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Odbor životního prostředí a zemědělství 
pracoviště Politických obětí 2478, Místek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  44897/2021 
Spisová značka: MMFM_S  19498/2020/OŽPaZ/KliR 
Vyřizuje:  Ing. Petra MIČKOVÁ 
Telefon:  558609695 
E-mail:  mickova.petra@frydekmistek.cz 
Datum:  06.04.2021 
 

 
 

O p r a v n é  r o z h o d n u t í 
 

        
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný 
podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 10 a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), a speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), ve věci stavby „Lokalita u Vrby – Skalice u Frýdku-Místku, IO02 
Dešťová kanalizace včetně zásaku a odboček, IO03 Vodovodní řad včetně přípojek vody, IO06 
Splašková kanalizace“ na pozemcích parc. č. 2/3, 698/1, 698/4, 698/6, 702, 707/1, 707/4, 708, 
1382/2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, dle ust. § 70 správního řádu: 
 
doplňuje  
 
pozemek parc. č. 698/4, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek v umístění stavby 
IO 06 Splašková kanalizace, výrokové části II. rozhodnutí o vydání společného povolení stavby 
vodního díla „Lokalita u Vrby – Skalice u Frýdku-Místku, IO02 Dešťová kanalizace včetně zásaku 
a odboček, IO03 Vodovodní řad včetně přípojek vody, IO06 Splašková kanalizace“ na pozemcích 
parc. č. 2/3, 698/1, 698/4, 698/6, 702, 707/1, 707/4, 708, 1382/2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek, č.j. MMFM 43938/2021 ze dne 31.03.2021. 
 
Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je právnická osoba Markon reality 
s.r.o., Palkovice 711, 739 41 Palkovice, IČO 07725701. 

 
 

O d ů v o d n ě n í  
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutím 
č.j. MMFM 43938/2021 ze dne 31.03.2021 ve společném územním a stavebním řízení povolil 
právnické osobě Markon reality s.r.o., Palkovice 711, 739 41 Palkovice, IČO 07725701, která 
je v řízení zastoupena C.S.C. spol. s r.o., se sídlem Zámecké náměstí 42, 73801 Frýdek-Místek, 
IČ 64084914, zastoupena Ing. Jiřím Kseničem, stavbu pod názvem „Lokalita u Vrby – Skalice 
u Frýdku-Místku, IO02 Dešťová kanalizace včetně zásaku a odboček, IO03 Vodovodní řad včetně 

      
      
     dle rozdělovníku 
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přípojek vody, IO06 Splašková kanalizace“ na pozemcích parc. č. 2/3, 698/1, 698/4, 698/6, 702, 
707/1, 707/4, 708, 1382/2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.  
Při písemném vyhotovení výše citovaného rozhodnutí došlo při přepisu pozemků pro umístění 
stavby IO 06 Splašková kanalizace k opomenutí pozemku parc. č. 698/4, k.ú. Skalice u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek. Na tuto chybu telefonicky upozornil zástupce žadatele dne 
01.04.2021. Z tohoto důvodu Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí 
a zemědělství, zmiňovaný pozemek doplnil, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
opravného rozhodnutí. 
Podle § 70 správního řádu platí, že: „opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení 
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který 
usnesení vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné 
rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo 
podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který 
jím může být přímo dotčen.“ 
 

Poučení o odvolání  
 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, 
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor  právními 
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podáním 
učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa 
pro doručování Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek. Odvolání se podává s potřebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát 
města Frýdku-Místku. Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5 správního řádu 
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petra Mičková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned 
vrátit zpět vodoprávnímu úřadu. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:    Sejmuto dne:    Podpis a razítko: 
 
 
 
 
 
Příloha  
situace stavby 
 
Rozdělovník:  
a) Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) 
- Markon reality s.r.o., Palkovice 711, 739 41 Palkovice doručeno prostřednictvím C.S.C. 

spol. s r.o., Zámecké nám. 42, 738 01 Frýdek-Místek 
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- Balaš Dalibor, Palkovice 711, 739 41 Palkovice 
- statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek 
- Matušek Libor, M.Chasáka 3148, 738 01 Frýdek-Místek (věcné břemeno) 
- Konšelová Ludmila, Skalice 110, 738 01 Frýdek-Místek (věcné břemeno) 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (věcné břemeno) 
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha (věcné 

břemeno) 
 
b) Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) 
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno, identifikace 
účastníků řízení dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona – parc.č. 6970/1 (ostatní 
plocha), 6970/2 (ostatní plocha), 6969/6 (trvalý travní porost), 6967 (ostatní plocha), 7600/1 
(ostatní plocha), 6992 (orná půda), 6991 (zahrada), 6988 (orná půda), 6987 (lesní pozemek), 
6983 (lesní pozemek) k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, 2/2 (zahrada), 
st.1037 (zastavěná plocha a nádvoří), 2/1 (trvalý travní porost), 3 (zahrada), st.1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 5 (zahrada), 7 (orná půda), 703/2 (zahrada), st.518 (zastavěná plocha a 
nádvoří), 704/1 (orná půda), st. 535 (zastavěná plocha a nádvoří), 11/2 (zahrada), 11/4 
(ostatní plocha), 13/1 (zahrada), st. 3/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 698/3 (zahrada), 697 
(ostatní plocha), 705/1 (ostatní plocha), 11/3 (zahrada), 6/1 (zahrada), 698/5 (trvalý travní 
porost) k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. 

 
c) Správci technické infrastruktury (doručení veřejnou vyhláškou) 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava 

(zn.9773/V019416/2020/TA) 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 1109364663, 0101419289) 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (č.j. 511150/20) 
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 

(zn.1312000713) 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným 
účastníkům řízení než je uvedeno v ust. § 94k odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona, 
rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. 
 
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto rozhodnutí 
doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou. 
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. 
 
Dotčené správní úřady (doručí se) 
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 

Frýdek-Místek 
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní správy 

lesů, myslivosti a ochrany přírody 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 

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

stavebního řádu 
- Obecní úřad Staré Město, orgán ochrany přírody 
 
Na vědomí (doručí se) 
- Obecní úřad Staré Město (veřejná vyhláška k vyvěšení) 
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 702 00 Ostrava (zn.POD/06746/2020/9232/821.10) 
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