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Oznámení 
zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 

veřejná vyhláška 
 

Stavebník statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, se sídlem Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek v zastoupení Magistrátu města Frýdku-Místku, Investičního odboru, se sídlem 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, podal dne 06.05.2019 žádost o prodloužení platnosti 
stavebního povolení na stavbu Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice umístěné na pozemcích 
parc.č.: 7599/1, 7600, 6994, 6995/1, 7130/1, 7015, 7010, 6984/6, 6984/7, 6956/1, 6956/2, 
7702/1, 7001/1, 7000/1, 6999, 7008, 7009, 6998, 7011, 6997, 7014/2 v k.ú. Staré Město  
u Frýdku-Místku, 
 
PK 136/4, 2294/1 (PK 139/6), 2294/1 (PK 1416/2), 2291, 1315/3, 1315/4, 2302 (PK 139/2), 
2296/4 (PK 1416/1), 2294/1 (PK 141/2) v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
 
1151/6, 1195/13, 637/1, 637/2, 613/1 (PK 643), 672/1, 673/2, 672/3, 698/1, 698/6, 707/1 (PK 
703/1), 692/1, 698/3, 697, 705/1, 698/5, 2/2, 698/4, 641/4, 668, 641/1, 641/2, 38/5, 35/3, 38/4, 
20/1, 1381/35, 17/2, 15/1, 24/3, 26, 1518, 765/1 (PK 742), 1485/21 díl 2, 775/2, 24/1, 33/1, 
787/5 (PK 787/5), 787/6 (PK 787/6), 787/7, 34, 775/3, 48/1, 48/3, 48/4, 49/1, 58/1, 58/5, 58/6, 
58/7, 58/8, 93/2, 51/7, 52/3, 58/4, 105/2, 910/3, 910/1, 913/9, 1138/1, 913/5, 913/13, 1392, 53, 
90, 429/4, 89/3, 425, 426, 102/1, 103/4, 97, 100, 101, 1395, 118/1, 118/2, 132, 1078/2, 954/2, 
1147, 1145/2, 1195/34, 1195/11, 1195/38, 242/1, 1154/1, 1154/2, 1154/3, 1155/8, 1154/5, 
1156/2, 1183/1, 1158/2, 1135/1, 1155/2, 1154/6, 145, 1172/2, 146, 1400/6, 165/2, 906/1, 868, 
875/2, 873/5, 875/4, 875/3, 875/1, 1393/1, 886/7, 1485/17, 1485/19, 758/4, 792/3, 793/8, 
1485/13, 973/10, 1485/12, 929/1, 929/3, 930/1, 931, 929/5, 1497/1, 975/6, 975/7, 849/2, 
1485/14, 1485/28, 794/2, 891/7, 928/1, 928/8, 1510, 1511, 1512, 975/11, 973/11, 973/7, 973/9, 
973/1, 1024/1, 1032, 1046/6, 1029/20, 966/4, 1064/2, 1063/2, 1095/1, 1485/3, 1095/3, 1485/34, 
1130/4, 968/18, 757/1, 1509, 1504, 726/14, 727/4, 727/8, 727/5, 727/6, 1381/1, 1381/2, 1381/4, 
1381/5, 1381/6, 1381/7, PK 1382/1, 1400/1, 1483, 55/1, 544, 724/8, 766/7, 774/5, 777/15, 
1462, 1381/8, 1381/9, 1381/10, 1381/11, 1381/12, 1381/32, 1381/36, 105/1, 910/16, 913/1, 
913/14, 913/15, 913/25, 913/28, 1381/13, 1381/14, 1381/28, 149/1, 997/3, 997/4, 997/11, 
999/1, 999/2, 1001/2, 1001/7, 1381/16, 172/5, 1158/3, 1195/6, 1381/21, 1381/27, 1400/5, 
1400/8, 138/6, 1397/2, 1406, 821/3, 1127/5, 1127/1, 1128, 1097/8, 1096/1, 1092/1, 1067/44, 
1067/5, 1029/44, 1062/2, 1029/5, 1464/2, 968/2, 987/10, 1462, 1455/1, 1458, 1485/17, 
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(PK 1485/21 díl 1), 1485/29, 891/3, 891/4, 927/3, 102/2, 102/3, 1151/6, 968/18, 975/7, 1195/13      
643/9, 613/10, 613/11, 613/12, 613/13, 975/7, 1063/2,  1064/10 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku. 
 
Rozhodnutí o povolení stavby bylo vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem 
životního prostředí a zemědělství dne 02.03. 2011 pod č.j. OŽPaZ/8018/2008/Kli/231.2. Právní 
moci nabylo dne 13.04. 2011. Dnem podání žádosti o prodloužení platnosti výše uvedeného 
stavebního povolení bylo zahájeno správní řízení. Dne 15.01.2013 pod č.j. MMFM 5714/2013 
bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení. Toto rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 26.02.2013. Dne 12.01.2015 pod č.j. MMFM 3794/2015 bylo vydáno 
rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 
dne 24.02.2015. Dne 04.04.2017 pod č.j. MMFM 46365/2017 bylo vydáno rozhodnutí  
o prodloužení platnosti stavebního povolení. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 
10.05.2017. 
Dnem podání žádosti o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení bylo 
zahájeno správní řízení. 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů,  
a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu 
s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), zahájení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení. 
Důvodem podání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení je následující: 
statutárnímu městu Frýdek-Místek bylo na konci loňského roku schváleno přidělení dotace  
ze Státního fondu životního prostředí ČR na tuto akci. V současné době probíhá příprava 
zadávacího řízení (výběr zhotovitele) zhotovitele stavby. Vlastní realizace stavby  
se předpokládá v letech 2020 - 2022. Z uvedeného důvodu stavebník žádá o prodloužení 
platnosti stavebního povolení.  

 
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro její řádné posouzení, nebude konáno ústní jednání ani místní šetření.  

 
Účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky a námitky nejpozději do 24. června 2019.  
Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené správní úřady. 

 
K podkladům rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení mají účastníci řízení 
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se nejpozději od 25. 
června do 28. června 2019. Poté bude ve věci rozhodnuto. 

 
Další poučení: 
 
V souladu s ustanovením § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu  
na odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku, Politických obětí 
2478, v kanceláři č. 427 (úřední hodiny pondělí a středa od 800 – 1700 hod., čtvrtek 1300 – 1500 
hod.), v případě, že využijete k nahlížení do podkladů rozhodnutí jiných pracovních dnů, 
doporučujeme sdělit tuto skutečnost na telefonní číslo 558 609 495. 
 
Účastníci řízení mají právo činit si výpisy a na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo 
jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu), za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. 
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Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí 
písemnou, nebo ústní do protokolu. Zástupce vystupuje v řízení jménem zastupovaného. 
Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému (§ 33 a 34 správního řádu). 
 
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen na požádání oprávněné úřední osoby předložit 
průkaz totožnosti (OP), případně jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, 
datum narození a adresu trvalého pobytu (§ 36 odst. 4 správního řádu). 
 
Účastníci jsou povinni správnímu orgánu poskytovat veškerou potřebnou součinnost  
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu). 

 
Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle 
zvláštního zákona (§ 30 správního řádu). 
 
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo 
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, 
které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení 
v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 
správního řádu). 
 

 
 
    
 
 
 

Růžena Klimšová 
referent vodního hospodářství 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Toto oznámení 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: 
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Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních 
rukou) 
 
- statutární město Frýdek-Místek, radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek doručeno 
prostřednictvím Magistrát města Frýdku-Místku, Investiční odbor, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek 
 
Účastnící řízení podle § 109 odst. 1 písm. c - f) stavebního zákona (doručí se veřejnou 
vyhláškou) 
 
- 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. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným 
účastníkům řízení než je stavebník a vlastník stavby, rozhodnutí dle ustanovení § 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, na úřední 
desce Obecního úřadu Staré Město a Obecního úřadu Dobrá  se veřejnou vyhláškou pouze 
oznamuje. 

 
Dotčené správní úřady (doručí se) 
 
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody, 
oddělení zeleně 
- Ministerstvo dopravy – odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  
PO BOX 9, 110 15 Praha 1 
 
Na vědomí (doručí se) 
 
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení) 
- Obecní úřad Staré Město (veřejná vyhláška k vyvěšení) 
- Obecní úřad Dobrá (veřejná vyhláška k vyvěšení) 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Šárka Gilarová 
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