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Rozšíření vodovodu p.č. 1791/3 k.ú. Vyšní Lhoty

STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška
výroková část
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61
odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 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 § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad
podle 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“),

povoluje
A. Právnické osobě – obec Vyšní Lhoty, se sídlem Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá, IČO
00577014 podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, trvalou stavbu vodního díla
Rozšíření vodovodu p.č. 1791/3 k.ú. Vyšní Lhoty, za účelem zásobování obyvatelstva vodou,
umístěnou na pozemku parc.č. 1791/3 (ostatní plocha) k.ú. Vyšní Lhoty, obec Vyšní Lhoty, kraj
Moravskoslezský,
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ukládá
B. Právnické osobě – obec Vyšní Lhoty, se sídlem Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá, IČO
00577014 podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložení povolení k provozování vodovodu
umístěného na pozemku parc.č. 1791/3 (ostatní plocha) k.ú. Vyšní Lhoty, spolu s žádosti
o vydání kolaudačního souhlasu.
Zároveň vodoprávní úřad ukládá stavebníkovi dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona
a ustanovení § 115 stavebního zákona následující povinnosti popřípadě podmínky:
1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou
vypracoval a autorizoval Ing. Karel Pochobradský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby,
ČKAIT - 1100241. Veškeré změny týkající se technického řešení,
je třeba před realizací projednat a nechat schválit zdejším vodoprávním úřadem.
2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení prostorové polohy stavby
k tomu oprávněnou osobou.
3. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní vedení jejich
majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich
blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené v následujících vyjádřeních
správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace:
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava
(zn.9773/V014737/2018/FA),
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn.01096891080),
- Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 7, 143 01 Praha (č.j. UT06007/2018),
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (č.j. 687970/18).
Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto
zařízení.
4. Při provádění stavby musí být dodržena stanoviska dotčených správních úřadů:
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana
přírody
Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním
a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
1.V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu
od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.
Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před
poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části
a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost
od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení
ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.
2.Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy
pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně
stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
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- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek,
v souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. se souhlas váže
na splnění následujících podmínek: k vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit
doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZČR č.
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou
a na úpravu vody-dále jen „vyhl.č. 409/2005 Sb.“).
K vydání stanoviska k užívání stavby budou předloženy vyhovující výsledky rozboru vzorku
pitné vody odebraného z koncové části nového vodovodu; laboratorní rozbor bude proveden
v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
předpisů – dále jen „vyhl.č. 252/2004 Sb.“.
5. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně
doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
“Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné
a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.
7. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou po provedení stavby uvedeny
do původního stavu.
8. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně předána
správcům těchto zařízení.
9. Stavebník vodoprávnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který má oprávnění k této činnosti.
10. Během realizace stavby vodního díla bude v místě realizace stavby vodního díla zajištěn
příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup
a příjezd vozidel ke stávajícím nemovitostem.
11. Zhotovitel je povinen před vyjetím z prostoru staveniště na veřejné komunikace řádně
očistit staveništní vozidla a v průběhu stavby zajišťovat průběžný úklid používaných
komunikací.
12. Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.
13. Termín dokončení stavby: 10/2019.
Účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je obec Vyšní Lhoty,
se sídlem Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá, IČO 00577014.

Odůvodnění
Žadatel – obec Vyšní Lhoty, se sídlem Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá, IČO 00577014,
požádal dne 11.07.2018 o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla Rozšíření
vodovodu p.č. 1791/3 k.ú. Vyšní Lhoty.
Protože předložená žádost spolu s přílohami neměla předepsané náležitosti a předložené
podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti o povolení stavby, vyzval
speciální stavební úřad žadatele dne 01.08.2018 k doplnění předložené žádosti o potřebné
podklady, a současně poučil žadatele o následcích nedoplnění žádosti ve stanovené lhůtě.
Současně speciální stavební úřad usnesením ze dne 01.08.2018 stanovil lhůtu pro doplnění
žádosti a stavební řízení přerušil. Po doplnění chybějících podkladů dne 04.09.2018,
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vodoprávní úřad v řízení pokračoval.
Popis stavby: předložena projektová dokumentace řeší prodloužení vodovodu pro možnost
napojení výhledových objektů RD a dvou stávajících bytových domů. Trasa vodovodu začíná
napojením na stávající potrubí DN 250 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s. Vodovod bude
proveden z potrubí PE 100 RC DN 80. Celková délka je 146 m. Na trase jsou navrženy dva
podzemní hydranty. Hydrant na konci trasy bude sloužit k odvzdušnění potrubí. Tento navržený
vodovod bude ukončen v místě přípojky pro bytový dům č.p. 254, tak aby byla zaručena
obměna vody v potrubí.
Součásti projektové dokumentace nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.
Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená
v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru životního
prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku.
Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S-JTSK:
začátek určení: X 1124644.22 Y 460102.69 konec určení: X 1124581.91 Y 459976.88.
Ke stavbě byla vydána následující vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených správních
úřadů:
- Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby ze dne 21.05.2018 zn.
498/2018/SÚ/Olš/328,
- Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, souhlas ze dne 04.07.2018 zn.898/2018/SÚ/Olš/330,
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, koordinované
stanovisko ze dne 09.05.2018 č.j. MMFM 34909/2018,
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, stanovisko ze dne
29.03.2018 č.j. KHSMS 12465/2018/FM/HOK,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, závazné
stanovisko ze dne 04.06.2018 č.j. HSOS-5217-2/2018,
- Obecní úřad Vyšní Lhoty, silniční správní úřad, vyjádření ze dne 27.08.2018 č.j. 555/2018.
Žádost byla doložena dalšími následujícími vyjádřeními:
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 00 Ostrava (vyjádření
ze dne 25.06.2018 zn. 9773/V014737/2018/FA),
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (vyjádření ze dne 19.06.2018 zn.
5001731955),
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vyjádření ze dne 19.02.2018
zn.1096891080),
- Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 7, 143 01 Praha (vyjádření ze dne
05.03.2018 č.j. UT-06007/2018),
- Povodí Odry státní podnik, Varenská 49, 702 00 Ostrava (stanovisko ze dne 21.08.2018
zn. POD/12814/2018/923/2/823.06),
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (vyjádření ze dne
03.09.2018 č.j.687970/18).
Vlastnická právo k pozemku dotčeného umístěním stavby i k sousedním pozemkům byla
vodoprávním úřadem ověřována na základě dálkového přístupu do katastru nemovitostí
v průběhu celého řízení, zejména před oznámením zahájení řízení a před vydáním rozhodnutí
o povolení stavby.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona příslušných ustanovení stavebního
zákona a správního řádu oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům
řízení i dotčeným správním úřadům dne 25.09.2018 a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek
a stanovisek. Této možnosti nevyužil žádný u účastníků řízení.
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Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit
se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Možnosti vyjádření
se k podkladům pro vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyužil.
Od místního šetření bylo v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upuštěno,
protože vodoprávnímu úřadu jsou poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
V povolení stavby vodního díla speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení
v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4,5 vodního zákona.
Účastníky řízení o vydání povolení k provedení stavby vodního díla jsou: stavebník, obec a dále
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. Postavení
účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu má obec Vyšní Lhoty, postavení
účastníků řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu mají: identifikace účastníků řízení
dle ustanovení § 110 odst. 7 stavebního zákona – parc.č. 748/3 (orná půda), 748/2 (trvalý travní
porost), 748/1 (orná půda), 753 (zahrada), 1777/2 (ostatní plocha), 793/13 (orná půda), 793/7
(orná půda), 793/21 (ostatní plocha), 793/22 (ostatní plocha), st. 428/1 (zastavěná plocha
a nádvoří), 793/6 (ostatní plocha), st. 429 (zastavěná plocha a nádvoří), 793/8 (ostatní plocha),
st. 430 (zastavěná plocha a nádvoří), 793/14 (ostatní plocha), 793/19 (ostatní plocha), 793/20
(ostatní plocha) k.ú. Vyšní Lhoty.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství přezkoumal
předloženou žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl
k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky zdůvodněné projektovou dokumentací
za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní
ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého
potenciálu a stavu vod.
Poučení:
- Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí
nabylo právní moci.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou
nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Spory o náhradu škody řeší
příslušný soud.
- 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 činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, 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.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních
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předpisu) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění
je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodu provozně souvisejících
dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena s vlastníkem stávajícího vodovodu bude
vodoprávnímu úřadu předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Smlouva o pachtu a provozování bude vodoprávnímu úřadu předložena při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.
- Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
Upozornění:
Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních
i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Jelikož při stavbě dojde
k dotčení inženýrských sítí, platí pro přiblížení k nim, souběhy a křížení s nimi jak ČSN
736005, ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., tak soubory podmínek vlastníků a provozovatelů
těchto sítí uvedené v jejich vyjádření, respektovány musí být rovněž stávající přípojky
na inženýrské sítě.
Předmětná stavba se nachází v území, kde je nutné dodržovat ustanovení vyplývající z § 21 –
24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné
respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci
jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být
objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému
ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým
výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání do 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 22 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1
správního rádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst. 1
správního řádu nepřípustné. Namítne-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).
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.

Růžena Klimšová
referent vodního hospodářství
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Poplatek: Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků
ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 27.09.2018.

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:

Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a - d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních
rukou)
- obec Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá
Účastníci řízení podle § 109 písm. e -f) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)
- 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, identifikace
účastníků řízení dle ustanovení § 110 odst. 7 stavebního zákona – parc.č. 748/3 (orná půda),
748/2 (trvalý travní porost), 748/1 (orná půda), 753 (zahrada), 1777/2 (ostatní plocha), 793/13
(orná půda), 793/7 (orná půda), 793/21 (ostatní plocha), 793/22 (ostatní plocha), st. 428/1
(zastavěná plocha a nádvoří), 793/6 (ostatní plocha), st. 429 (zastavěná plocha a nádvoří), 793/8
(ostatní plocha), st. 430 (zastavěná plocha a nádvoří), 793/14 (ostatní plocha), 793/19 (ostatní
plocha), 793/20 (ostatní plocha) k.ú. Vyšní Lhoty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným
účastníkům řízení než jsou uvedeni v § 109 odst. 1 písm. a – d) stavebního zákona, toto
rozhodnutí dle ustanovení § 144 odst. 6 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 Vyšní Lhoty se pouze oznamuje.
Správci sítí a obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručí veřejnou
vyhláškou)
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava
(zn.9773/V014737/2018/FA)
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn.01096891080)
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- Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 7, 143 01 Praha (č.j. UT06007/2018)
Povodí
Odry,
státní
podnik,
Varenská
49,
702
00
Ostrava
(zn.
POD/12814/2018/923/2/823.06)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (č.j. 687970/18)
- obec Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá
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, ochrana přírody
Na vědomí (doručí se)
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení)
- Obecní úřad Vyšní Lhoty (veřejná vyhláška k vyvěšení)
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