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Vodovod Oblesky – 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
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, za účelem zásobování obyvatelstva vodou, trvalou
stavbu vodního díla Vodovod Oblesky – Vyšní Lhoty na pozemcích parc.č. 1815/2 (ostatní
plocha), 1369/4 (ostatní plocha), 1428/1 zahrada), 1446/4 (trvalý travní porost), 1378/20
(trvalý travní porost), 1446/3 (trvalý travní porost), 1416/2 (orná půda), 1431/10 (orná půda),
1431/11 (orná půda), 1373/10 (zahrada), 1408 (orná půda), 1473 (trvalý travní porost),
1475/1 (trvalý travní porost), 1412 (trvalý travní porost), 1417/1 (orná půda), 1418 (trvalý
travní porost), 1448/2 (orná půda), 1372/2 (ostatní plocha), 1386/4 (lesní pozemek), 1379
(ostatní plocha), 1479/3 (trvalý travní porost), 1409/2 (ostatní plocha), 1394 (ostatní plocha),
1411 (trvalý travní porost), 1375/6 (ostatní plocha), 1378/11 (trvalý travní porost), 1370/1
(lesní pozemek), 1387/1 (trvalý travní porost), 1390/1 (trvalý travní porost), 1369/1 (lesní
pozemek), 1386/2 (ostatní plocha), 1409/7 (ostatní plocha), 1444 (trvalý travní porost),
1445/3 (trvalý travní porost), 1804 (ostatní plocha), 1815/1 (ostatní plocha), 1829/1 (ostatní
plocha), 1829/3 (ostatní plocha), st.606 (zastavěná plocha a nádvoří), 1409/7 (ostatní plocha),
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1409/6 (orná půda), 1375/7 (ostatní plocha), 1431/4 (trvalý travní porost) k.ú. Vyšní Lhoty,
Vyšní Lhoty, kraj Moravskoslezský.
Stručný popis stavby: předložena projektová dokumentace řeší stavbu vodovodu pro zásobování
vodou místní části Oblesky v obci Vyšní Lhoty. Vodovod je navržen v dimenzích DN 100 a DN 80
z materiálu PE 100 RC SDR 17 s ochrannou vnější vrstvou. Navržený vodovod bude sloužit
pro zásobování cca 60 rodinných domů.
Projektová dokumentace je rozdělena do dvou etap:
První etapa – bude řešena od napojení v hlavním vodojemu až po osazení druhé ATS včetně
potrubí vedeného od ATS až k odbočce na větvi VA s označením T7 pro větev VF, za kterou bude
potrubí ukončeno podzemním hydrantem. Řešené větve v 1. etapě – část větve VA, větev VB,
větev VC, větev VE, větev VF. V rámci stavby bude umístěna nová automatická tlaková stanice
(ATS) ve stávajícím vodojemu – pozemek parc.č. 1369/4, st.606. Tato bude sestávat z 2 ks
čerpadel v provedení s nerez mechanickými ucpávkami. Součásti ATS bude ocelová membránová
tlaková nádrž o objemu ⁓ 200 litrů. Čerpadla a nádrž budou osazeny na nerezovém rámu.
Součásti dodávky ATS bude rozvaděč, který bude vybaven řídící jednotkou se dvěma frekvenčními
měniči pro každé čerpadlo. Kvůli složitým výškovým poměrům stavby vodovodu bude osazena
pomocná automatická zvyšovací stanice (ATS), která bude umístěna na pozemku parc.č. 1386/2.
Tato bude provedena jako podzemní šachta o průměru DN 2500, v níž bude umístěna ATS, která
bude tvořena 2 ks čerpadel v provedení s nerez mechanickými ucpávkami. Součásti ATS bude
ocelová membránová tlaková nádrž o objemu ⁓ 100 litrů. Čerpadla a nádrž budou osazeny na
nerezovém rámu. Součásti dodávky ATS bude rozvaděč, který bude vybaven řídící jednotkou se
dvěma frekvenčními měniči pro každé čerpadlo.
Druhá etapa – bude řešena od napojení za odbočkou T7 na větvi VA a dále bude pokračovat
až po propojení a ukončení větve VA. Řešené větve v 2. etapě – část větve VA, větev VD, větev VG,
větev VH, větev VI. Jednotlivé větve vodovodu budou ukončeny podzemními hydranty
s dvojčinným uzávěrem DN 80.
Trasy potrubí
Větev

Materiál

Větev VA – 1. etapa
Větev VA – 2. etapa
Větev VB - 1. etapa

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

Větev VC – 1. etapa
Větev VD – 2. etapa
Větev VE – 1. etapa
Větev VF – 1. etapa
Větev VG – 2. etapa
Větev VH – 2. etapa
Větev VI – 2. etapa
Celkem – 1. etapa
Celkem DN 100 (d110x6,6)
Celkem DN 80 (d90x5,4)

Potrubí (mm)

Délka (m)

d110x6,6
d110x6,6
d110x6,6
d90x5,4
d90x5,4
d90x5,4
d90x5,4
d90x5,4
d90x5,4
d90x5,4
d90x5,4

513 m
624 m
237,73 m
210,39 m
153,46 m
204,07 m
77,17 m
77,54 m
12,77 m
60,42 m
208,60 m
750,73 m
308,17 m

Celkem – 2. etapa
Celkem DN 100 (d110x6,6)
624 m
Celkem DN 80 (d90x5,4)
485,68 m
Podrobný popis navrhované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, která
je nedílnou součástí spisového materiálu Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního
prostředí a zemědělství.
Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S-JTSK:
začátek určení X 1125389.07 Y 458982.05 konec určení X 1125010.72 Y 458606.48.
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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 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. – Pavel Dvořák a autorizoval Ing. Miroslav Kálal,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 1102507.
Veškeré změny týkající se technického řešení je třeba před realizací projednat a nechat schválit
zdejším vodoprávním úřadem.
Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.
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/V005891/2018/KO)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn.1102421106)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (č.j.595795/18,
zn.216/18uh)
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (zn.5001710504)
- Lesy České republiky s.p., Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo
(č.j.LCR110/001057/2018).
Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto
zařízení.
4. V souladu s podmínkami Lesu České republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557
vyplývající z vyjádření ze dne 15.06.2016 č.j. LCR110/00922/2016 bude při stavbě:
- Dodržena souhrnná technická zpráva Ing. Simony Šulákové č.HP4-6-94764 z 04/2016, dále
situační výkres Ing. Radky Nevludové č.HP4-1-69653 z 04/2016. Jakékoliv změny v technické
zprávě, zejména v trase vedení vodovodu, je nutné oznámit na Lesní správě Frýdek-Místek.
- Před zahájení stavby bude sepsán předávací protokol a provedena fotodokumentace pozemku
(lesní cesty). Tento stav bude odpovídat stavu pozemků po ukončení prací – uvedení do původního
stavu.
- Před zahájením stavebních prací bude uzavřena úplatná Nájemní smlouva, která bude platná
po dobu stavebních prací až do uzavření úplatné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
věcného břemene.
- Po ukončení prací bude Lesní správě Frýdek-Místek doručen geometrický plán a bude uzavřena
úplatná Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě-věcného břemene.
- Po ukončení stavebních prací bude pozemek uveden do původního stavu a investor stavby
vyzve vlastníka pozemku k převzetí.
- Dle § 22 zák.č. 289/1995 Sb., v platném znění je povinností investora provést nezbytná
opatření k zabezpečení stavby před škodami, jako je sesuv půdy, padání kamenů, pád stromů,
zastínění apod.
- Za případnou škodu nese plnou zodpovědnost investor.
5. Respektovány musí být stávající přípojky na inženýrské sítě a v případě porušení melioračních sítí
nutno tyto systémy uvést do původního stavu.
6. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená
v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak,
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aby nedošlo k jejich poškození.
7. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních nebo povrchových vod.
8. Při provádění stavby musí být dodržena stanoviska dotčených správních úřadů:
Magistrát města Frýdku-Místku, odboru 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.
3.Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně
před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození
koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru
stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu
se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m,
u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu,
má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li
to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen,
vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být
osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly,
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
4.Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být
zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními
staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení,
musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak
a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit
pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li
důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení
s kořeny, ručně mělce nakypřit.
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště FrýdekMístek, 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:
1. 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.“).
2. K vydání stanoviska k užívání stavby budou předloženy vyhovující výsledky laboratorních rozborů
vzorků pitné vody odebraných z koncových částí všech vybudovaných vodovodních větví;
laboratorní rozbory budou provedeny 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.“.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, pro ozelenění ploch okolo
stavby bude použita druhově bohatá trávo-bylinná směs, případně osivo mísní provenience. Složení
směsi doporučujeme konzultovat se správou CHKOB.
- Obecní úřad Vyšní Lhoty, silniční správní úřad, nejméně jeden měsíc před vlastní realizaci
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výše uvedené stavby předloží investor, případně zhotovitel stavby:
- žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací (zhotovení překopů, protlaků,
případně podélného uložení) včetně vyjádření Policie ČR ke zvláštnímu užívání
- schválený návrh přechodného dopravního značení pro umístění dopravních značek
na komunikacích po dobu výstavby vodovodu
- v případě uzavírek místních komunikací doloží žádost o uzavírku včetně schváleného návrhu
dopravního značení včetně vyznačení objížděk.
9. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně
doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
10. 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.
11. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu
a protokolárně předány vlastníkům.
12. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně předána
správcům těchto zařízení.
13. 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.
14. 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.
15. Zhotovitel je povinen před vyjetím z prostoru staveniště na veřejné komunikace řádně očistit
staveništní vozidla a v průběhu stavby zajišťovat průběžný úklid používaných komunikací.
16. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní
prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.
17. Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.
18. Termín dokončení stavby: 03/2020.
Účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je obec Vyšní Lhoty, Vyšní
Lhoty 244, 739 51 Dobrá, Stříž Roman, Vyšní Lhoty 313, 739 51 Dobrá, Ščupáková Romana, Gen.
Janka 1154/2, 709 00 Ostrava, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169,
709 00 Ostrava, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
Kadrnková Jana, Vyšní Lhoty č. ev. 34, 739 51 Dobrá, Bohačík Tomáš, Vyšní Lhoty 164, 739 51
Dobrá, Ing. Kraus Ladislav, Vrablovec 1333/2a, 747 14 Ludgeřovice, Bohačík Michal, Kischova
2338/12, 700 30 Ostrava, Carbol Martin, Pražmo 165, 739 04 Pražmo, Mgr. Bc. Carbolová Michaela,
Čs. exilu 534/8, 708 00 Ostrava, Kukač Martin, Mongolská 1468/36, 708 00 Ostrava, Kukač
Vladimír, Chodounského 399/38, 716 00 Ostrava, Ing. Carbol František, Vyšní Lhoty 299, 739 51
Dobrá, Carbolová Lydie, Vyšní Lhoty 299, 739 51 Dobrá, Michna Zdeněk, Vyšní Lhoty 108, 739 51
Dobrá, Michnová Marie, Vyšní Lhoty 108, 739 51 Dobrá, Andruszkiw Petr, Vyšní Lhoty 154, 739 51
Dobrá, Andruszkiwová Gabriela, Vyšní Lhoty 154, 739 51 Dobrá, Zrunová Jarmila, Vyšní Lhoty 134,
739 51 Dobrá, Rajnoch David, Bruzovice 18, 739 36 Sedliště, Rajnochová Nikola, Bruzovice 18, 739
36 Sedliště, Poloch Milan, Vyšní Lhoty 152, 739 51 Dobrá, Chwistková Iva, Novodvorská 3054, 738
01 Frýdek-Místek, Hlisnikovský Tomáš, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá, Hlisnikovská Andrea, Vyšní
Lhoty 285, 739 51 Dobrá, Ing. Charvát Marcel, Dobrá 1008, 739 51 Dobrá, Vavrečková Irena, Vyšní
Lhoty 161, 739 51 Dobrá, Juřica Jan, Vyšní Lhoty 162, 739 51 Dobrá, Juřicová Jana, Vyšní Lhoty
162, 739 51 Dobrá, Mgr. Nevrlý Radim, Vyšní Lhoty 325, 739 51 Dobrá, MUDr. Buriánová Alžběta,
Jana Švermy 37/10, 736 01 Havířov, Gürtlerová Marie, Vyšní Lhoty 131, 739 51 Dobrá.
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Odůvodnění
Žadatel – obec Vyšní Lhoty, se sídlem Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá, IČO 00577014, požádal dne
28.11.2018 o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla Vodovod Oblesky – 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 05.12.2018 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 05.12.2018 stanovil lhůtu pro doplnění žádosti a stavební řízení přerušil.
Po doplnění chybějících podkladů vodoprávní úřad v řízení pokračoval.
Ke stavbě byla vydána následující vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených správních úřadů:
- Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, rozhodnutí o umístění stavby ze dne 29.12.2017
zn. 875/2017/SÚ/Olš/328,
- Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona
ze dne 13.08.2019 č.j. SÚ 2199/2019,
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, koordinované
stanovisko ze dne 18.06.2018 č.j. MMFM 57654/2018,
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, závazné stanovisko
ze dne 21.05.2018, č.j. KHSMS 21425/2018/FM/HOK,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, závazné
stanovisko ze dne 27.04.2016 pod č.j. HSOS-4271-2/2016,
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, závazné stanovisko ze dne
26.04.2019 č.j. 1271/BE/2018-2,
- Obecní úřad Vyšní Lhoty, silniční správní úřad, vyjádření ze dne 09.01.2019 č.j. 31/2019,
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o dočasném
odnětí pozemku plnění funkcí lesa ze dne 08.04.2019 č.j. MMFM 44083/2019.
Žádost byla doložena dalšími následujícími vyjádřeními:
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 00 Ostrava (vyjádření
ze dne 21.03.2018 zn. 9773/V005891/2018/KO),
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (vyjádření ze dne
09.05.2018),
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (vyjádření ze dne 17.05.2018
zn. 5001710504),
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek (vyjádření ze dne 20.04.2018
č.j. LCR110/001057/2018),
- Povodí Odry, státní podnik (vyjádření ze dne 22.11.2018 zn. POD/17071/2018/923/2/823),
- ČEZ Distribuce, a.s. (vyjádření ze dne 12.02.2019 zn. 1102421106),
- Telco Pro Services, a.s. (vyjádření ze dne 16.04.2018 zn. 0200739673).
Vlastnická práva k pozemkům dotčených 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. Stavebník předložil souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a
stavebního zákona od Roman Stříž pozemek parc.č. 1375/7 k.ú. Vyšní Lhoty, Romana Ščupáková
pozemek parc.č. 1431/4 k.ú. Vyšní Lhoty, Jana Kadrnková pozemek parc.č. 1428/1 k.ú. Vyšní
Lhoty, Tomáš Bohačík pozemek parc.č. 1446/4 k.ú. Vyšní Lhoty, Ing. Ladislav Kraus pozemek
parc.č. 1378/20 k.ú. Vyšní Lhoty, Michal Bohačík pozemek parc.č. 1446/3 k.ú. Vyšní Lhoty, Martin
Carbol a Mgr. Bc. Michaela Carbolová pozemek parc.č. 1416/2 k.ú. Vyšní Lhoty, Martin Kukač
pozemek parc.č. 1431/10 k.ú. Vyšní Lhoty, Vladimír Kukač pozemek parc.č. 1431/11 k.ú. Vyšní
Lhoty, Ing. František Carbol a Lydie Carbolová pozemek parc.č. 1373/10 k.ú. Vyšní Lhoty, Zdeněk
Michna a Marie Michnová pozemek parc.č. 1408 k.ú. Vyšní Lhoty, Petr Andruszkiw a Gabriela
Andruszkiwová pozemky parc.č. 1473, 1475/1 k.ú. Vyšní Lhoty, Jarmila Zrunová pozemek parc.č.
1412 k.ú. Vyšní Lhoty, David Rajnoch a Nikola Rajnochová pozemky parc.č. 1417/1, 1418
k.ú. Vyšní Lhoty, Milan Poloch pozemek parc.č. 1448/2 k.ú. Vyšní Lhoty, Iva Chwistková pozemky
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parc.č. 1372/2, 1386/4 k.ú. Vyšní Lhoty, Tomáš Hlisnikovský a Andrea Hlisnikovská pozemek
parc.č. 1379 k.ú. Vyšní Lhoty, Ing. Marcel Charvát pozemek parc.č. 1479/3 k.ú. Vyšní Lhoty, Irena
Vavrečková pozemek parc.č. 1409/2 k.ú. Vyšní Lhoty, Jan Juřica a Jana Juřicová pozemek parc.č.
1394 k.ú. Vyšní Lhoty, MUDr. Alžběta Buriánová pozemky parc.č. 1375/6, 1378/11 k.ú. Vyšní Lhoty,
Marie Gürtlerová pozemky parc.č. 1370/1, 1387/1, 1390/1 k.ú. Vyšní Lhoty, Mgr. Radim Nevrlý
pozemek parc.č. 1411 k.ú. Vyšní Lhoty, Lesy České republiky, s.p. pozemek parc.č. 1815/2
k.ú. Vyšní Lhoty, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pozemky parc.č. st.606,
1369/4 k.ú. Vyšní Lhoty, pozemky parc.č. 1409/6, 1409/7, 1369/1, 1386/2, 1409/7, 1444, 1445/3,
1804, 1515/1, 1829/1, 1829/3 k.ú. Vyšní Lhoty jsou dle listu vlastnického č. 1 ve vlastnictví
stavebníka tj. obec Vyšní Lhoty.
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 18.10.2019 a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a stanovisek.
Této možnosti nevyužil žádný z účastníku řízení.
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 odst. 1 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:
obec Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá, Stříž Roman, Vyšní Lhoty 313, 739 51 Dobrá,
Ščupáková Romana, Gen. Janka 1154/2, 709 00 Ostrava, Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500
08 Hradec Králové, Kadrnková Jana, Vyšní Lhoty č. ev. 34, 739 51 Dobrá, Bohačík Tomáš, Vyšní
Lhoty 164, 739 51 Dobrá, Ing. Kraus Ladislav, Vrablovec 1333/2a, 747 14 Ludgeřovice, Bohačík
Michal, Kischova 2338/12, 700 30 Ostrava, Carbol Martin, Pražmo 165, 739 04 Pražmo, Mgr. Bc.
Carbolová Michaela, Čs. exilu 534/8, 708 00 Ostrava, Kukač Martin, Mongolská 1468/36, 708 00
Ostrava, Kukač Vladimír, Chodounského 399/38, 716 00 Ostrava, Ing. Carbol František, Vyšní Lhoty
299, 739 51 Dobrá, Carbolová Lydie, Vyšní Lhoty 299, 739 51 Dobrá, Michna Zdeněk, Vyšní Lhoty
108, 739 51 Dobrá, Michnová Marie, Vyšní Lhoty 108, 739 51 Dobrá, Andruszkiw Petr, Vyšní Lhoty
154, 739 51 Dobrá, Andruszkiwová Gabriela, Vyšní Lhoty 154, 739 51 Dobrá, Zrunová Jarmila,
Vyšní Lhoty 134, 739 51 Dobrá, Rajnoch David, Bruzovice 18, 739 36 Sedliště, Rajnochová Nikola,
Bruzovice 18, 739 36 Sedliště, Poloch Milan, Vyšní Lhoty 152, 739 51 Dobrá, Chwistková Iva,
Novodvorská 3054, 738 01 Frýdek-Místek, Hlisnikovský Tomáš, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá,
Hlisnikovská Andrea, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá, Ing. Charvát Marcel, Dobrá 1008, 739 51
Dobrá, Vavrečková Irena, Vyšní Lhoty 161, 739 51 Dobrá, Juřica Jan, Vyšní Lhoty 162, 739 51
Dobrá, Juřicová Jana, Vyšní Lhoty 162, 739 51 Dobrá, Mgr. Nevrlý Radim, Vyšní Lhoty 325, 739 51
Dobrá, MUDr. Buriánová Alžběta, Jana Švermy 37/10, 736 01 Havířov, Gürtlerová Marie, Vyšní
Lhoty 131, 739 51 Dobrá, Vlček Jiří, Vyšní Lhoty 301, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Vlčková
Xenie, Vyšní Lhoty 301, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Carbol Dalibor, Vyšní Lhoty 300, 739 51
Dobrá (věcné břemeno), Svoboda Pavel, Vyšní Lhoty 295, 739 51 Dobrá (věcné břemeno),
Svobodová Alena, Vyšní Lhoty 295, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Houžva Radim, Vyšní Lhoty č.
ev. 121, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Houžvová Renáta, Vyšní Lhoty č. ev. 121, 739 51 Dobrá
(věcné břemeno), Bohačík Petr, Vyšní Lhoty 208, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Bohačíková Eva,
Vyšní Lhoty 208, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Homola Zdeněk, Vyšní Lhoty 166, 739 51 Dobrá
(věcné břemeno), M&J reality corporation, s.r.o., Nádražní 545/140, 702 00 Ostrava (věcné
břemeno), Bjolek Pavel, Junácká 331/92, 724 00 Ostrava (věcné břemeno), Bjolková Gabriela,
Junácká 331/92, 724 00 Ostrava (věcné břemeno), Ing. Pavel Pánek, Vyšní Lhoty 304, 739 51
Dobrá (věcné břemeno), Ing. Dana Pánková, Vyšní Lhoty 304, 739 51 Dobrá (věcné břemeno),
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Otipka Miroslav, Palkovice 50, 739 41 Palkovice (věcné břemeno), Otipková Dagmar, Palkovice 50,
739 41 Palkovice (věcné břemeno), Bohačík Miroslav, Vyšní Lhoty 268, 739 51 Dobrá (věcné
břemeno), Bohačík Petr, Vyšní Lhoty 268, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Bohačíková Jana, Vyšní
Lhoty 164, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Bohačík Miroslav, Skalice 281, 738 01 Frýdek-Místek
(věcné břemeno), GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (věcné
břemeno),Hlisnikovská Andrea, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Hlisnikovský
Tomáš, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá (věcné břemeno), Ferenčíková Petra, Vyšní Lhoty 250, 739
51 Dobrá (věcné břemeno), Polochová Božena, Vyšní Lhoty 152, 739 51 Dobrá (věcné břemeno),
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava, ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
130 00 Praha, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Lesy České republiky s.p.,
Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo a dále vlastník sousedního pozemku
nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten,
kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li
být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 112
odst. 1 stavebního zákona – parc.č. 1840/1 (vodní plocha), 1369/5 (ostatní plocha), 1369/3 (lesní
pozemek), 1386/3 (lesní pozemek), 1386/4 (lesní pozemek), 1372/2 (ostatní plocha), 1386/1
(lesní pozemek), 1373/7 (ostatní plocha), 1373/8 (ostatní plocha), 1373/2 (ostatní plocha),
1373/10 (zahrada), 1373/9 (ostatní plocha), 1378/18 (trvalý travní porost), 1378/21 (ostatní
plocha), 1378/15 (trvalý travní porost), 1382 (zahrada), 1380 (zahrada), 1383/2 (trvalý travní
porost), 1390/1 (trvalý travní porost), 1390/6 (trvalý travní porost), 1384 (zahrada), 1378/9 (trvalý
travní porost), 1410/3 (trvalý travní porost), 1410/2 (trvalý travní porost), 1410/1 (trvalý travní
porost), 1409/3 (orná půda), 1432/1 (trvalý travní porost), 1434/1 (trvalý travní porost), 1434/2
(trvalý travní porost), 1443 (ostatní plocha), 1442 (orná půda), 1482 (ostatní plocha), 1481/1 (orná
půda), st.554 (zastavěná plocha a nádvoří), 1494/2 (ostatní plocha), 1496/3 (orná půda), 1503/2
(trvalý travní porost), 1479/2 (trvalý travní porost), 1479/3 (trvalý travní porost), 1477/4 (trvalý
travní porost), 1445/1 (trvalý travní porost), 1476/3 (trvalý travní porost), 1446/5 (ostatní plocha),
1446/7 (ostatní plocha), 1475/2 (orná půda), 1474 (zahrada), 1504/4 (trvalý travní porost), 1504/5
(trvalý travní porost), 1505/1 (lesní pozemek), 1446/1 (trvalý travní porost), 1446/2 (ostatní
plocha), 1446/8 (trvalý travní porost), 1431/6 (orná půda), 1448/5 (zahrada), 1448/4 (ostatní
plocha), 1448/6 (zahrada), 1448/3 (zahrada), 1431/1 (orná půda), 1431/3 (zahrada), 1431/4
(trvalý travní porost), 1431/9 (trvalý travní porost), 1414/3 (zahrada), 1379 (ostatní plocha),
1414/5 (zahrada), 1414/7 (zahrada), 1414/6 (trvalý travní porost), 1414/1 (trvalý travní porost),
1375/7 (ostatní plocha), 1414/2 (trvalý travní porost), 1415 (zahrada), 1375/2 (ostatní plocha),
1416/1 (orná půda), 1431/7 (orná půda), 1375/8 (ostatní plocha), 1417/2 (zahrada), 1417/3 (orná
půda), 1417/4 (orná půda), 1419/1 (zahrada), 1430 (orná půda), 1429 (trvalý travní porost),
1448/1 (lesní pozemek), 1428/2 (zahrada), 1409/5 (zahrada), 1409/1 (orná půda), 1409/4 (trvalý
travní porost), 1438 (trvalý travní porost), 1439 (ostatní plocha), 1399 (ostatní plocha), 1398/1
(trvalý travní porost), 1407/1 (trvalý travní porost), 1394 (ostatní plocha), 1398/2 (zahrada),
1390/5 (orná půda), 1390/3 (zahrada), 1388 (zahrada), 1389 (orná půda), 1370/1 (lesní pozemek),
1387/1 (trvalý travní porost) k.ú. Vyšní Lhoty.
Vodoprávní úřad v řízení ověřil zejména, že projektová dokumentace je zpracována v souladu
s územním rozhodnutím, je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky
na výstavbu. Okolí bude při stavbě chráněno ze strany zhotovitele stavby zejména dodržením
bezpečnostních opatření na stavbě, nepřekračováním hlukových emisí a pravidelným
odstraňováním znečištění způsobených zemními pracemi. Předložené podklady vyhovují
požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány
do podmínek tohoto rozhodnutí.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství v průběhu vodoprávního
řízení ve věci povolení stavby vodního díla přezkoumal předložený návrh v širších souvislostech,
projednal jej s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že žádost byla doložena všemi
potřebnými doklady a vydáním předmětného povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním
zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad 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
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předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených
útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že
nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
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 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 vodovodů 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 (SmVaK
Ostrava a.s.) bude vodoprávnímu úřadu předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Smlouva o pachtu a provozování vodního díla vodovodu bude vodoprávnímu úřadu předložena
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona, spolu s žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
ke stavbě „Vodovod Oblesky – Vyšní Lhoty“, předloží žadatel obec Vyšní Lhoty, povolení
k provozování vodovodu (rozhodnutí o povolení k provozování vydává KÚ MSK, odbor ŽPaZ).
- 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.
V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým
nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat
oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu
a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. V případě, že by se v trase
stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba ( boří muka, mezník, atd.),
je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to
nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče
na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města
Frýdku-Místku.
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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 Politických obětí 2478, 738 01 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
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 31.10.2019.

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
Stříž Roman, Vyšní Lhoty 313, 739 51 Dobrá
Ščupáková Romana, Gen. Janka 1154/2, 709 00 Ostrava
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Kadrnková Jana, Vyšní Lhoty č. ev. 34, 739 51 Dobrá
Bohačík Tomáš, Vyšní Lhoty 164, 739 51 Dobrá
Ing. Kraus Ladislav, Vrablovec 1333/2a, 747 14 Ludgeřovice
Bohačík Michal, Kischova 2338/12, 700 30 Ostrava
Carbol Martin, Pražmo 165, 739 04 Pražmo
Mgr. Bc. Carbolová Michaela, Čs. exilu 534/8, 708 00 Ostrava
Kukač Martin, Mongolská 1468/36, 708 00 Ostrava
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Kukač Vladimír, Chodounského 399/38, 716 00 Ostrava
Ing. Carbol František, Vyšní Lhoty 299, 739 51 Dobrá
Carbolová Lydie, Vyšní Lhoty 299, 739 51 Dobrá
Michna Zdeněk, Vyšní Lhoty 108, 739 51 Dobrá
Michnová Marie, Vyšní Lhoty 108, 739 51 Dobrá
Andruszkiw Petr, Vyšní Lhoty 154, 739 51 Dobrá
Andruszkiwová Gabriela, Vyšní Lhoty 154, 739 51 Dobrá
Zrunová Jarmila, Vyšní Lhoty 134, 739 51 Dobrá
Rajnoch David, Bruzovice 18, 739 36 Sedliště
Rajnochová Nikola, Bruzovice 18, 739 36 Sedliště
Poloch Milan, Vyšní Lhoty 152, 739 51 Dobrá
Chwistková Iva, Novodvorská 3054, 738 01 Frýdek-Místek
Hlisnikovský Tomáš, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá
Hlisnikovská Andrea, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá
Ing. Charvát Marcel, Dobrá 1008, 739 51 Dobrá
Vavrečková Irena, Vyšní Lhoty 161, 739 51 Dobrá
Juřica Jan, Vyšní Lhoty 162, 739 51 Dobrá
Juřicová Jana, Vyšní Lhoty 162, 739 51 Dobrá
Mgr. Nevrlý Radim, Vyšní Lhoty 325, 739 51 Dobrá
MUDr. Buriánová Alžběta, Jana Švermy 37/10, 736 01 Havířov
Gürtlerová Marie, Vyšní Lhoty 131, 739 51 Dobrá
Vlček Jiří, Vyšní Lhoty 301, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Vlčková Xenie, Vyšní Lhoty 301, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Carbol Dalibor, Vyšní Lhoty 300, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Svoboda Pavel, Vyšní Lhoty 295, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Svobodová Alena, Vyšní Lhoty 295, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Houžva Radim, Vyšní Lhoty č. ev. 121, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Houžvová Renáta, Vyšní Lhoty č. ev. 121, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Bohačík Petr, Vyšní Lhoty 208, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Bohačíková Eva, Vyšní Lhoty 208, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Homola Zdeněk, Vyšní Lhoty 166, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
M&J reality corporation, s.r.o., Nádražní 545/140, 702 00 Ostrava (věcné břemeno)
Bjolek Pavel, Junácká 331/92, 724 00 Ostrava (věcné břemeno)
Bjolková Gabriela, Junácká 331/92, 724 00 Ostrava (věcné břemeno)
Ing. Pavel Pánek, Vyšní Lhoty 304, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Ing. Dana Pánková, Vyšní Lhoty 304, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Otipka Miroslav, Palkovice 50, 739 41 Palkovice (věcné břemeno)
Otipková Dagmar, Palkovice 50, 739 41 Palkovice (věcné břemeno)
Bohačík Miroslav, Vyšní Lhoty 268, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Bohačík Petr, Vyšní Lhoty 268, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Bohačíková Jana, Vyšní Lhoty 164, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Bohačík Miroslav, Skalice 281, 738 01 Frýdek-Místek (věcné břemeno)
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (věcné břemeno)
Hlisnikovská Andrea, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Hlisnikovský Tomáš, Vyšní Lhoty 285, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Ferenčíková Petra, Vyšní Lhoty 250, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)
Polochová Božena, Vyšní Lhoty 152, 739 51 Dobrá (věcné břemeno)

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava
(zn.9773/V005891/2018/KO)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn.1102421106)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (č.j.595795/18,
zn.216/18uh)
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (zn.5001710504)
- Lesy České republiky s.p., Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo
(č.j.LCR110/001057/2018)
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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 nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, identifikace účastníků
řízení dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona – parc.č. 1840/1 (vodní plocha), 1369/5
(ostatní plocha), 1369/3 (lesní pozemek), 1386/3 (lesní pozemek), 1386/4 (lesní pozemek),
1372/2 (ostatní plocha), 1386/1 (lesní pozemek), 1373/7 (ostatní plocha), 1373/8 (ostatní plocha),
1373/2 (ostatní plocha), 1373/10 (zahrada), 1373/9 (ostatní plocha), 1378/18 (trvalý travní
porost), 1378/21 (ostatní plocha), 1378/15 (trvalý travní porost), 1382 (zahrada), 1380 (zahrada),
1383/2 (trvalý travní porost), 1390/1 (trvalý travní porost), 1390/6 (trvalý travní porost), 1384
(zahrada), 1378/9 (trvalý travní porost), 1410/3 (trvalý travní porost), 1410/2 (trvalý travní porost),
1410/1 (trvalý travní porost), 1409/3 (orná půda), 1432/1 (trvalý travní porost), 1434/1 (trvalý
travní porost), 1434/2 (trvalý travní porost), 1443 (ostatní plocha), 1442 (orná půda), 1482 (ostatní
plocha), 1481/1 (orná půda), st.554 (zastavěná plocha a nádvoří), 1494/2 (ostatní plocha), 1496/3
(orná půda), 1503/2 (trvalý travní porost), 1479/2 (trvalý travní porost), 1479/3 (trvalý travní
porost), 1477/4 (trvalý travní porost), 1445/1 (trvalý travní porost), 1476/3 (trvalý travní porost),
1446/5 (ostatní plocha), 1446/7 (ostatní plocha), 1475/2 (orná půda), 1474 (zahrada), 1504/4
(trvalý travní porost), 1504/5 (trvalý travní porost), 1505/1 (lesní pozemek), 1446/1 (trvalý travní
porost), 1446/2 (ostatní plocha), 1446/8 (trvalý travní porost), 1431/6 (orná půda), 1448/5
(zahrada), 1448/4 (ostatní plocha), 1448/6 (zahrada), 1448/3 (zahrada), 1431/1 (orná půda),
1431/3 (zahrada), 1431/4 (trvalý travní porost), 1431/9 (trvalý travní porost), 1414/3 (zahrada),
1379 (ostatní plocha), 1414/5 (zahrada), 1414/7 (zahrada), 1414/6 (trvalý travní porost), 1414/1
(trvalý travní porost), 1375/7 (ostatní plocha), 1414/2 (trvalý travní porost), 1415 (zahrada),
1375/2 (ostatní plocha), 1416/1 (orná půda), 1431/7 (orná půda), 1375/8 (ostatní plocha), 1417/2
(zahrada), 1417/3 (orná půda), 1417/4 (orná půda), 1419/1 (zahrada), 1430 (orná půda), 1429
(trvalý travní porost), 1448/1 (lesní pozemek), 1428/2 (zahrada), 1409/5 (zahrada), 1409/1 (orná
půda), 1409/4 (trvalý travní porost), 1438 (trvalý travní porost), 1439 (ostatní plocha), 1399
(ostatní plocha), 1398/1 (trvalý travní porost), 1407/1 (trvalý travní porost), 1394 (ostatní plocha),
1398/2 (zahrada), 1390/5 (orná půda), 1390/3 (zahrada), 1388 (zahrada), 1389 (orná půda),
1370/1 (lesní pozemek), 1387/1 (trvalý travní porost) 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.
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
Obecní úřad Vyšní Lhoty, silniční správní úřad
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm

-

Na vědomí (doručí se)
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení)
- Obecní úřad Vyšní Lhoty (veřejná vyhláška k vyvěšení)
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 702 00 Ostrava (zn.POD/17071/2018/9232/823)

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

│ ID datové schránky: w4wbu9s
│ Bankovní spojení: 928781/0100

