Elektronický podpis - 15.4.2021
Certifikát autora podpisu :

*MMFMX01G4E6T*

Jméno : Renáta Krzysová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 23.7.2021 07:25:21-000 +02:00

Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Politických obětí 2478, Místek
Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Dle rozdělovníku

MMFM 50466/2021
MMFM_S 972/2021/OŽPaZ/Krz
Ing. Renáta KRZYSOVÁ
558609493
krzysova.renata@frydekmistek.cz
15.04.2021

ROZHODNUTÍ
změna stavby před jejím dokončením
veřejná vyhláška
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c)
a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") a jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
na základě provedeného vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona,
povoluje
právnické osobě osoby DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, se sídlem
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO 00002739,
změnu stavby vodního díla před jejím dokončením, podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního
zákona a ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona s názvem „Sanace vlivů důlní činnosti
na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč“ umístěné na pozemcích parc. č. 21/8, 521/59,
521/75, 521/76, 521/79, 521/80, 521/81, 521/87, 521/88, 521/32 v katastrálním území Žabeň,
obec Žabeň. Uvedená stavba byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Frýdku-Místku,
odborem životního prostředí a zemědělství, č.j. MMFM 2174/2019 z 09.01.2019, které nabylo
právní moci dne 13.02.2019.
Změna uvedené stavby spočívá ve změně termínu jejího dokončení, stanoveného podmínkou
č. 14 citovaného rozhodnutí, do 31.12.2021.
Účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel DIAMO, státní
podnik, odštěpný závod DARKOV, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná,
IČO 00002739.
Odůvodnění
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
vodoprávní úřad obdržel dne 04.12.2020 žádost od právnické osoby DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod DARKOV, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO 00002739,
o povolení změny stavby s názvem „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím
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prostoru Staříč“ na pozemcích parc. č. 21/8, 521/59, 521/75, 521/76, 521/79, 521/80, 521/81,
521/87, 521/88, 521/32 v katastrálním území Žabeň, obec Žabeň, před jejím dokončením,
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona.
Uvedená stavba byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Frýdku-Místku, odborem životního
prostředí a zemědělství, č.j. MMFM 2174/2019 z 09.01.2019, které nabylo právní moci dne
13.02.2019, s termínem jejího dokončení stanoveným podmínkou č. 14 tohoto rozhodnutí,
do 12/2020. Žádost byla doložena kopií stavebního deníku, z níž je zřejmé, že předmětná změna
stavby byla zahájena 22.10.2019 a v březnu 2019 byla ukončena I. etapa stavby. Při provádění
prací stavby byly zjištěny skutečnosti, které vytvořili překážku pro dokončení stavebních prací
dle předpokládaného harmonogramu a v soulad s podmínkou č. 14 výše uvedeného rozhodnutí.
Těmito překážkami byly hloubka a provedení základové spáry středního pilíře mostu ve staničení
4,885 km a skutečná hloubka uložení STL plynovodu ve staničení 4,900 km, které vyžaduje
provedení přeložky. Zahájení prací na II. etapě stavby je podmíněno provedením těchto prací.
V současnosti probíhají jednání mezi vlastníkem plynovodu, vlastníky pozemků a investorem
stavby o zřízení práva služebnosti budoucí přeložky. Projektové a smluvní zajištění neumožňuje
dokončení stavby ve stanoveném termínu. S ohledem na tyto skutečnosti požádal stavebník
o změnu citované podmínky a stanovení termínu dokončení předmětné stavby do 31.12.2021.
Rozhodnutí o povolení stavby před jejím dokončením je vydáván právnické osobě DIAMO, státní
podnik, odštěpný závod DARKOV, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná,
IČO 00002739, neboť ke dni 01.01.2021 došlo k transformaci části OKD, a.s. do struktury
státního podniku DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV.
V řízení o povolení změny stavby před dokončením vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení §112
odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a od ústního jednání, jelikož poměry
staveniště jsou známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení.
Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení
podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v tomto případě je: a) stavebník,

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není – li stavebníkem, c) vlastník pozemku,
na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo
k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) 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: DIAMO, státní podnik,

odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO 05979277, Povodí Odry,
státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO 70890021, Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČO 45193665,
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 24738875,
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 28175492, itself s.r.o.,
Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, IČO 18826016, SilesNet s.r.o., Ostravská
584/12, 737 01 Český Těšín, IČO 25392280, SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4,
IČO 44797320, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO 64949681.

Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky podle ustanovení
§ 109 písm. e) a f) stavebního zákona, v tomto případě je: e) vlastník sousedního pozemku

nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten,
kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, podle ustanovení § 115 vodního zákona
v tomto případě je: obec, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu
k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí: parc. č. 521/72 (vodní plocha), 521/65
(ostatní plocha), 521/69 (ostatní plocha), 395 (zahrada), 394 (zastavěná plocha a nádvoří),
521/64 (ostatní plocha), 521/70 (ostatní plocha). 521/73 (vodní plocha), 521/71 (ostatní plocha),
521/23 (ostatní plocha), 521/77 (ostatní plocha), 521/5 (vodní plocha), 521/74 (vodní plocha),
521/6 (vodní plocha), 521/7 (vodní plocha), 521/10 (vodní plocha), 521/11 (vodní plocha), 521/9
(vodní plocha), 521/84 (ostatní plocha), 521/83 (vodní plocha), 521/12 (vodní plocha) 521/13
(ostatní plocha), 521/33 (ostatní plocha), 649/2 (zahrada), 521/105 (vodní plocha), 521/104
(ostatní plocha), 521/152 (vodní plocha), 521/24 (ostatní plocha), 521/102 (vodní plocha),
521/103 (vodní plocha), 521/108 (vodní plocha), 521/106 (ostatní plocha), 521/63 (ostatní
plocha), 521/68 (vodní plocha), 521/86 (vodní plocha), 521/82 (ostatní plocha), 393 (ostatní
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plocha), 414/2 (ostatní plocha), 482 (ostatní plocha), 438 (ostatní plocha), 481/1 (ostatní
plocha), 495/3 (zahrada), 492/2 (zahrada), 627/3 (lesní pozemek), 621 (ostatní plocha), 405/1
(zahrada), 405/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 412/3 (zahrada), 412/2 (zahrada), 368 (zahrada),
437 (ostatní plocha), 433/2 (zahrada), 433/3 (zahrada), 433/4 (zastavěná plocha a nádvoří),
433/1 (zahrada), 403 (zastavěná plocha a nádvoří), 432 ((zastavěná plocha a nádvoří), 431/2
(zahrada), 428 (zastavěná plocha a nádvoří), 493 (zastavěná plocha a nádvoří), 492/1 (zahrada),
489 (zahrada), 490 (zahrada), 487 (zastavěná plocha a nádvoří), 486 (zahrada), 484/1
(zahrada), 484/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 430/1 (zahrada), 419/2 (zahrada), 415/1
(zahrada), 415/2 (zahrada), 418 (zahrada), 416 (zahrada), 417 (zahrada), 624/1 (zahrada), 623
(zastavěná plocha a nádvoří), 627/2 (lesní pozemek), 521/89 (ostatní plocha), 619/2 (zastavěná
plocha a nádvoří), 627/1 (lesní pozemek), 650/6 (ostatní půda), 649/7 (vodní plocha), 641
(zastavěná plocha a nádvoří), 687/7 (orná půda), 689/3 (trvalý travní porost), 521/44 (vodní
plocha), 521/150 (vodní plocha), k.ú. Žabeň, obec Žabeň, obec Žabeň, Žabeň 62, 738 01 FrýdekMístek.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, podle ustanovení § 118
odst. 3 a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a správního řádu oznámil zahájení řízení
o změně stavby před jejím dokončením všem známým účastníkům řízení dne 05.02.2021
č.j. MMFM 16692/2021. Všem účastníkům dal možnost pro uplatnění námitek a stanovisek
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků
řízení.
Dále v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, sdělil účastníkům řízení, že mají
možnost ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení se vyjádřit k jeho
podkladu i ke způsobu jeho zjištění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.
Námitky a připomínky k tomuto řízení nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů státní
správy podány. Proto vodoprávní úřad rozhodl vydat povolení.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předložený návrh na změnu uvedené stavby
vodního díla před jejím dokončením v širších souvislostech, včetně doložených dokladů, z hledisek
daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení
uložených povinností, navrhované řešení nepoškozuje vodní poměry ani všeobecné zájmy a práva
jiných, nad míru danou zákonnými předpisy a nejsou důvody, které by bránily povolení změny
stavby před jejím dokončením.
Poučení:
− Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka
příslušný vodoprávní úřad (ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona). Návrh na kolaudaci bude
obsahovat náležitosti vyplývající z podmínek rozhodnutí a podle ustanovení § 22 vyhlášky
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, zejména koordinované
stanovisko dotčených orgánů, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního
povolení, doklad o vytýčení stavby na podkladu katastrální mapy, geometrický plán stavby
popř. zákres skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, pokud se stavba
nebude zapisovat do katastru nemovitostí. U stavby prováděné dodavatelsky je nutné doložit
předávací protokol, podepsaný oprávněnou osobou, zodpovědnou za odborné vedení stavby,
který bude obsahovat potvrzení, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou
dokumentací, že byly dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu, dále bude
obsahovat prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, na výrobky
zabudované ve stavbě.
Poplatek: Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, znění pozdějších předpisů dle položky 18 odst. 5) sazebníku správních poplatků
ve výši 1 000,- Kč byl uhrazen 26.02.2021.
Poučení účastníka
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 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
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a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 2478, 738 01 Frýdek-Místek (ustanovení § 86
odst. 1 správního řádu). 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 ustanovení § 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 (ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu).
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, 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.

Ing. Renáta Krzysová
referentka vodního hospodářství

_______________________________________________________________________________
Toto oznámení musí být vyvěšeno na místě k tomu určenému po dobu 15 dnů, po sejmutí
veřejné vyhlášky žádáme o její okamžité vrácení na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor
životního prostředí a zemědělství, Politických obětí 2478.
_______________________________________________________________________________
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Účastník řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) - d) stavebního zákona

(doporučeně do vlastních rukou)
-

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín
itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno
SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

Účastníci řízení podle ustanovení § 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. 521/72 (vodní
plocha), 521/65 (ostatní plocha), 521/69 (ostatní plocha), 395 (zahrada), 394 (zastavěná
plocha a nádvoří), 521/64 (ostatní plocha), 521/70 (ostatní plocha). 521/73 (vodní plocha),
521/71 (ostatní plocha), 521/23 (ostatní plocha), 521/77 (ostatní plocha), 521/5 (vodní
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plocha), 521/74 (vodní plocha), 521/6 (vodní plocha), 521/7 (vodní plocha), 521/10 (vodní
plocha), 521/11 (vodní plocha), 521/9 (vodní plocha), 521/84 (ostatní plocha), 521/83 (vodní
plocha), 521/12 (vodní plocha) 521/13 (ostatní plocha), 521/33 (ostatní plocha), 649/2
(zahrada), 521/105 (vodní plocha), 521/104 (ostatní plocha), 521/152 (vodní plocha), 521/24
(ostatní plocha), 521/102 (vodní plocha), 521/103 (vodní plocha), 521/108 (vodní plocha),
521/106 (ostatní plocha), 521/63 (ostatní plocha), 521/68 (vodní plocha), 521/86 (vodní
plocha), 521/82 (ostatní plocha), 393 (ostatní plocha), 414/2 (ostatní plocha), 482 (ostatní
plocha), 438 (ostatní plocha), 481/1 (ostatní plocha), 495/3 (zahrada), 492/2 (zahrada), 627/3
(lesní pozemek), 621 (ostatní plocha), 405/1 (zahrada), 405/3 (zastavěná plocha a nádvoří),
412/3 (zahrada), 412/2 (zahrada), 368 (zahrada), 437 (ostatní plocha), 433/2 (zahrada),
433/3 (zahrada), 433/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 433/1 (zahrada), 403 (zastavěná plocha
a nádvoří), 432 ((zastavěná plocha a nádvoří), 431/2 (zahrada), 428 (zastavěná plocha
a nádvoří), 493 (zastavěná plocha a nádvoří), 492/1 (zahrada), 489 (zahrada), 490 (zahrada),
487 (zastavěná plocha a nádvoří), 486 (zahrada), 484/1 (zahrada), 484/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), 430/1 (zahrada), 419/2 (zahrada), 415/1 (zahrada), 415/2 (zahrada), 418
(zahrada), 416 (zahrada), 417 (zahrada), 624/1 (zahrada), 623 (zastavěná plocha a nádvoří),
627/2 (lesní pozemek), 521/89 (ostatní plocha), 619/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 627/1
(lesní pozemek), 650/6 (ostatní půda), 649/7 (vodní plocha), 641 (zastavěná plocha
a nádvoří), 687/7 (orná půda), 689/3 (trvalý travní porost), 521/44 (vodní plocha), 521/150
(vodní plocha), k.ú. Žabeň, obec Žabeň.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným
účastníkům řízení než je stavebník a vlastník stavby, oznámení o zahájení řízení dle ustanovení
§ 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou.
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto oznámení
o zahájení řízení, doručuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a ustanovením § 32 odst. 3
správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku, na úřední
desce obecního úřadu Žabeň se veřejnou vyhláškou 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 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava (zn. 9773/V007722/2018/AUTOMAT, zn. 9773/V007813/2018/KU,
zn. 9773/V006462/2017/KU)
− GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice (zn. 5001471637)
− ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (zn. 0100893642,
1092028207)
− CETIN služby s.r.o., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – Žižkov (č.j. 556392/17, zn. 17012)
− obec Žabeň, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek

Dotčené správní úřady (doručí se)
− Obecní úřad Žabeň, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek
− Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní správy
lesů, myslivosti a ochrany přírody
− Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní správy
lesů, myslivosti a ochrany přírody
− Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Dále obdrží k vyvěšení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým
− Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor
− Obecní úřad Žabeň, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek
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