prostoru staveb. 

14. 12. 2015 

Společnost SILASFALT s.r.o. vypracovala dne 14. 12. 2015 „Oznámení změny 

v užívání stavy“, které doručila dne 15. prosince 2015 Magistrátu města Frýdku-

Místku, ve kterém navrhovala změnu doby trvání dočasné stavby, a to do 31. 12. 2025. 

04. 01. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu, vydal dne 4. ledna 2016 usnesení, č. j. MMFM 713/2016, ve kterém 

posoudil oznámení změny v užívání stavby, které podala společnost SILASFALT 

s.r.o. ve věci změny v užívání stavby „Obalovna asfaltových směsí, změna 

technologie“, která měla spočívat v prodloužení termínu užívání dočasné stavby do 

31. 12. 2025 a rozhodl o projednání změny v užívání stavby v řízení. 

04. 01. 2016 

V rámci Magistrátu města Frýdku-Místku žádá oddělení stavebního řádu o součinnost 

oddělení územního rozvoje, kdy žádá o stanovisko k souladu stavby – resp. 

prodloužení užívání uvedené stavby se schváleným Územním plánem obce Staré 

Město u Frýdku-Místku. (č. j. MMFM 611/2016) 

07. 01. 2016 

Dne 6. ledna 2016 se Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a 

stavebního řádu, Oddělení územní rozvoje, vyjádřil (č. j. MMFM 2663/2016) 

k žádosti o prodloužení termínu užívání dočasné stavby „Obalovna asfaltových směsí, 

změna technologie“, kdy dospěl k závěru, že „Záměr je v rozporu s cíli a úkoly 



územního plánování.“, přičemž vyjádřil rovněž svůj názor, že předmětný názor není 

v souladu ani s platným Územním plánem obce Staré Město u Frýdku-Místku. 

Přičemž v odůvodnění svého vyjádření uvedl rovněž, že „Další provozování obalovny 

asfaltových směsí by mohlo podle našeho [tj. Magistrátu města Frýdku-Místku] 

znamenat také další problémy a rizika například na veřejné zdraví, protože touto 

činností mohou vznikat negativní externality, jakými jsou např. hluk, prašnost a 

zápach.“  

18. 01. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 18. ledna 2016, č. j. MMFM 7682/2016, oznámení o 

zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí. 

18. 01. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 18. ledna 2016 usnesení, č. j. MMFM 7724/2016, jímž určil 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu, aby do 10 dnů od doručení usnesení a 

oznámení o zahájení řízení uplatnili své námitky, důkazy a stanoviska.  

20. 01. 2016 

Společnost ALPINE Bau CZ a.s. se dne 20. ledna 2016 vyjádřila jako účastník 

správního řízení s tím, že nemá žádných výhrad k záměru společnosti SILASFALT 

s.r.o. užívat stavbu předmětné obalovny asfaltových směsí v prodlouženém termínu 

do roku 2025. 

22. 01. 2016 

Ministerstvo dopravy dne 22. 01. 2016 vydalo závazné stanovisko k řízení o změně 

v užívání stavby – Obalovna živičných směsí, změna technologie. Závazné stanovisko 

bylo nesouhlasné, a to z důvodu že se stavba nachází v trase připravované dálnice 

D48, která je v pokročilé fázi přípravy. Přičemž uvedlo, že s existencí obalovny je 

možné souhlasit maximálně do doby vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 

tohoto úseku D48, nejdéle však do 30. 11. 2016.  

25. 01. 2016 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala dne 

25. 01. 2016 závazné stanovisko, č. j. KHSMS 3219/2016/FM/HP, ve kterém 

vyjádřila, že nesouhlasí se změnou užívání stavby „Obalovna asfaltových směsí, 

změna technologie“ spočívající v užívání dočasné stavby do 31. 12. 2025. Důvodem 

bylo nedoložení požadovaného doplnění (měření hluku, hlukové garance podložené 

výpočtem). 

25. 01. 2016 

Zastupitelstvo obce Staré Město na svém 8. zasedání konaném dne 25. 01. 2016 

schválilo usnesení, kterým obec trvá i nadále na ukončení provozu Obalovny 

asfaltových směsí nejpozději k 31. 12. 2015.  

26. 01. 2016 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se dne 26. 01. 2016 vyjádřilo ve smyslu, že souhlasí jen 

s prodloužením dočasnosti stavby do doby vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 

stavby R 48 Frýdek-Místek obchvat, a to max. do 30. 11. 2016. Následně má být 

obalovna včetně infrastruktury do dvou měsíců odpojena na vlastní náklady od 

inženýrských sítí, jež budou v kolizi se stavbou a překládány z důvodu výstavby nové 

silnice R48 

28. 01. 2016 

Obec Staré Město podala dne 28. ledna 2016 Námitky účastníka řízení proti změně 

v užívání stavby „Obalovna asfaltových směsí, změna technologie“ spočívající 

v prodloužení termínu užívání dočasné stavby do 31. 12. 2025, na pozemcích parcelní 

číslo 7357/2, 7343/1, 7345/1 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku a 

Návrh na zamítnutí žádosti společnosti SILASFALT s.r.o. 

01. 02. 2016 

Společnost SILASFALT s.r.o. se vyjádřila k podkladům rozhodnutí dne 1. února 

2016, přičemž zároveň zúžila předmět žádosti, a to tak, že nadále žádá změnu 

v užívání dotčené stavby spočívající v prodloužení termínu užívání této stavby do 30. 

listopadu 2016.  

15. 02. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 15. února 2016 usnesení, č. j. MMFM 21099/2016, ve 

kterém stanovil účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu 10 dnů od doručení 

usnesení a oznámení o zahájení řízení (zúžení předmětu žádosti), k tomu, aby uplatnili 

své námitky, důkazy a stanoviska v řízení o změně v užívání stavby: „Obalovna 



asfaltových směsí, změna technologie“, spočívající v prodloužení termínu užívání 

dočasné stavby do 30. listopadu 2016. 

15. 02. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu oznámil dne 15. února 2016 pod č. j. MMFM 20888/2016 zahájení 

řízení (zúžení předmětu žádosti) a seznámení s podklady rozhodnutí. 

25. 02. 2016 

Obec Staré Město se vyjádřilo jako účastník řízení k zúžení předmětu žádosti, 

oznámení č. j. MMFM 20888/2016 a navrhla zamítnutí žádosti společnosti 

SILASFALT s.r.o. 

14. 03. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 14. března 2016 rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení 

změn v užívání stavby. 

29. 03. 2016 

Společnost SILASFALT s.r.o. podala dne 29. 03. 2016 odvolání proti rozhodnutí o 

zamítnutí žádosti o povolení změny v užívání stavby ze dne 14. 03. 2016, č. j. MMFM 

35502/2016. 

30. 03. 2016 
Obec Staré Město dne 30. března 2016 podala Žádost o provedení státního stavebního 

dozoru a výzvy k zastavení činnosti. 

07. 04. 2016 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 7. dubna 2016 vyrozumění o podaném odvolání. 

11. 04. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 11. dubna 2016 oznámení o zahájení řízení o odstranění 

stavby, č. j. MMFM 50684/2016. 

11. 04. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 11. dubna 2016, usnesení č. j. MMFM 50689/2016 kterým 

přerušil řízení o odstranění stavby, jehož předmětem je dočasná stavba „Obalovna 

asfaltových směsí, změna technologie“. 

13. 04. 2016 

Společnost ALPINE Bau CZ a.s. podala dne 13. 04. 2016 Magistrátu města Frýdku-

Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu své 

vyjádření účastníka správního řízení. (MMFM_S 120/2016/OÚRaSŘ/Mac). 

13. 04. 2016 
Společnost SILAFALT s.r.o. sepsala dne 13. 04. 2016 své stanovisko účastníka řízení 

k zahájení řízení o odstranění stavby. 

26. 04. 2016 
Společnost ALPINE Bau CZ a.s. podala dne 27. 04. 2016 Odvolání proti usnesení o 

přerušení řízení č. j. MMFM 50689/2016 ze dne 11. 04. 2016. 

27. 04. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu dne 27. 04. 2016 předala spis se stanoviskem ve věci sp. zn. 

MMFM_S 120/2016/OÚRaSŘ/Mac odvolacímu správnímu orgánu. 

02. 05. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 02. 05. 2016, rozhodnutí, č. j. MMFM 61277/2016, kterým 

nařídil vlastníku stavby, společnosti SILASFALT s.r.o. zjednání nápravy spočívající 

v ukončení dočasné stavby, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. 

12. 05. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 12. 05. 2016 oznámení č. j. MMFM 67246/2016, kterým 

oznámil společnosti SILASFALT s.r.o. zahájení společného řízení o dvou správních 

deliktech podle stavebního zákona, konkrétně užívání dočasné stavby po 31. 12. 2015 

a neuposlechnutí opatření ohledně ukončení užívání stavby obalovny. 

16. 05. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu vydal dne 16. 05. 2016 vyrozumění o podaném odvolání, č. j. MMFM 

68433/2016. 

18. 05. 2016 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu 

a kultury zaslal dne 18. května 2016 Ministerstvu dopravy jako nadřízenému 

správnímu orgánu žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska, č. j. MSK 

67230/2016. 

19. 05. 2016 
Ve věci sp.zn. MMFM_S 5448/2016/OÚRaSŘ/Mac – Magistrát města Frýdku-

Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, sepsal 



dne 19. května 2016 na místě stavby protokol o průběhu provedení kontrolní 

prohlídky stavby. 

24. 05. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu předal odvolacímu orgánu spis se stanoviskem. (č.j. MMFM 

71520/2016) – ve věci sp. zn. MMFM_S 5448/2016/OÚRaSŘ/Mac 

02. 06. 2016 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

stavebního řádu předal odvolacímu orgánu spis se stanoviskem. (č. j. MMFM 

75937/2016) – ve věci sp. zn. MMFM_S 5875/2016/OÚRaSŘ/Mac 

29. 06. 2016 

Ministerstvo dopravy dne 29. června 2016 dopisem s č. j. 17/2016-510-RK/3 sdělilo, 

že závazné stanovisko Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu 

ze dne 22. ledna 2016, č. j. 258/2015-910-IPK/5 se potvrzuje, a to na základě 

posouzení rozkladové komise. 

04. 07. 2016 

Obec Staré Město zaslala výzvy k okamžitému zjednání nápravy spočívající 

v ukončení užívání dočasné stavby: „Obalovna asfaltových směsí, změna 

technologie“ na pozemcích parcelní číslo 7357/2, 7343/1, 7345/1 v katastrálním 

území Staré Město u Frýdku-Místku a Výzvu k zanechání maření výkonu úředního 

rozhodnutí společnosti SILASFALT s.r.o. a dosud neustanovenými fyzickými 

osobami. 

07. 07. 2016 
Společnost SILASFALT s.r.o. dne 07. 07. 2016 vyjádřila své stanovisko k výzvě „k 

zanechání maření výkonu úředního rozhodnutí“ tak, že má jiný právní výklad. 

11. 07. 2016 

Společnost SILASFALT s.r.o. dne 11. července 2016 zaslala právnímu zástupci Obce 

Staré Město dopis nadepsaný „Obalovna asfaltových směsí v k. ú. Staré Město u 

Frýdku-Místku – stanovisko k výzvě „k zanechání maření výkonu úředního 

rozhodnutí“ adresované členům statutárních orgánů společníků SILASFLAT s.r.o.“ 

04. 08. 2016 
Obec Staré Město podala dne 4. srpna 2016 trestní oznámení na společnost 

SILASFALT s.r.o. a dosud neustanovené fyzické osoby. 

09. 08. 2016 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu 

a kultury vydal dne 9. srpna 2016 rozhodnutí č. j. MSK 74385/2016, kterým zamítl 

odvolání společnosti ALPINE Bau CZ a.s. a napadené usnesení potvrdil. 

18. 08. 2016 

Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku, pod č. j. 1 ZN 1261/2016-15 

informoval právního zástupce obce Staré Město, že trestní oznámení obce ze dne 03. 

08. 2016 bylo dne 18. 08. 2016 postoupeno policejnímu orgánu Policie ČR, 

Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územnímu odboru Frýdek-

Místek k prověření pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. 

 

12. 09.  

2016 

Vyrozumění Policie ČR o zahájení úkonu trestního řízení pro podezření ze spáchání 

přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a prověřování uvedené věci. 

 

 


