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R O Z H O D N U T Í
Výrok:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
(dále jen "speciální stavební úřad"), jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 15 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 podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), 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"), posoudil v řízení
žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 17.07.2020 podala TOSAN park a.s.,
IČO 26403536, Václavské náměstí č.p. 837/11, 110 00 Praha, kterou zastupuje INKOSOSTRAVA, a.s., IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží č.p. 696/22, 702 00 Ostrava (dále jen
"stavebník") a na základě tohoto posouzení podle ust. § 67 správního řádu v návaznosti na ust. § 115
odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e
platnost stavebního povolení, které vydal speciální stavební úřad pod č.j.: MMFM 1163/2014 ze dne
10.02.2014 pro stavbu nazvanou "Úprava silnice v Horních Tošanovicích v úseku statek - MUK
R48 a protihluková opatření (SO 101 Úprava silnice III/4762, SO 111 Místní komunikace,
SO 701 Protihluková stěna)" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 303, 328, 330, 331/8,
347/21, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 775/6, 775/7, 779/1, 782/3 v katastrálním území Horní
Tošanovice, které nabylo právní moci dne 10.02.2014 a bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: MMFM
47714/2016 ze dne 21.04.2016, které nabylo právní moci dne 26.05.2016 a bylo prodlouženo
rozhodnutím č.j.: MMFM 87828/2018 ze dne 26.06.2018, které nabylo právní moci dne 30.07.2018 o 2
roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu j e:
TOSAN park a.s., Václavské náměstí č.p. 837/11, 110 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00
Ostrava 2

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28
MASTER IT Technologies, a.s., Výstavní č.p. 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
SilesNet s.r.o., Ostravská č.p. 584/12, 737 01 Český Těšín 1
SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
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, 148 00 Praha 414
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Tomáš Jurošek, Na Rozmezí č.p. 508, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 1
Odůvodnění:
Dne 17.07.2020 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti č.j.: MMFM 1163/2014 ze dne
10.02.2014, které nabylo právní moci dne 10.02.2014 a bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: MMFM
47714/2016 ze dne 21.04.2016, které nabylo právní moci dne 26.05.2016 a bylo prodlouženo
rozhodnutím č.j.: MMFM 87828/2018 ze dne 26.06.2018, které nabylo právní moci dne 30.07.2018.
Žádost o prodloužení platnosti byla odůvodněna prodloužením stavebního řízení stavby hlavní, jejíž jsou
objekty stavby komunikací součástí.
Podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona, stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. V tomto ustanovení je rovněž uvedeno, že dobu
platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Speciální stavební úřad v tomto řízení vycházel z těchto podkladů:
 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 17.07.2020;
 doplnění žádosti ze dne 24.08.2020;
 plná moc k zastupování;
 výpis z katastru nemovitostí vyhotoven dálkovým přístupem;
 závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru sp.zn.: 102162/2020-1150/OÚZ-BR MO 213530/2020-1150 ze
dne 11.07.2020;
 vyjádření HnojnikNet, Tomáš Jurošek č.j.: 20200032a ze dne 17.07.2020;
 vyjádření CETIN a.s. č.j.: 671384/20 ze dne 20.07.2020;
 vyjádření ČEPS, a.s. zn: 0000026179 ze dne 16.06.2020;
 sdělení ČEZ Distribuce a.s. zn: 1109962291 ze dne 24.08.2020;
 sdělení ČEZ Distribuce a.s. zn: 10101330191 ze dne 16.06.2020;
 vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. zn: 0700226042 ze dne 16.06.2020;
 vyjádření České Radiokomunikace a.s. zn: UPTS/OS/248833/2020 ze dne 17.06.2020;
 vyjádření Dial Telecom, a.s. zn: CR802738 ze dne 03.07.2020;
 vyjádření GridServices, s.r.o. zn: 5002168996 ze dne 10.07.2020;
 vyjádření itself s.r.o. č.j.: 20/003282 ze dne 24.06.2020;
 vyjádření MASTER IT Technologies, a.s. ze dne 18.06.2020;
 vyjádření NET4GAS, s.r.o. zn: 5644/20/OVP/N ze dne 17.06.2020;
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 vyjádření Povodí Odry, státní podnik zn: 09884/224.0/1.0.04/2013 ze dne 06.09.2013;
 vyjádření Povodí Odry, státní podnik zn: POD/10098/2020/9232/838.09 ze dne 07.07.2020;
 vyjádření SilesNet, s.r.o. č.j.: VYJ/2020-06-183/MB ze dne 18.06.2020;
 vyjádření SITEL, spol. s r.o. zn: 1112002682 ze dne 18.06.2020;
 vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zn: 9773/V017550/2020/KO ze dne
08.07.2020;
 vyjádření Telco Pro Services, a.s. zn: 0201085866 ze dne 16.06.2020;
 vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E26036/20 ze dne 17.06.2020;
 vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn? 200617-0722182645 ze dne 17.06.2020.
Dále se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků v tomto řízení a shledal, že stavební zákon
okruh účastníků v tomto řízení nestanovuje. V ust. § 192 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno: „Na
postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Speciální
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 odstavce 3 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.
Speciální stavební úřad na základě ust. § 27 správního řádu zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení
tyto osoby:
 účastníci dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
TOSAN park a.s., Václavské náměstí č.p. 837/11, 110 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00
Ostrava 2
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28
MASTER IT Technologies, a.s., Výstavní č.p. 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
SilesNet s.r.o., Ostravská č.p. 584/12, 737 01 Český Těšín 1
SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
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, 148 00 Praha 414
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Tomáš Jurošek, Na Rozmezí č.p. 508, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 1
 účastníci dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům anebo stavbám na nich může být přímo dotčeno, pozemky parc.č. 766/6, 775/5, 766/5,
142/6, 142/5, 142/3, 141/2, 141/3, 141/4, 148/8, 148/6, 768/2, 152/11, 155/6, 141/1, st. 129, st. 259,
153/7, 153/1, st. 155, 153/8, 153/2, st. 150, st. 180, 153/5, st. 156, 153/3, 153/4, st. 157, 769/1,
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200/8, 200/12, 200/7, 200/11, st. 159, st. 158, 200/1, 200/2, 90, 200/6, 177/4, 205, 300/2, 299, 798/1
v katastrálním území Horní Tošanovice.
Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků tohoto řízení zahrnuti, neboť speciální stavební úřad
neshledal, že by předmětným prodloužením platnosti mohla být přímo dotčena vlastnická práva nebo
jiná věcná práva dalších osob.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 26.08.2020 oznámil podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu
zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V tomto opatření speciální
stavební úřad účastníkům řízení sdělil, že mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě
do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve stejné lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska.
Dále speciální stavební úřad účastníky řízení v opatření ze dne 26.08.2020 poučil o právech a
povinnostech vyplývajících jim z ustanovení správního řádu. V tomto opatření speciální 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 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek.
V této souvislosti speciální stavební úřad současně účastníky řízení upozornil, že toto ustanovení
neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit
k předmětu řízení nové námitky, popřípadě důkazy.
Možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům žádný z dalších účastníků řízení ve stanovené
lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová
stanoviska.
V daném řízení speciální stavební úřad postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože
předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala
v platnosti, resp. byla prodloužena, platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad
žádosti vyhověl a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu speciální stavební úřad tímto uvádí jména a
příjmení všech účastníků řízení: TOSAN park a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, České Radiokomunikace a.s., Dial
Telecom, a.s., GridServices, s.r.o., itself s.r.o., MASTER IT Technologies, a.s., Povodí Odry, státní
podnik, SilesNet s.r.o., SITEL, spol. s r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., TMobile Czech Republic a.s., Tomáš Jurošek, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, ust. § 83 odst. 1 a ust. § 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, Frýdek, 738
22 Frýdek-Místek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
dopravy a chytrého regionu, 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 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 jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
speciální stavební úřad na jeho náklady.
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Ostatní poučení:
Oznámení o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 2 správního
řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje,
tj. na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Oznámení se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění
na webových stránkách Statutárního města Frýdek-Místek, na elektronické úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku (www.frydekmistek.cz), se oznámení považuje za
doručené.
Jelikož v předmětném řízení je více než 30 účastníků řízení, jedná se dle ust. § 144 odst. 1) správního
řádu o řízení s velkým počtem účastníků. Podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona se na řízení o
prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení přiměřeně vztahují ustanovení o stavebním řízení. Podle
ust. § 112 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další
písemnosti v řízení doručují postupem dle § 144 odst. 6) správního řádu, a to dotčeným orgánům a
účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jednotlivě. Účastníky řízení podle ust. § 27
odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, což
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. Veřejnou vyhláškou se doručuje
účastníkům podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona což 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. V řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení
řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Ing. Petr Štefek v.r.
vedoucí odboru stavebního řádu
Za správnost: Ing. Zuzana Kučerová, referentka 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. 2 sazebníku správních poplatků v celkové výši 1.000,- Kč.

Obdrží:
Účastníci řízení – doporučeně do datové schránky
1.

TOSAN park a.s., Václavské náměstí č.p. 837/11, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje
INKOS-OSTRAVA, a.s., IDDS: r7pb5ee, sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 696/22, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava 2

2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e, sídlo: Rašínovo nábřeží č.p.
390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

3.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr, sídlo: Úprkova č.p.
795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

4.

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f, sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169
00 Praha 69
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5.

Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt, sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

6.

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

7.

itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a, sídlo: Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28

8.

MASTER IT Technologies, a.s., IDDS: w3ye4ph, sídlo: Výstavní č.p. 1928/9, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava 2

9.

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq, sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava 2

10. SilesNet s.r.o., IDDS: vvb2cgg, sídlo: Ostravská č.p. 584/12, 737 01 Český Těšín 1
11. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9, sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
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. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
15. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
2
16. Tomáš Jurošek, IDDS: wej2k9b, sídlo: Na Rozmezí č.p. 508, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 1
Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
17. osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům anebo stavbám na nich může být přímo dotčeno, pozemky parc.č. 766/6, 775/5, 766/5,
142/6, 142/5, 142/3, 141/2, 141/3, 141/4, 148/8, 148/6, 768/2, 152/11, 155/6, 141/1, st. 129, st.
259, 153/7, 153/1, st. 155, 153/8, 153/2, st. 150, st. 180, 153/5, st. 156, 153/3, 153/4, st. 157,
769/1, 200/8, 200/12, 200/7, 200/11, st. 159, st. 158, 200/1, 200/2, 90, 200/6, 177/4, 205, 300/2,
299, 798/1 v katastrálním území Horní Tošanovice.
Dotčené orgány - obálky po právní moci
18. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Tychonova č.p. 221/1, 160 01
Praha 6-Hradčany
19. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p.
2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
20. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p. 724/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
21. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát, Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
22. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí č.p.
2478, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
23. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Stavebník – doporučeně po právní moci
24. TOSAN park a.s., Václavské náměstí č.p. 837/11, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje
INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží č.p. 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
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