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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  

 

 
Výroková část 

Dne 1. 3. 2017 podala Obec Baška, zast. Irena Babicová – starostka obce Baška, IČ 00296511, Baška 
420, 739 01  Baška (dále jen "stavebník") 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, 921, 923, 924, 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. 
 

 

Výrok 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, speciální stavební úřad (dále 
jen speciální stavební úřad) jako speciální stavební úřad věcně 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 a 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 a jako místně příslušný speciální stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád (dále jen správní řád), na základě výsledku 
projednání žádosti ve stavebním řízení, podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

  

povoluje 

stavbu - "Rekonstrukce chodníku podél silnice II/477 a silnice III/48425 v obci Baška" 
 (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 288, 290, 311, 334/3, 336, 674, 740, 779, 869, 919, 921, 923, 
924, 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.   
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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 
- 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 trvalé svislé ani vodorovné dopravní značení. 

 
Pro provedení stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracoval Ing. 

Pavel Krupa, ČKAIT - 1103766, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny před jejím 
dokončením musí být před vlastní realizací projednány se speciálním stavebním úřadem ve smyslu § 
118 stavebního zákona, na základě odůvodněné žádosti stavebníka. 

2. Stavebník je povinen zajistit vytýčení všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí, tak aby 
nedošlo k jejich případnému poškození. Je povinen řídit se podmínkami jednotlivých správců 
inženýrských sítí daných v jejich vyjádřeních. Dotčeny budou především sítě ve správě společností: 

 Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Olomouc, IČ 61379425, Nerudova 1, 779 00  Olomouc (zn. 
MO-SOO1727/16-3/Kk z 15. 12. 2016) 
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 ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín (zn. 1090258258 z 2. 12. 2016) 
 Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, IČ 00095711, Horymírova 
2287, 738 33  Frýdek-Místek (2/2016/30701/Sk z 9. 12. 2016) 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681, 130 00  Praha (zn. 
886/16dm z 21. 11. 2016) 

 GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, 602 00  Brno (zn. 5001409530 z 1. 12. 2016) 
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235, 709 00  
Ostrava (zn. 9773/V025286/2016/KO z 6. 12. 2016) 

 ČD - Telematika a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819, 130 00  Praha (č.j. 1201614204 z 23. 11. 
2016) 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003, 110 00  Praha 
( č.j. 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT z 10. 6. 2016) 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IČ 70994234, 
Muglinovská 1038, 712 00 Ostrava (zn. 16171/2016-SŽDC-OŘ OVA-Br) 

3. Při realizaci stavby budou dodrženy všechny podmínky závazného stanoviska Magistrátu města 
Frýdku-Místku, OŽPaZ, vydaného dne 6. 12. 2016 pod č.j. MMFM 147731/2016 

4. Stavebník zajistí před zahájením prací vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace 
oprávněným zeměměřičem. 

5. Stavebník před zahájením stavby projedná s příslušnými silničními správními úřady trasy staveništní 
dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu realizace vznikne potřeba změny tras 
staveništní dopravy. 

6. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro 
staveništní dopravu do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních 
komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního 
provozu, musí být neprodleně odstraněno. V opačném případě bude odstraněno vlastníkem pozemní 
komunikace na náklady stavebníka. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na 
staveništi. 

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na stavbu bude použito pouze schválených stavebních materiálů. 

9. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení platných českých technických norem uvedených ve 
vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

10. Stavebník je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení. 
Vyskytnou-li se při provádění zemních prací vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být 
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných vlastníků technické 
infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. 

11. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín 
zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů). Zajistit, aby na stavbě byla 
k dispozici ověřená projektová dokumentace a všechny doklady týkající se provádění stavby (např. 
vyjádření k existenci technické infrastruktury včetně podmínek). Ohlašovat speciálnímu stavebnímu 
úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob a bezpečnost 
stavby. Zabezpečit soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací, za 
dodržení obecně technických požadavků na výstavbu a za dodržení podmínek stavebního povolení. 

12. Při provádění stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního 
deníku stanovuje § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a její příloha č. 5.  

13. Provádění staveb je vybranou činností ve výstavbě. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení 
stavby stavbyvedoucím, který má tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti stavbyvedoucího jsou stanoveny § 153 
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stavebního zákona - řídit provádění stavby v souladu se stavebním povolením a v souladu s ověřenou 
projektovou dokumentací (včetně dokladové části – podmínky stanovené vlastníky veřejné technické 
infrastruktury). Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce. Zajistit řádné uspořádání staveniště a řádný provoz na něm. Dodržet obecné 
požadavky na výstavbu, technické předpisy a technické normy. Zajistit vytyčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Oznámit nejméně 15 dnů před zahájením stavebních 
prací vlastníkům dotčené veřejné infrastruktury termín jejich provádění, v nezbytném případě si 
vyžádat jejich odborný dozor. Respektovat stanovené podmínky vlastníků technické infrastruktury, 
které musí být nedílnou součástí stavebního deníku. Působit k odstranění závad při provádění stavby 
a neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení 
stavby. Spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 
projektanta. 

14. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel je 
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor 
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

15. Bude-li nutno omezit provoz na dotčených silnicích a místních komunikacích v souvislosti se 
stavbou, před zahájením stavebních prací bude u příslušných silničních správních úřadů, požádáno 
v dostatečném předstihu o omezení obecného užívání silnic a místních komunikací podle zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.  

16. Stavebník odpovídá za škody způsobené na vypůjčených pozemcích, které jsou uvedeny ve 
Smlouvách o výpůjčce, způsobené cizím zaviněním či živelnou pohromou, rovněž i za újmu na zdraví 
způsobenou užíváním těchto pozemků. Případné škody na těchto pozemcích a porostech na nich, 
způsobenou prokazatelně stavebníkem uhradí stavebník. 

17. Stavebník zajistí bezpečný přístup na pozemky i v těch případech, kdy stavba stávající přístup 
přerušuje. Definitivní řešení přístupu zabezpečí stavebník do vydání kolaudačního souhlasu stavby. 
Po dobu výstavby umožní zhotovitel stavby v odůvodněných případech použití manipulačních pruhů 
k přístupu na pozemky jejich vlastníkům, případně uživatelům.  

18. Po dokončení stavby stavebník zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro 
staveništní dopravu do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních 
komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a 
to po dohodě s jednotlivými majetkovými správci dotčených pozemních komunikací. Následně 
stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům. 

19. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné 
plochy. 

20. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem objektům i 
pozemkům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezdy budou udržovány v takovém stavebně 
technické stavu, aby byl umožněn průjezd osobním automobilům. Případné krátkodobé omezení 
příjezdu stavebník včas projedná s dotčenými vlastníky, případně uživateli těchto objektů. Příjezd 
vozidel záchranné služby a vozidel hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale. 

21. Při provádění stavby musí být zajištěn příjezd a průjezd pro vozidla hasičského záchranného sboru a 
záchranné služby, včetně zajištění funkčních hydrantů v dané lokalitě.   

22. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým 
nálezům, je stavebník ve smyslu ust. § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, povinen ihned podat oznámení orgánu státní památkové péče a stavebnímu 
úřadu, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen (§ 176 stavebního zákona). 

23. Při provádění stavby budou dřeviny chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

24. Zhotovitel stavby naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané zbytky původních konstrukcí 
apod.) způsobem odpovídajícím zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Odpady budou 
roztříděny dle druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku odpadů. Při závěrečné prohlídce 
stavby předloží stavebník doklady o naložení s odpady. 

25. Stavebník uhradí veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou při nedodržení podmínek tohoto 
rozhodnutí, popř. uvede poškozenou nemovitost do původního stavu. 

26. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či 
k znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a 
v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost 
vod a lehce odplavitelný materiál. 
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27. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být 

dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin 
ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech 
zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 

28. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. 
Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. 

29. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Výrobky pro stavby a jejich 
vlastnosti musí být ověřovány podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

30. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební 
povolení není povolením k užívání stavby.  

31. Kolaudační souhlas vydá speciální stavební úřad na základě žádosti stavebníka, která má obsahové 
náležitosti podle § 18i  vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, a dle přílohy č. 12. Podanou žádost stavebník doplní o 
geometrický plán zaměření stavby, protokoly o převzetí vypůjčených pozemků, výsledky předepsaných 
zkoušek, atesty stavebních prvků a konstrukcí (prohlášení o shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoviska dotčených orgánů, doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů apod. 

 

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle ust. § 27 odst. 1 správního 
řádu): 

Obec Baška, zast. Irena Babicová – starostka obce Baška, IČ 00296511, Baška 420, 739 01  Baška. 
 
 

Odůvodnění: 

Dne 1. 3. 2017 obdržel speciální stavební úřad 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, 921, 923, 924, 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, kterou podala Obec Baška, 
zast. Irena Babicová – starostka obce Baška, IČ 00296511, Baška 420, 739 01  Baška. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení.  
 

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro řádné posouzení 
navrhované stavby dle ustanovení § 111 stavebního zákona, vyzval speciální stavební úřad stavebníka, 
dne 17. 3. 2017 k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Zároveň bylo řízení  dne  17. 3. 2017 
usnesením pod č.j. MMFM 36331/2017 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 15. 5. 2017. 

 

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 18. 5. 2017 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o 
stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, stavební úřad upustil podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání 
s ohledáním na místě. Zároveň stanovil účastníkům řízení lhůtu pro uplatnění námitek, popř. důkazů a 
dotčeným orgánům lhůtu pro stanoviska, a to do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. V tomto opatření 
byli účastníci řízení upozorněni na skutečnost, že dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nebude 
přihlédnuto k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu anebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 
asanaci území. 
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Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. Dle 
citovaného ustanovení je účastníkem stavebního řízení stavebník, vlastník stavby, na níž má být 
provedena změna či udržovací práce (není-li stavebníkem), vlastník pozemku, na kterých má být stavba 
prováděna (není-li stavebníkem), vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavby prováděna, a ten, 
kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
navrhovanou stavbou přímo dotčena. Dále je účastníkem řízení vlastník sousedního pozemku nebo stavby 
na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten, kdo má 
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou 
stavbou přímo dotčeno a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu, týká-li se stavební 
řízení domu nebo společných částí domu anebo pozemku (v případě, že společenství vlastníků jednotek 
podle zvláštního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných 
částech domu činí více než jednu polovinu). 

 

Speciální stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, jenž jsou předpokladem pro uznání 
statutu účastníka řízení (dle ust. § 109 stavebního zákona) a na základě tohoto posouzení do okruhu 
účastníků stavebního řízení zahrnul stavebníka - Obec Baška, zast. Irena Babicová - starostka obce 
Baška, IČ 00296511, Baška 420, 739 01  Baška a dále tyto subjekty:  
 
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, 
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). 

 

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební 
povolení z hledisek uvedených v § ust. 111 stavebního zákona. Zejména zdali projektová dokumentace 
byla zpracovaná v souladu s podmínkami územního rozhodnutí.  

 

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 18. 5. 2017 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, popř. důkazů. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil. 
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Speciální stavební úřad stanovil podmínky, kterými zabezpečil zejména ochranu veřejných zájmů 
z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních 
vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž 
v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu 
k ochraně přírody a krajiny. 
 

Po přezkoumání žádosti o stavební povolení ve stavebním řízení a jejím projednání s účastníky řízení a 
dotčenými orgány, speciální stavební úřad zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy 
ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení, 
projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávněnou osobou, splňuje technické požadavky na stavby 
dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení 
stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, tj. za předpokladu splnění podmínek rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u 
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 
dopravy, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.  
 
Účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědomění veřejnou vyhláškou, se stavební 
povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby se však doručuje 
stavební povolení do vlastních rukou. 
 
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.  
 
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 
 

 

Poplatek: 

Správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 10000 Kč byl zaplacen dne 14. 6. 2017 č. dokladu KP-2017-114-ODSH-0105. 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 
dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den 
patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku je dnem jeho 
doručení. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím 
úřední desky Magistrátu města Frýdku-Místku. 
 
 
 
Vyvěšeno dne  ……………………………….    Sejmuto dne……...………………………….. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem 
umožňující dálkový přístup:  
 
 
………………………………………. 
 
 
 
 
 
Místně příslušný Obecní úřad Baška se tímto žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí 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 rozhodnutí 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:   
 
 
………………………………………. 
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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 rozhodnutí jednotlivě: 

 
1. Obec Baška, Baška 420, 739 01 Baška 
 
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje rozhodnutí 

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 rozhodnutí 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 

 
 
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  
11. Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, IDDS:  
      n5hai7v 
 sídlo: Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek 
  
Na vědomí: 
12. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., středisko Frýdek-Místek, IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Kolaříkova č.p. 653, 738 01  Frýdek-Místek 
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