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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O Z N Á M E N Í 
ZAHÁJENÍ  STAVEBNÍHO  ŘÍZENÍ 

A SEZNÁMENÍ  S PODKLADY 

 
 

Dne 1. 3. 2017 podala Obec Baška, zast. Irena Babicová - starostka obce Baška, IČ 00296511, Baška 420, 
739 01  Baška, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu - "Rekonstrukce chodníku podél silnice 
II/477 a silnice III/48425 v obci Baška“ na pozemcích parc. č. 288, 290, 311, 334/3, 336, 674, 740, 779, 
869, 919, 922, 929, 930, 932, 933/5, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027/1, 2027/7, 2030, 
2031, 2032 v katastrálním území Baška, parc. č. 7307/3, 7431/1, 7431/3 v katastrálním území Staré 
Město u Frýdku-Místku. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  
 
Vyjádření, že navržená stavba územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžaduje a je v souladu se 
záměry územního plánování a územním plánem statutárního města Frýdku-Místku, vydal dle ust. § 15 
odst. 2 stavebního zákona stavební úřad Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu, oddělení stavebního řádu dne 14. 12. 2016 pod č. j. MMFM 163670/2016. 
 

Stavba obsahuje: 

Navrhovaná rekonstrukce chodníků zahrnuje: 
- odstranění stávajících povrchů včetně ložné vrstvy 
-  vybourání lemujících obrubníků 
-  osazení nových obrubníků 
-  doplnění podkladní vrstvy 
-  kladení nového povrchu chodníků do ložné vrstvy 
-  oprava poškozených částí přilehlých pozemních komunikací 
- Součástí stavby je zřízení nových míst pro přecházení frekventovaných silnic II/477, v místě před 

kulturním domem a III/48425, před kostelem. Místa pro přecházení budou také zřízena přes 
křižovatky s bočními místními komunikacemi. Tato stavba také zahrnuje opravu vjezdů na pozemky - 
pojížděný chodník, opravu nároží křižovatek při křížení chodníků s místními komunikacemi a opravu 
stávajících poklopů v trase chodníků.  

Vzhledem k liniovému rozsahu stavby je oprava chodníků rozdělena na několik úseků podél silnice II/477 
a III/48425. 

Úseky podél silnice II/477 
- úsek A v délce 262,00m: počátek za mostem přes řeku Ostravici a konec na silnici III/48425 naproti 

kostela, trasa chodníku je v místě křížení s pozemkem dráhy přerušena v délce cca 30m 
- úsek B v délce 47,85m: počátek v křižovatce II/477 s MK III/13c, za hasičárnou a konec před mostem 

přes potok Bystrý 
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- úsek C v délce 191,00m: počátek v křižovatce II/477 s MK I/1a u Bašťanky a konec v křižovatce 

II/477 s MK II/2b 
- úsek D v délce 202,20m: počátek v křižovatce II/477 s MK II/1b a konec na hranici parcel 933/1 a 

933/3 
- úsek E v délce 100,00m: počátek v křižovatce II/477 s ÚK do bývalého areálu OSP a konec před 

nádražím ČD 
- Úsek podél silnice III/48425 

- úsek F v délce 359,85m: počátek na silnici III/48425 před kostelem a konec v křižovatce III/48425 s 
MK III/14c 

Zdůvodnění navrženého technického řešení 

Důvodem rekonstrukce chodníků v obci Baška je oprava stávajících komunikací pro pěší podél silnic 
II/477 a III/48425. Tyto chodníky již vzhledem ke svému stáří vykazují značné opotřebení užíváním a dále 
již nesplňují současné obecné technické požadavky na stavby a především požadavky na bezbariérové 
užívání. Rekonstrukcí chodníků zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a ostatních účastníku 
silniční dopravy.  

Odvodnění 
Režim likvidace srážkových vod z plochy chodníků zůstává stejný jako v současnosti. Srážkové vody jsou z 
povrchu chodníku příčným sklonem svedeny na vozovku silnice a odtud do stávajících odvodňovacích 
prvků-vpustí. V rámci opravy chodníku budou opraveny i stávající silniční vpusti situované při okraji 
hlavní silnice. Stávající vpusti budou demontovány a budou nahrazeny vpustěmi novými, s označením 
VP1-VP12, které budou přepojeny do stávajících přípojek. Vpusti budou vyskládány z betonových skruží 
DN450, budou s kalovým prostorem, středová skruž bude s otvorem pro napojení potrubí DN150. Vpusti 
budou vybaveny lapačem nečistot a osazeny litinovou mříží pro zatížení D400.  
Součástí stavby není dopravní značení. 

 

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 

 

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: 
 
Obec Baška, zast. Irena Babicová - starostka obce Baška, IČ 00296511, Baška 420, 739 01  Baška 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711, Horymírova 2287, 738 
33  Frýdek-Místek, 
POHÁRY BAUER s.r.o., IČ 27187284, Jandova 10, 190 00  Praha, 
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FRYGESTA, a.s., IČ 45192821, 1. máje 741, 738 01  Frýdek-Místek, 
FERRIT s. r. o., IČ 48400751, Harcovská 1476, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí, 
Marie Kozáková, nar. 30. 3. 1950, Baška 195, 739 01  Baška, 
Ludmila Vrublová, nar. 2. 2. 1946, Baška 195, 739 01  Baška, 
Obec Staré Město, IČ 00576948, Jamnická 46, 738 01  Staré Město, 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711, Horymírova 2287, 738 
33  Frýdek-Místek, 
Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Olomouc, IČ 61379425, Nerudova 1, 779 00  Olomouc, 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681, 130 00  Praha, 
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, 602 00  Brno, 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235, 709 00  Ostrava, 
ČD - Telematika a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819, 130 00  Praha, 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003, 110 00  Praha, 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IČ 70994234, 
Muglinovská 1038, 712 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 196/1, 197, 198, 199, 201, 203/2, 203/1, 2038, 205, 187/1, 
292, 293, 287, 301, 303, 741, 744/1, 773, 775, 778, 794, 795, 813, 814, 823, 825, 835, 920, 922, 931, 
933/1, 317/1, 318, 320/1, 332, 335/1, 334/1, 339, 340, 341, 342, 345, 343/2, 348 v katastrálním území 
Baška a 7307/19, 7433/1 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku. 
 
 
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. 

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. 
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U S N E S E N Í 

 

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: 
Obec Baška, zast. Irena Babicová - starostka obce Baška, IČ 00296511, Baška 420, 739 01  Baška 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711, Horymírova 2287, 738 
33  Frýdek-Místek, 
POHÁRY BAUER s.r.o., IČ 27187284, Jandova 10, 190 00  Praha, 
FRYGESTA, a.s., IČ 45192821, 1. máje 741, 738 01  Frýdek-Místek, 
FERRIT s. r. o., IČ 48400751, Harcovská 1476, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí, 
Marie Kozáková, nar. 30. 3. 1950, Baška 195, 739 01  Baška, 
Ludmila Vrublová, nar. 2. 2. 1946, Baška 195, 739 01  Baška, 
Obec Staré Město, IČ 00576948, Jamnická 46, 738 01  Staré Město, 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711, Horymírova 2287, 738 
33  Frýdek-Místek, 
Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Olomouc, IČ 61379425, Nerudova 1, 779 00  Olomouc, 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681, 130 00  Praha, 
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, 602 00  Brno, 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235, 709 00  Ostrava, 
ČD - Telematika a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819, 130 00  Praha, 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003, 110 00  Praha, 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IČ 70994234, 
Muglinovská 1038, 712 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 196/1, 197, 198, 199, 201, 203/2, 203/1, 2038, 205, 187/1, 
292, 293, 287, 301, 303, 741, 744/1, 773, 775, 778, 794, 795, 813, 814, 823, 825, 835, 920, 922, 931, 
933/1, 317/1, 318, 320/1, 332, 335/1, 334/1, 339, 340, 341, 342, 345, 343/2, 348 v katastrálním území 
Baška a 7307/19, 7433/1 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku. 
 
Dotčené orgány: 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek 
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek 
Magistrát města Frýdku-Místku, OÚRaSŘ, odd. stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek 
Obecní úřad Baška, Baška 420, 739 01  Baška 
Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01  Staré Město 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, Beskydská 
2061, 738 01  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 18. 5. 2017 pod 
č.j. MMFM 67098/2017, 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 
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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 Frýdku-
Místku, 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. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 
Bc. Jana Šabrňáková 
referent odboru dopravy silničního hospodářství 
 

 

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  …………………………….. 
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Místně příslušný Obecní úřad Baška 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 Staré Město 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. Obec Baška, IČO 00296511, Baška 420, 739 01  Baška 
 
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  Baška, Baška 420, 739 01  Baška 
5. Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01  Staré Město 
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Dotčené orgány: 
6. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148, Frýdek, 738 22  Frýdek-Místek 
7. Magistrát města Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek 
8. Magistrát města Frýdku-Místku, OÚRaSŘ, odd.SŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek 
9. Obecní úřad Baška, IDDS: g5vbzq5 
 sídlo: Baška č.p. 420, 739 01  Baška 
10. Obecní úřad Staré Město, IDDS: hefbskg 
 sídlo: Jamnická č.p. 46, Staré Město, 738 01  Frýdek-Místek 1 
11. Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, IDDS:  
      n5hai7v 
 sídlo: Beskydská 2061, 738 22  Frýdek-Místek 
  
Na vědomí: 
12. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., středisko Frýdek-Místek, IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Kolaříkova č.p. 653, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
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