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R O Z H O D N U T Í

Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
(dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal v řízení
o odstranění stavby podle ust. § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne
17. 08. 2021 předložila společnost Green Gas RE, s.r.o., IČO 07558546, Rudé armády č. p. 637,
739 21 Paskov, kterého zastupuje Báňské projekty Ostrava, a.s., Vítkovická č. p. 3108/11,
702 00 Ostrava (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 128 odst. 4 a
odst. 6 stavebního zákona a ust. § 180 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

povoluje
odstranění stavby: „Demoliční výměra - objektů č. 1 zdravotní středisko, č. 2 správní budova,
č. 3 koupelny, č. 26 stará ošetřovna, č. 11 dílna a budova č. 18 areálu bývalého dolu ve
Sviadnově.“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5111/2, 5111/3, 5111/11, 5111/14, 5111/18 v
katastrálním území Sviadnov, na pozemku parc. č. 555/2, 555/3, 555/7 v katastrálním území Žabeň.
Odstraňovaná stavba je členěna na objekty:
SO 01 zdravotní středisko
ev.č. 1
SO 02 správní budova
ev. č. 2
SO 03 koupelny
ev.č. 3
SO 11 dílna
ev.č. 11
SO 18 nástupní koridor mužstva ev.č. 18
SO 26 stará ošetřovna
ev.č. 26

Údaje o druhu a účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční:
Jedná se o nyní již nepoužívané objekty, které byly součástí Dolu Staříč. Areál se nachází ve východní
části dobývacího pole Staříč v Podbeskydské uhelné pánvi v katastrálním území Sviadnov a Žabeň,
severně od statutárního města Frýdek – Místek. V této lokalitě byla ukončena těžba v roce 2017 a byl
zahájen jeho postupný útlum.

Odstraňovaná stavba je členěna na objekty:
SO 01 zdravotní středisko
ev.č. 1, účel užívání -budova pro zdravotní péči a služby
SO 02 správní budova
ev. č. 2, účel užívání – administrativní budova
SO 03 koupelny
ev.č. 3, účel užívání – komunální služby a osobní hygiena
SO 11 dílna
ev.č. 11, účel užívání – skladování a úprava produktů
SO 18 nástupní koridor mužstva ev.č. 18, budova výrobní pro průmysl, speciální
SO 26 stará ošetřovna
ev.č. 26, budova pro zdravotní péči a služby
Objekt SO 01, SO 03, SO 11, SO 18 a SO 26 není v současné době napojen na žádné inženýrské sítě.
Objekt SO 02 správní budova je napojen na areálové rozvody, silového vedení NN, vodovodní přípojku
a kanalizační přípojku. Před zahájením odstranění bude tato budova odpojena od všech inž. sítí.

Údaje o místu stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí:
-

-

-

-

-

-

Budova SO 01 - zdravotního střediska, nadzemní nepodsklepený objekt přiléhající k objektu SO 02
Správní budova o půdorysných rozměrech 46,8 x 24,5 m, se nachází na pozemku parc. č. 555/2
v katastrálním území Žabeň
Budova SO 02 - správní budova, nadzemní podsklepený objekt o 4 nadzemních a jednom
podzemním podlaží. K objektu přiléhají ze severní strany objekt SO 01 Zdravotní středisko a z jižní
strany SO 03 Koupelny. Půdorysné rozměry objektu jsou 22,6 x 43 m se nachází na pozemku parc.
č. 5111/2 v katastrálním území Sviadnov
Budova SO 03 – koupelna, nadzemní nepodsklepený objekt o 2 nadzemních podlažích. K objektu
přiléhají ze severní strany objekt SO 02 Správní budova a z jižní strany přes spojovací krček budova
rozvodny (obj. č. 4). Na objekt navazuje 3. a 4. podlaží, které je součástí SO 18. Půdorysné
rozměry objektu jsou 116,65 x 25 m, se nachází na pozemku parc. č. 5111/3 v katastrálním území
Sviadnov
Budova SO 11 – dílna, nadzemní samostatný nepodsklepený objekt o 1 nadzemním podlaží.
Půdorysné rozměry objektu jsou 20,6 x 14,7 m, se nachází na pozemku parc. č. 5111/11
v katastrálním území Sviadnov
Budova SO 18 – nástupiště mužstva, nadzemní nepodsklepený objekt o 4 nadzemních podlažích. 3.
a 4. podlaží částečně navazuje na objekt SO 03 Koupelny. Půdorysné rozměry objektu jsou 19,0 x
11,4 m pro 1.a 2. nadzemní podlaží, 3. podlaží 19,0x49,9m a 4. podlaží 19,0x 43,3m, se nachází na
pozemku parc. č. 5111/3 a 5111/18 v katastrálním území Sviadnov
Budova SO 26 – stará ošetřovna, nadzemní samostatný nepodsklepený objekt o 1 nadzemním
podlaží. Půdorysné rozměry objektu jsou 21m x 6,4 m, se nachází na pozemku parc. č. 555/3
v katastrálním území Žabeň

Lhůta pro odstranění stavby:
-

Demolice budov bude zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, předpokládaný termín
dokončení demolice do III. čtvrtletí roku 2022.

Způsob provedení bouracích prací:
Nejprve předmětné stavby budou odpojeny od technické infrastruktury a následně bude zajištěna
ochrana okolí (stavby a pozemky) proti poškození v průběhu odstraňování stavby. Následně stavby
budou odstraňovány postupným rozebíráním od nejvyššího patra směrem dolů pomocí demoliční
mechanizace. Zavěšené konstrukce, zejména mostní dopravníky apod. budou ze své pozice nejprve
sneseny a následně na zemi rozebrány. Veškeré nadzemní stavby budou odstraněny včetně částí pod
úrovní terénu. Stavby nacházející se v podzemí budou zbaveny veškerých vestavěných konstrukcí,
technologií a technické infrastruktury. Veškeré otevřené prostory budou důkladně zasypány tak aby
nevznikaly podzemní dutiny. Veškeré konstrukce budou kompletně odstraněny a následně provedeny
zásypy. Zásypy budou provedeny certifikovaným inertním materiálem, dobře zhutnitelným např.
přírodní drcené kamenivo frakce 0-63 mm (štěrkodrť) apod. Povrch dotčený stavbou bude srovnán a
zhutněn na úroveň okolního terénu navazujícího na předmětnou stavbu.
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Pro odstranění stav by se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude odstraněna dle ověřené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval Ing. Jaroslav
Chalupa, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 1103159.
2. Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem.
3. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí vlastník stavby provádění dozoru osobou, která má
oprávnění pro odborné vedení prováděné stavby podle zvláštního právního předpisu.
4. Při odstraňování stavby je nutno dodržovat zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu
zdraví a života osob na staveništi a další závazné právní předpisy a technické normy.
5. Při odstraňování stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných
požadavcích na výstavbu vztahující se k danému odstranění, zejména pak ust. § 17 odstraňování
staveb.
6. Před zahájením bouracích prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Jestliže při demolici dojde k dotčení
inženýrských sítí, platí pro přiblížení k nimi jak ČSN 736005, ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., tak
soubory podmínek majitelů a provozovatelů těchto sítí, které jsou součásti dokladové části
dokumentace bouracích prací.
7. Je nutno dodržet podmínky uvedené v Závazném stanovisku, které vydala Krajská hygienická
stanice MSK se sídlem v Ostravě dne 16. 08. 2021 pod č.j. KHSMS 56499/2021/FM/HP a to: Odnětí
stavebních materiálů s obsahem azbestu bude provádět stavební firma, která zaručí řádný a
bezpečný technologický postup. Bude vypracován plán prací v souladu s ustanovením § 21 odst. 3
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů. Prostor bude vymezen kontrolovaným pásmem s režimovými opatřeními. Při
odnímání stavebních materiálů obsahujících azbest budou voleny takové postupy, které předcházejí
uvolňování azbestu do ovzduší. Materiál bude zpevněn polymerními enkapsulačními přípravky.
Odpady a materiály obsahující azbest budou ukládány do neprodyšného utěsněného obalu a budou
označeny nápisem, že obsahují azbest. Pracovníci budou vybavení osobními ochrannými pracovními
prostředky včetně ochrany dýchacích cest. Personální očista zaměstnanců bude zajištěna
dekontaminačním systémem, který bude umístěn na hranici kontrolovaného pásma. Malé úlomky a
usazený prach bude vysát vysavačem třídy H, určeným pro azbest. Použité osobní ochranné
pracovní prostředky budou likvidovány společně s odpadem s azbestem. Odpady obsahující azbest
budou předány schválenému zařízení. Demoliční práce budou prováděny v denní době.
8. Jestliže se při provádění bouracích prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená
v dokumentaci, musí být další provádění odstranění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak,
aby nedošlo k jejich poškození.
9. Je nutné dodržet podmínky stanovené v koordinovaném stanovisku vydaném Magistrátem města
Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, pod č.j. MMFM 99083/2021 ze dne 29.
07. 2021 zahrnující požadavky na ochranu veřejných zájmů, kde Orgán ochrany přírody stanoví
podmínky, které je nutno dodržet a to:
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, zejména k bodům:
- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – 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.
- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - 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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- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - 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.
- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - 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.
10. Je nutné dodržet podmínky stanovené ve vyjádření správců a vlastníků dotčených inž.sítí a to :
-

společnosti SmVaK Ostrava ze dne 03.08.2021 zn: V022363/2021/KO a ze dne 14. 05. 2021 zn:
9773/V016184/2021/AUTOMAT;

-

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 14. 05. 2021 č.j. E25682/21;

-

společnosti DIAMO s.p. ze dne 26.07. 2021 zn: D700/03820/2021 a ze dne 01. 06. 2021 zn:
D700/02111/2021;

-

společnosti GreenGas DPB a.s. ze dne 19. 05. 2021 zn: Ing.Šm/569/21/1469 a ze dne 12. 07. 2021
zn: ŘIGS/DGS/1116/Šm/810/2021;

-

společnosti Veolia Průmyslové služby ČR,a.s. ze dne 12. 08. 2021 zn: VPS/20210709-002/SS a ze
dne 04. 06. 2021 zn: VPS/ 2021524-007/ES;

-

společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14. 05. 2021 zn: 0101526761;

-

společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 14. 5. 2021 zn: 02011243156;

-

společnosti CETIN a.s. ze dne 14. 05. 2021 č.j. 660159/21;

-

Obce Žabeň ze dne 07.06.2021 č.j. Zab462/2021- chodník;

11. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17.05.2018 (podmínka č. 8) k omezení prašnosti
během demolic, drcení, manipulace a přepravy bude prováděno standardní opatření v podobě
vlhčení prašných povrchů, skrápění, zajištění zaplachtování koreb vozidel apod.
12. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17.05.2018 (podmínka č. 9) při skrápění povrchů
vodou v případě potřeby (např. při činnostech emitující velmi vysokou prašnost, v těsné blízkosti
obytné zástavby) používat pouze biologicky rozložitelná aditiva.
13. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17.05.2018 (podmínka č. 10) bude očista vozidel a
technologických zařízení prováděna pouze mokrým způsobem.
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14. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17.05.2018 (podmínka č. 11) budou pravidelně
čištěny komunikace, pojezdové a manipulační plochy.
15. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 12) bude smluvně
zajištěna doprava související se záměrem tak, aby byly minimalizovány její vlivy na životní prostředí
– budou používány pouze dopravní prostředky emisní třídy Euro 5 a vyšší.
16. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 13) budou k přepravě
materiálu využívány pouze trasy popsané v kapitole B. II.6 dokumentace vlivů na životní prostředí
z prosince 2017. Současně bude zajištěno nepřekročení maximální intenzity dopravy na jednotlivých
trasách.
17. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 14) bude přeprava
kovového odpadu (šrotu) z lokality Paskov a Staříč řešena pouze po železnici v denní době mezi
7:00 – 21:00 hod.
18. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 16) převoz všech
materiálů bude realizován jako jednosměrný provoz v denní době po dobu maximálně 8 hod/den.
19. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 17) drtič stavebního
odpadu na lokalitě Sviadnov bude umístěn tak, aby byl odstíněn stávajícími budovami. Provoz
nakladače, drtiče a jiných hlučných zařízení omezit na dobu šesti hodin v období osmi po sobě
následujících hodin s tím, že jejich provoz je nutno ukončit do 18:00 hod.
20. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 18) Práce s hlučnou
stavební technikou budou prováděny pouze v denní době (v rámci demolic do 18:00hod), práce
neprovádět o víkendu a ve státem uznaných svátcích.
21. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 19) bude zajištěno terénní
měření hlučnosti ve všech potenciálně nejvíce dotčených lokalitách. Preferovat terénní měření
v období maximálního souběhu dopravní aktivity ve spojení s průběžným odvozem demoličního
materiálu. Referenční body těchto měření budou stanoveny po dohodě s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví. V případě nevyhovujícího výsledku terénního měření realizovat
protihluková opatření.
22. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 22) V areálech
povrchových lokalit Staříč, Sviadnov a Chlebovice a v areál úpravny uhlí v Paskově bude proveden
zoologický průzkum ohledně hnízdění zvláště chráněného druhu rorýse obecného a případnou
vlastní demolici objektů s hnízdy řešit nejdříve během září běžného roku.
23. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 26) Zpracovat aktualizaci
analýz rizika starých ekologických zátěží lokalit Sviadnov, Staříč, Paskov a Chlebovice;
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24. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy
IX, Vršovická č.p. 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, pracoviště Čs. Legií 5, 701 00 Ostrava, č.j.:
MZP/2018/580/645,28120, 220.1,A/20 ze dne 17. 05. 2018 (podmínka č. 27) Na ploše DP Staříč
provést metanscreening včetně stanovení bezpečnostních opatření vycházejících z výsledků měření.

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je:
Green Gas RE, s.r.o., IČO 07558546, Rudé armády č. p. 637, 739 21 Paskov, kterého
zastupuje: Báňské projekty Ostrava, a.s., Vítkovická č. p. 3108/11, 702 00 Ostrava
Odůvodnění:
Dne 17. 8. 2021 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu Demoliční výměra - objektů č. 1 zdravotní
středisko, č. 2 správní budova, č. 3 koupelny, č. 26 stará ošetřovna, č. 11 dílna a budova č. 18 areálu
bývalého dolu ve Sviadnově.“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5111/2, 5111/3, 5111/11,
5111/14, 5111/18 v katastrálním území Sviadnov, na pozemku parc. č. 555/2, 555/3, 555/7 v
katastrálním území Žabeň.
Podle ust. § 128 odst. 2 stavebního zákona „Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob
nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění
ochrany veřejných zájmů a nejde o případ podle odstavce 6, stavební úřad vydá souhlas s
odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.“
V ust. § 128 odst. 6 stavebního zákona je uvedeno: „ O povolení odstranění se vede řízení, pokud se

ohlášený záměr odstranit stavbu nebo terénní úpravy týká nemovitostí, která není kulturní památkou,
ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a závazné stanovisko
orgánu státní památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Řízení o povolení
odstranění stavby se vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká
nemovitosti, v níž je obsažen azbest a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného
zdraví stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Podané ohlášení odstranění stavby
se v uvedených případech považuje za žádost a dnem jeho podání je zahájeno řízení o
povolení odstranění stavby. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru
nebo pozemku.
Stavební úřad posoudil předložené ohlášení podle ust. § 128 odst. 1, odst.2 a odstavce 6 stavebního
zákona a zjistil, že v daném případě, dle stanovisek zejména orgánu ochrany veřejného zdraví, které
vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Frýdek – Místek, pod č.j. KHSMS 56499/2021/FM/HP, dne 16. 08. 2021 a Magistrát města Frýdku –
Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu vydal koordinované stanovisko zahrnující požadavky
na ochranu veřejných zájmů pod č.j. MMFM 99083/2021, dne 29. 07. 2021, vyžaduje předmětné
odstranění staveb stanovení podmínek k zajištění ochrany veřejných zájmů. Dále stavební úřad zjistil,
že stavba obsahuje azbest. Vzhledem k této skutečnosti nelze předmětné stavby zařadit mezi stavby,
pro které lze vydat souhlas s odstraněním. Stavební úřad proto, v souladu s ust. § 128 odst. 6
stavebního zákona rozhodl o provedení řízení o odstranění stavby. Podle ust. § 128 odst. 6 stavebního

zákona se podané ohlášení považuje za žádost o povolení odstranění stavby a jeho podáním je
zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.
Stavební úřad v tomto řízení vycházel z těchto podkladů:


ohlášení odstranění stavby ze dne 17. 08. 2021;



výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy



Závazné stanovisko dle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, které vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX
dne 17. 05. 2018 pod čj: sp.zn: MZP/2018/580/645,28120;220.1,A/20;
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Hluková studie ze srpna 2017 zpracovaná RNDr. Vladimírem Sukem a Ing. Pavlou Kucielovou
„Pokračování hornické činnosti OKD a.s. Dolu Paskov období 2011-2020, změna záměru – ukončení
hornické činnosti“;



Posudek k záměru (dle§9 zákona č.100/2001 Sb.) „Pokračování hornické činnosti OKD a.s. Dolu
Paskov období 2011-2020, změna záměru – ukončení hornické činnosti“;“, který zpracoval Ing.
Luboš Štancl, osoba odborně způsobilá MŽP ČR č.j. 39838/ENV/10 vydáno dne 06.05.2010,
autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 89011/ENV/14 ze dne 14. 01. 2015.



dokumentace bouracích prací a dále následující vyjádření a stanoviska:



Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, jiný stavební úřad vydal
stanovisko zn. SBJ 19919/2021/OBÚ-05/2 dne 21. 05. 2021 a vyjádření zn: SBS 28298/2021/OBÚ05/2 dne 12. 7. 2021;



Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního
řádu vydal sdělení č.j. MMFM 77345/2021 dne 28. 05. 2021;



Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního
řádu vydal koordinované stanovisko zahrnující požadavky na ochranu veřejných zájmů pod č.j.
MMFM 99083/2021 dne 29. 07. 2021;



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vydal sdělení č.j. HSOS-5609-2/2021 dne 16. 07.
2021;



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala závazné stanovisko č.j. KHSMS
56499/2021/FM/HP dne 16. 08. 2021;



Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX, vydalo závazné stanovisko č.j. :
MZP /2021/580/981 dne 29. 09. 2021, k ověření změn záměru „Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., dolu Paskov v období 2011-2020; změna záměru – ukončení hornické činnosti“, ve vztahu
k závaznému stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona vydaném dne 17. 05. 2017 pod čj: sp.zn:
MZP/2018/580/645,28120;220.1,A/20;



ČEZ Distribuce a.s. vydala vyjádření k PD zn: 1117302012 dne 13. 07. 2021 a sdělení k existenci sítí
zn: 001117299457 dne 08. 07. 2021 a sdělení k existenci sítí dne 14. 05. 2021 zn: 0101526761;



Telco Pro Services a.s. vydala sdělení k existenci sítí zn: 21/0215 dne 09. 07. 2021 a 14. 05. 2021
zn: 0201243156;



CETIN a.s. vydal vyjádření k existenci sítí pod č.j. 719984/21 dne 12. 07. 2023 a ze dne 14. 05.
2021 č.j. 660159/21;



ČEPS a.s. vydala stanovisko k existenci sítí zn: 6222/2021/MSE dne 08. 07. 2021, zn:
4601/2021/MSE dne 14. 05. 2021 a sdělení o nevydání souhlasu s činností v ochranném pásmu
z důvodu bezpředmětnosti zn: 8089/2021/MSE dne 13. 09. 2021;



GasNet Služby s.r.o. vydal stanovisko k povolení zn: 5002459875 dne 13. 09. 2021 a původní
stanovisko ze dne 14. 05. 2021 zn: 5002380581;



Plná moc k zastoupení Obce Žabeň advokátem Mgr. Jiřím Kubalou ze dne 30. 09. 2021;



Souhlas Obce Žabeň s dílčími námitkami zn: S/126/21/ŽA ze dne 14. 10. 2021;



České radiokomunikace a.s. vydaly vyjádření k existenci sítí zn: UPTS/OS/275294/2021 dne 14. 05.
2021;



Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vydaly stanovisko k odstranění pod zn:
9773/V022363/2021/KO dne 03. 08. 202 a stanovisko k existenci sítí dne 14. 05. 2021 pod zn:
9773/ V016184/2021/AUTOMAT;



T-Mobile Czech Republic a.s. vydala stanovisko pod č.j. E25682/21 dne 14. 05. 2021;



DIAMO s.p. vydal vyjádření k dokumentaci pod zn: D700/03820/2021 dne 26.07.2021 a vyjádření
dne 01. 06. 2021 zn: D7020/02111/2021;
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Šm/569/21/1469;
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vyjádření
k projektové
a vyjádření k existenci sítí dne

dokumentaci
pod
19. 05. 2021 zn:

zn:
Ing.



VEOLIA Průmyslové služby ČR a.s. vydala stanovisko pod zn: VPS/20210709-002/SS a vyjádření
dne 04. 06. 2021 pod zn: VPS/20210524-007/ES;



Veolia Energie ČR vyjádření ze dne 24. 05. 2021 zn:RSMSV/20210524-005/ES



ČEZ ICT Services a.s. vydala sdělení o existenci sítí dne 14. 05. 2021 zn: 0700382269;



České Radiokomunikace a.s. vydaly vyjádření k existenci sítí dne 14. 05. 2021 pod zn:
UPTS/OS/27594/2021;



Nej.cz s.r.o. vydala vyjádření k existenci sítí dne 25. 05. 2021 pod zn: VYJNEJ-2021-02867-01;



Vodafon Czech Republic a.s. vydala vyjádření k záměru dne 14. 05. 2021 pod zn:210514118294141;



C2NET s.r.o. vydala vyjádření k existenci sítí dne 17. 05. 2021;



Coprosys NeTron, s.r.o. vydala vyjádření k existenci sítí dne 14. 05. 2021;



ČEPRO a.s. vydala vyjádření k existenci sítí dne 08. 07. 2021 pod sp. zn. :10308/21;



Dial Telekom a.s. vydala vyjádření k existenci sítí dne 14. 05. 2021 pod zn: CR904844;



Lenzing Biocel Paskov a.s. vydala vyjádření k existenci sítí dne 19. 05. 2021 pod zn: 21/058/Cha;



SilesNet s.r.o. vydala vyjádření k existenci sítí dne 19. 05. 2021 pod č.j. VYJ/2021-05-191/MB;



ČD – Telematika a.s. vydala souhrnné stanovisko dne 14. 05. 2021 pod č.j. 1202109848;



Itselfs.r.o. vydala vyjádření k existenci sítí dne 01. 06. 2021 pod č.j.: 21/002620;



Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií
vydalo vyjádření k záměru dne 21. 05. 2021 pod č.j. KRPT-81543-44/ČJ-2021-0700IT;



Vyjádření Obce Sviadnov k existenci veřejné technické infrastruktury ze dne 08. 06. 2021 č.j.
427/2021/OÚSV;



Vyjádření Obce Žabeň k existenci veřejné technické infrastruktury ze dne 07. 06. 2021 č.j. Zab
462/2021;



OPTILINE a.s. vyjádření k existenci techn. infrastruktury ze dne 14. 05. 2021 zn: 1412101111;



SITEL spol. s r.o. vyjádření k existenci techn. infrastruktury ze dne 14. 05. 2021 zn: 1112101999;

Dále se stavební úřad zabýval okruhem účastníků v řízení o odstranění stavby a shledal, že stavební
zákon okruh účastníků v tomto řízení nestanovuje. V ust. § 128 odst. 6 stavebního zákona je pouze
uvedeno: „Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.“ V ust. § 192
odst. 1 stavebního zákona je pak uvedeno: „Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu,
pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Stavební úřad postupoval v souladu s tímto ustanovením a okruh
účastníků řízení stanovil podle ust. § 27 správního řádu, který stanoví: „Účastníky řízení (dále jen

"účastník") jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv
nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední
dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že
právo nebo povinnost mají anebo nemají.“ V odstavci 2 téhož ustanovení je uvedeno, že účastníky jsou
též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo
povinnostech. Dle 3 odstavce stejného ustanovení jsou účastníky rovněž osoby, o kterých to stanoví
zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim
má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo
povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1.
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Stavební úřad na základě ust. § 27 správního řádu a s přihlédnutím k ust. § 128 odst. 4 stavebního
zákona zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení tyto osoby:


účastníci dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Green Gas RE, s.r.o., IČO 07558546, Rudé armády č. p. 637, 739 21 Paskov, kterého zastupuje:
Báňské projekty Ostrava, a.s., Vítkovická č. p. 3108/11, 702 00 Ostrava
 účastníci dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
Obec Sviadnov, Na drahách č.p. 119,739 25 Sviadnov
Obec Žabeň, Žabeň č.p. 62, 739 25 Sviadnov
ARCIMPEX s.r.o., K čističce č.p. 53, 739 25 Sviadnov
Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV – podmokly, 405 02 Děčín 2
LICHNA REAL a.s., Kališní č.p. 148/12, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Green Gas DPB, a.s., Rudé armády č.p. 637, 739 21 Paskov
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6 – Břevnov, 169 00 Praha 69
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava 9
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4 – Chodov
Veolia Energie ČR a.s., 28. října č.p. 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava
DIAMO, státní podnik, Máchova č.p. 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Telco Pro Services a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Stavební úřad posoudil splnění podmínek, jenž jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení a
na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků tohoto řízení o odstranění stavby zahrnul pouze tyto
osoby, neboť práva dalších osob nejsou předmětným odstraňováním stavby přímo dotčena.
Stavební úřad opatřením ze dne 15. 09. 2021 oznámil podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení
řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V tomto opatření stavební úřad
účastníkům řízení sdělil, že mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě do 10 dnů
od doručení tohoto oznámení a usnesení ze dne 15. 09. 2021, ve stejné lhůtě mohly dotčené
orgány uplatnit závazná stanoviska. Lhůta pro uplatnění námitek popř. důkazů byla stanovena
v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu usnesením č.j.: MMFM 137574/2021 ze dne 15. 09. 2021.
Dne 29. 09. 2021 obdržel stavební úřad závazné stanovisko k ověření změn záměru „Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Paskov v období 2011-2020, změna záměru – ukončení hornické
činnosti“ vydané pod č.j. MZP/2021/580/981. Pro tento záměr bylo vydáno závazné stanovisko podle §
9a odst. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů pod č.j. MZP/2018/580/645,28120 ze dne 17.05.2018. Po obdržení tohoto
stanoviska stavební úřad usnesením č.j. MMFM 148626/2021 ze dne 04. 10. 2021 zrušil oznámení o
zahájení řízení č.j. MMFM 137446/2021 ze dne 15. 09.2021, protože nebylo oznámeno jako navazující
řízení. Následně stavební úřad opatřením č.j. MMFM 148936/2021 ze dne 04. 10.2021 nově oznámil
podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení navazujícího řízení všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. V tomto opatření stavební úřad účastníkům řízení sdělil, že mohou své námitky,
popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení a usnesení ze
dne 04. 10. 2021, ve stejné lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. Lhůta pro
uplatnění námitek popř. důkazů byla stanovena v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu usnesením
č.j.: MMFM 149075/2021 ze dne 04. 10. 2021.
Dále stavební úřad účastníky řízení v opatření ze dne 04. 10. 2021 poučil o právech a povinnostech
vyplývajících jim z ustanovení správního řádu. V tomto opatření stavební úřad účastníky řízení současně
vyrozuměl, že podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
a stanovil jim k tomu lhůtu do 3 dnů po skončení lhůty pro podání námitek. V této souvislosti stavební
úřad současně účastníky řízení upozornil, že toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení
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mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky, popřípadě
důkazy.
Možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí využila Obec Žabeň, zastoupena
advokátem Mgr. Jiřím Kubalou, která podáním učiněným dne 14. 10. 2021 zaslala stavebnímu úřadu
souhlasné stanovisko k odstranění předmětné stavby s dílčími námitkami. A to:

Citace Bod 3. Obec Žabeň nesouhlasí s upuštěním od ohledání na místě a upuštěním od ústního jednání
a navrhuje, aby stavební úřad nařídil ústní jednání na místě samém. Obec Žabeň je přesvědčena, že
ústní jednání na místě pomůže vyjasnit nejlepší řešení záměru, navíc záměru velmi rozsáhlého,
s velkým dopadem na život obce a jejich obyvatel. O upuštění od ústního jednání navíc stavební úřad
výslovně nerozhodnul a oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby je ohledně tohoto zmatečné,
když samotný text s odůvodněním ústní jednání pomíjí a žádné nenařizuje, přesto v poučení je
uvedeno, že námitky účastníka řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Obec Žabeň
požaduje, aby správní orgán učinil v této otázce jasno a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na
místě samém.
K bodu 3. stavební úřad uvádí, že mu žádný právní předpis neukládá povinnost v rámci řízení o
odstranění stavby nařizovat ohledání na místě spojené s ústním jednáním. Jelikož jsou stavebnímu
úřadu z jeho úřední činnosti poměry v dané lokalitě dobře známy a k žádosti včetně jejich příloh byly
doloženy takové podklady, že poskytují dostatečný podklad pro posouzení záměru (tj. Závazné
stanovisko dne 17. 05. 2018 pod čj: sp.zn: MZP/2018/580/645,28120;220.1,A/20, Hluková studie ze
srpna 2017 zpracovaná RNDr. Vladimírem Sukem a Ing. Pavlou Kucielovou „Pokračování hornické
činnosti OKD a.s. Dolu Paskov období 2011-2020, změna záměru – ukončení hornické činnosti“;
Posudek k záměru (dle§9 zákona č.100/2001 Sb.) „Pokračování hornické činnosti OKD a.s. Dolu Paskov
období 2011-2020, změna záměru – ukončení hornické činnosti“;“, který zpracoval Ing. Luboš Štancl,
osoba odborně způsobilá MŽP ČR č.j. 39838/ENV/10 vydáno dne 06.05.2010, autorizace prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j. 89011/ENV/14 ze dne 14. 01. 2015). Z těchto podkladů stavební úřad v tomto
navazujícím řízení vychází a vlastník stavby se musí při jejím odstranění jimi také řídit. Tyto podmínky
jsou zapracovány do projektové dokumentace a tyto také stavební úřad zapracoval do podmínek tohoto
rozhodnutí. Stavební úřad neshledal důvod ke stanovení ústního jednání s ohledáním na místě.
Samotná Obec Žabeň byla jako dotčený územní samosprávný celek účastníkem řízení posouzení vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, kde měla možnost se vyjádřit a byla přítomna na
veřejném projednání dne 06. 03. 2021, jehož předmětem byla dokumentace vlivů záměru „Pokračování
hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Paskov v období 2011-2020, změna záměru – ukončení hornické
činnosti“. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX v souladu s ust. §9a odst. 1
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí pak vydalo na základě dokumentace, vyjádření k ní
podaných, veřejného projednání a posudku závazné stanovisko dne 17. 05. 2018 pod čj: sp.zn:
MZP/2018/580/645,28120;220.1,A/20. Ve výrokové části tohoto závazného stanoviska jsou podmínky
pro navazující řízení, které slouží k minimalizaci, eliminaci či kompenzaci potencionálních negativních
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Co se týká poučení uvedeném v oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby tj.:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona,
a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání,
případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky
veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být
závazná stanoviska dotčených orgánů podle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky
účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim
nepřihlíží.
K této námitce stavební úřad uvádí, že do poučení uvedl citaci celého znění ust. §4 odst.4 stavebního
zákona, kde první věta obsahuje poučení kdy mohou uvedené osoby podat své námitky či připomínky
v případě kdy by ohledání na místě bylo svoláno a druhá věta obsahuje poučení, kdy mohou uvedené
osoby podat své námitky či připomínky když bylo upuštěno od ústního jednání. Žádný právní předpis
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neukládá stavebnímu úřadu povinnost vydávat o upuštění od ústního jednání či od ohledání na místě
samém usnesení, rozhodnutí, či jiné opatření stavebního úřadu. V tomto případě, kdy stavební úřad ani
nepřipustil nutnost konání ústního jednání spojené s ohledáním na místě, zde platí věta 2 ust. §4 odst.4
předmětného poučení a tato námitka je proto nedůvodná.

Citace Bod 5. Obec Žabeň požaduje, aby stavební úřad ve svém rozhodnutí neodkazoval jen na
projektovou dokumentaci, ale aby přímo do svého rozhodnutí zakotvil podmínky přesně tak, jak jsou
formulovány v Závazném stanovisku dle §9a odst. 1 ZEIA, č.j. MZP/2018/580/645,28120, ze dne 17.
května 2018. Obci Žabeň záleží na všech stanovených podmínkách, zejména pak na podmínkách pro
převoz materiálů maximálně 8hod/den; umístění drtiče stavebního odpadu; práce s hlučnou stavební
technikou pouze v denní době a pouze v pracovní dny; měření hlučnosti; používání pouze dopravních
prostředků emisní třídy Euro 5 a vyšší apod.
K bodu 5 stavební úřad uvádí, že do podmínek tohoto rozhodnutí mimo jiné zapracoval všechny
podmínky stanovené v Závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí, odbor výkonu státní
správy IX, ze dne 17. 05. 2018 pod čj: sp.zn: MZP/2018/580/645,28120;220.1,A/20. Této námitce
stavební úřad vyhověl.

Citace Bod 6. Obec Žabeň namítá, dále požaduje, aby byly před zahájením provádění prací upřesněny
dopravní cesty pro odvoz materiálu z demolic, ideálně, aby byly jasným způsobem uvedeny
v projektové dokumentaci.
K bodu 6 stavební úřad uvádí, že na konkrétní trasy určené k přepravě materiálu z bouracích prací
odkazuje předložená projektová dokumentace, v souhrnné technické zprávě v bodě B5 písm.c) tak, že
jsou konkrétně popsané v kapitole B.II.6 dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (tj. Posudek
k záměru (dle§9 zákona č.100/2001 Sb.), „Pokračování hornické činnosti OKD a.s. Dolu Paskov období
2011-2020, změna záměru – ukončení hornické činnosti“; který zpracoval Ing. Luboš Štancl, osoba
odborně způsobilá. Tento podklad byl stavebnímu úřadu doložen v dokladové části k žádosti, přičemž je
v něm stanovené podmínky nutno v navazujícím řízení dodržet a který stavební úřad rovněž zapracoval
do podmínek tohoto rozhodnutí. Samotná Obec Žabeň byla jako dotčený územní samosprávný celek
účastníkem řízení o posouzení vlivu záměru a byla přítomna na veřejném projednání dne 06. 03. 2021,
jehož předmětem byla dokumentace vlivů záměru, „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu
Paskov v období 2011-2020, změna záměru – ukončení hornické činnosti“, kde jsou tyto dopravní cesty
uvedeny popsány a ke kterému se již měla možnost vyjádřit. Ministerstvo životního prostředí, odbor
výkonu státní správy IX v souladu s ust. §9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí pak
vydalo na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku závazné
stanovisko dne 17. 05. 2018 pod čj: sp.zn: MZP/2018/580/645,28120;220.1,A/20. Stavební úřad tímto
považuje dopravní cesty pro odvoz materiálu za dostatečně stanoveny a podmínky tohoto závazného
stanoviska jsou rovněž zapracovány v tomto rozhodnutí. Této námitce stavební úřad vyhověl.
Žádný z dalších účastníků řízení ve stanovené lhůtě nepodal námitky k probíhajícímu řízení ani se
nevyjádřil k podkladům rozhodnutí a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil
možnosti podat nová stanoviska.
V daném řízení stavební úřad postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Stavební úřad projednal odstranění stavby s účastníky řízení a stanoviska dotčených
orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Vzhledem k výše uvedenému
stavební úřad dospěl k závěru, odstraněním předmětné stavby nejsou při dodržení výše uvedených
podmínek ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech
účastníků řízení: Green Gas RE, s.r.o., Obec Sviadnov, Obec Žabeň, ARCIMPEX s.r.o., Správa silnic
Moravskoslezského kraje p.o., ČEZ Distribuce a.s., LICHNA REAL a.s., CETIN a.s., GasNet Služby s.r.o.,
Green Gas DPB, a.s., České Radiokomunikace a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Veolia Energie ČR a.s., DIAMO, státní podnik, Telco Pro Services a.s.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu
odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22
Frýdek-Místek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.
Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle
ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho odůvodnění. Podle odst. 2 téhož
ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Magistrát města Frýdku-Místku,
odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu na jeho náklady.
Ostatní poučení:
Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu
jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude
písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve
lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24
odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Bc. Lenka Konečná v.r.
referent oddělení stavebního řádu
Poplatek:


Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
byl stanoven dle položky 18 odst. 12 sazebníku správních poplatků ve výši 500,- Kč.

Příloha pro žadatele a Obecní úřad Sviadnov po nabytí právní moci rozhodnutí:


ověřená dokumentace bouracích prací

Jelikož předmětné stavební řízení je navazujícím řízením podle ust. § 3 písm. g) zákona o posuzování
vlivu na životní prostředí a toto je podle ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
vždy považováno za řízení s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad v souladu s ust. § 128 odst.
1 stavebního zákona ve spojení s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje oznámení zahájení řízení
veřejnou vyhláškou. Dle ust. 144 odst. 6 správního řádu se v řízení s velkým počtem účastníků
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům uvedených v ust. § 27 odst. 1
správního řádu jednotlivě.
Dle ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí se informace o vydání rozhodnutí ve
stavebním řízení považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který
navazující řízení vede tj. na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Informace musí být
vyvěšena po dobu 15 dnů. Dle ust. 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
doručuje oznámení o zahájení řízení vyvěšením na úřední desce příslušných obecních úřadů (Obecní
úřad Sviadnov) bez účinku doručení.
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Účastníci řízení – doporučeně do datové schránky
1. Báňské projekty Ostrava, a.s., IDDS: zehc2jn, sídlo: Vítkovická č.p. 3108/11, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava 2
2. Obec Sviadnov, IDDS: sy5b39q, sídlo: Na drahách č.p. 119, 739 25 Sviadnov
3. Obec Žabeň, IDDS: h3nbvg3, sídlo: Žabeň č.p. 62, 739 25 Sviadnov
4. ARCIMPEX s.r.o., IDDS: 6q8m5q7, sídlo: K čističce č.p. 53, 739 25 Sviadnov
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr, sídlo: Úprkova č.p.
795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
6. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
7. LICHNA REAL, a.s., IDDS: kamda5q, sídlo: Kališní č.p. 148/12, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24
8. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
9. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
10. Green Gas DPB, a.s., IDDS: xzxebra, sídlo: Rudé armády č.p. 637, 739 21 Paskov
11. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f, sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169
00 Praha 69
12. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
13. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148
00 Praha 414
14. Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg, sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava 2
15. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, IDDS: sjfywke, sídlo: Máchova č.p. 201, 471 27
Stráž pod Ralskem
16. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc, sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Veřejnost – veřejnou vyhláškou

Dotčené správní úřady - doporučeně do datové schránky, dodejka
17. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště FrýdekMístek, IDDS: w8pai4f, sídlo: Palackého č.p. 121, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
18. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí č.p. 2478,
Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
19. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
20. Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, IDDS: 9gsaax4, sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 10 Praha 10-Vršovice

Dále obdrží – doporučeně do datové schránky
21. Obecní úřad Sviadnov, IDDS: sy5b39q, sídlo: Na drahách č.p. 119, 739 25 Sviadnov

k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů bez
účinku doručení pod názvem: Rozhodnutí o povolení odstranění stavby „Demoliční výměra - objektů
č. 1 zdravotní středisko, č. 2 správní budova, č. 3 koupelny, č. 26 stará ošetřovna, č. 11
dílna a budova č. 18 areálu bývalého dolu ve Sviadnově.“ (dále jen "stavba") na pozemku parc.
č. 5111/2, 5111/3, 5111/11, 5111/14, 5111/18 v katastrálním území Sviadnov, na pozemku parc. č.
555/2, 555/3, 555/7 v katastrálním území Žabeň, s žádosti o doložení dokladu stavebnímu úřadu o

řádném vyvěšení.
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22. Obecní úřad Žabeň, IDDS: h3nbvg3, sídlo: Žabeň č.p. 62, 739 25 Sviadnov

k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů bez
účinku doručení pod názvem: Rozhodnutí o povolení odstranění stavby „Demoliční výměra - objektů
č. 1 zdravotní středisko, č. 2 správní budova, č. 3 koupelny, č. 26 stará ošetřovna, č. 11
dílna a budova č. 18 areálu bývalého dolu ve Sviadnově.“ (dále jen "stavba") na pozemku parc.
č. 5111/2, 5111/3, 5111/11, 5111/14, 5111/18 v katastrálním území Sviadnov, na pozemku parc. č.
555/2, 555/3, 555/7 v katastrálním území Žabeň, s žádosti o doložení dokladu stavebnímu úřadu o

řádném vyvěšení.
Dále obdrží – obálka po právní moci
21. Obecní úřad Sviadnov, IDDS: sy5b39q, sídlo: Na drahách č.p. 119, 739 25 Sviadnov
22. Obecní úřad Žabeň, IDDS: h3nbvg3, sídlo: Žabeň č.p. 62, 739 25 Sviadnov
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