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OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení a nakládání s vodami
a seznámení s podklady rozhodnutí
veřejná vyhláška
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 §10 a ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a podle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle ustanovení § 115 odst. 1
vodního zákona, ustanovení § 94m stavebního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu
zahájení řízení, že na návrh fyzické osoby – Jakub Janečka, datum narození 29.03.1983,
adresa místa pobytu Baška 307, 739 01 Baška, Dagmar Kaňoková, datum narození
06.03.1988, adresa místa pobytu Morávka 182, 739 04 Morávka, zastoupeni na základě plné
moci fyzickou osobou podnikající – Slavomíra Hiľovská, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 674,
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 75850397, (dále jen „stavebníci“) bylo 09.09.2020
zahájeno řízení ve věci:
a) povolení k vypouštění splaškových odpadních vod dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c)
v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 vodního zákona, ze vsakovacího prvku na pozemku parcelní
číslo 600/3 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj
Moravskoslezský, do vod podzemních, číslo hydrologického pořadí povodí 2-03-01-0320-0-00,
hydrogeologický rajon 3212, číslo a název útvaru podzemních vod 32121 Flyš v povodí Ostravice
v tomto rozsahu:

prům.
max.
max.

Ukazatel
Hodnota „m“ v mg/l
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množství
0,004
0,04
12
140
CHSKcr
150

jednotka
l.s-1
l.s-1
m3.měs-1
m3.rok-1
BSK5
40

N-NH4+
20

NL
30
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„m“ nepřekročitelná hodnota vypouštěných odpadních vod do vod podzemních
Přečištěné odpadní vody vypouštěné z čistírny odpadních vod BIO CLEANER BC4 (dále jen „ČOV“)
na pozemku parcelní číslo 601/5 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec FrýdekMístek budou zaústěny do vsakovacího prvku na pozemku parcelní číslo 600/3 v katastrálním
území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. ČOV bude čistit splaškové odpadní vody
z rodinného domu na pozemku parcelní číslo st. 229/2 v katastrálním území Skalice u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek. Počet napojených EO 4.
K žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních bylo doloženo v souladu
s ustanovením § 38 odst. 9 vodního zákona souhlasné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
nazvané „Hydrogeologický posudek zpracovaný podle met. pokynu MŽP k vypouštění odpadních
vod do vod podzemních pro ČOV BC4 a vsakovací šachtu u stávajícího rodinného domu v kat.
území Skalice, na p. č. 601/5 a 600/3", které vypracoval v 04/2020 Ing. Jaroslav Tylich, odborná
způsobilost v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie č. 1805/2004 dle ustanovení § 3 odst. 3
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
Ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je uvedeno „Projektovaná ČOV BC 4 a vsakovací

šachta budou umístěny spádově pod stávajícím rodinným domem. Na parcele číslo 600/3 se
nachází stávající vrtaná studna S1. Stávající rodinný dům je napojen na stávající vrtanou studnu
S1. Odstupová vzdálenost ČOV a vsakovací šachty 12,0 m od stávající studni bude dodržena.
Zájmové území není součástí žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani ve zvláštním
režimu (např. poddolované území, území ohrožené svahovými pohyby). Vzhledem ke slabší až
střední vodopropustnosti svrchní vrstvy geologického profilu nedojde provozem vsakovací šachty
odpovídající velikosti a hloubky k žádnému trvalému podmáčení pozemků pod vsakovací šachtou.
Spádově pod vsakovací šachtou jihozápadním směrem se do vzdálenosti cca 30,0 m nenachází
žádná stávající studna. Stávající vrtaná studna S1 je situována mimo předpokládaný směr
podzemní vody. Voda vypouštěná z ČOV bude zasakovat v místě vsakovací šachty, takže zásak se
bude dít na ploše pozemku investora. Sousední pozemky nebudou vsakem nijak dotčeny.
Nepředpokládá se zde žádné měřitelné trvalé negativní ovlivnění kvality povrchové ani podzemní
vody pod vyústěním do podloží. Navrhované řešení rovněž téměř vyloučí případné riziko
podmáčení či zamokření pozemků pod zájmovou plochou. Voda vypouštěná z ČOV bude
zasakovat v místě vsakovacího zářezu, takže zásak se bude dít na ploše pozemku investora.
Sousední pozemky nebudou vsakem nijak dotčeny. Vsak se jeví v daných podmínkách jako
vhodné technickoekonomické a z hlediska životního prostředí přijatelné řešení s ohledem na
skutečnost, že v posuzovaném území není kanalizace. Nebyla shledána územní a technická
kritéria vylučující vsakování vyčištěné odpadní vody do vody podzemní.“
Kanalizace pro veřejnou potřebu v této části obce Frýdek-Místek není vybudována, vodní tok
s dostatečným průtokem se v blízkosti nenachází.
Dle ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být
vydáno na dobu delší než 10 let.

Měření objemu vypouštěných odpadních vod a míra jejich znečištění bude stanovena v souladu
s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona a nařízením vlády. Navržené emisní standardy
vypouštěných odpadních vod (jakost) jsou v souladu dle přílohy č. l k nařízení vlády; tabulka 1 A:
Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a
rodinnou rekreaci. Čestnost odběru vzorků odpadní vody na odtoku z ČOV bude stanovena
v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 nařízení vlády, t.j. 2x ročně s typem vzorku A, kterým se
rozumí dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu
v intervalu 15 minut.

Okruh účastníků řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních byl stanoven
podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu.
Účastníkem řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ustanovení § 27
odst. 1 správního řádu jsou:
- Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška
- Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka
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Účastníky řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ustanovení § 27
odst. 2 správního řádu a dle ustanovení § 115 odst. 4, vodního zákona jsou:
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek
Tito účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatnit své
námitky, popř. důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů
od doručení tohoto oznámení.
b) vydání společného povolení dle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení
§ 15 odst. 6 vodního zákona na stavbu pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“
na pozemcích parcela číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada) v katastrálním území Skalice
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský.
Projektovou dokumentaci pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“ vypracovala
v srpnu 2020 Bc Kamila Hiľovská, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1104233.
Popis navržené stavby:
Objekt bude odkanalizován do nově vybudované ČOV typ BIO CLEANER BC 4 (výrobce ENVIPUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6-Dejvice) na pozemcích stavebníků. ČOV bude
o průměru 1,4 m osazena na betonovou základovou desku pod terénem a 0,1 m nad terénem
bude plastové víko čistírny. Nátokové potrubí od RD do ČOV bude z materiálu PVC-KG SN 8 DN
125 v délce 4,5 m. Odtokové potrubí z ČOV do vsakovacího prvku v délce 20,20 m bude
z materiálu PVC-KG SN 8 DN 100. Vsakovací prvek bude proveden pomocí vsakovací šachty
o průměru výstroje 1 m, o rozměru výkopu 2,5 m x 2,5 m a o hloubce 1,5 m. Vsakovací šachta
bude tvořena výstrojem pomocí betonových skruží o průměru 1 m osazenými na vrstvě lomového
kameniva 63 mm až 125 mm. Šachta bude opatřena vrstvou pískového filtru z vrstvy filtračního
lože. Filtrační lože bude z vrstvy kamenné drtě frakce 4 mm až 8 mm.
K žádostem byly doloženy následující doklady a vyjádření správců sítí:
- projektová dokumentace pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“,
kterou vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hiľovská, autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1104233:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zn. 0101324665
z 07.06.2020.
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 zn. 0700221587 z 07.06.2020.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 zn. 0201081449 z 07.06.2020.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno zn. 5002163322 z 08.06.2020.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j. 660337/20 z 08.06.2020.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava zn. 9773/V016566/2020/GA z 02.07.2020.
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zn.
POD/10619/2020/9233/58.12 z 02.07.2020.
- Souhrnné stanovisko vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí
a zemědělství č.j. MMFM 94650/2020 z 10.08.2020.
- Sdělení vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu
č.j. MMFM 93875/2020 z 07.07.2020.
- Posouzení hydrogeologických poměrů k možnosti zasakování přečištěných splaškových vod z ČOV
do vod podzemních na pozemcích parc. č. 601/5 a 600/3 k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, které
vypracoval Ing. Jaroslav Tylich, v 04/2020.
Povodí Odry, statní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava vydalo
stanovisko dne 02.07.2020 zn. POD/10619/2020/9233/58.12, ze kterého vyplývá, že vyčištěné
odpadní vody je navrženo zasakovat do horninového podloží pomocí vsakovací šachty. Stavba
bude realizována v povodí vodního útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice.
Chemický i kvantitativní stav tohoto vodního útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. Správce povodí
posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle
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„Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe
a MŽP, 02/2018“. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem
dílčího povodí Horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný,
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního
stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených
útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
O projednání žádosti o vydání společného povolení, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3
stavebního zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanoví, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak
se k nim nepřihlíží.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven dle ustanovení § 94k)
stavebního zákona ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu s ustanovení § 27 správního
řádu.
Účastníky řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle ustanovení
§ 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

a) stavebník, c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, d)
vlastník pozemku na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
-

Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška
Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle,140 00 Praha 4
Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94k písm. b) a e)
stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona:

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, e) osoba, jejíž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno podle stavebního zákona:

-

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek
Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, dále podle ustanovení
§ 36 odst. 3 správního řádu vyrozumívá účastníky řízení o povolení k vypouštění

odpadních vod do vod podzemních a účastníky společného povolení, že ve lhůtě
do 5 dnů po skončení výše uvedené lhůty se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
V této souvislosti správní orgán současně účastníky řízení upozorňuje, že toto ustanovení neslouží
k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu
řízení nové námitky či připomínky.

Nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim mají účastníci řízení možnost přímo
na pracovišti Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství,
Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (v kanceláři číslo 429). V souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19
a opatřeními přijatými vládou ČR z důvodu ochrany před výskytem a šířením
onemocnění COVID-19 tak lze učinit v jen úředních hodinách v pondělí a ve středu od
9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, mimo úřední dny jen po předchozí
telefonické dohodě na čísle 558 609 678.
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Poučení:
Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění
a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo
dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje
ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obec.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svým námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková
námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad
učiní úsek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu
vlastnických nebo jiných věcných práv.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle ustanovení § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo
osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Součástí tohoto opatření je poučení účastníka řízení o jeho právech a povinnostech
dle správního řádu.

Ing. Michaela Kuběnová
referentka vodního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned
vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.
Vyvěšeno dne:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky, dodejkou)
- Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška (doručeno prostřednictvím zmocněnce)
- Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka (doručeno prostřednictvím zmocněnce)
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (Ing. Šárka
Gilarová, Ing. Jana Masciuchová)
- Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
- Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto oznámení
o zahájení řízení, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, veřejnou
vyhláškou.
- Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek (doručení veřejnou vyhláškou)
Dotčené orgány (dodejkou)
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů, Mgr. Dita Tararíková
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje Ing. Aneta Hluchníková
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní správy
lesů, myslivosti a ochrany přírody, Mgr. Monika Richtárová
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POUČENÍ
účastníka řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“)
1) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví (ustanovení § 14
odst. 2 správního řádu).
2) Účastník řízení má právo požadovat informace, kdo je v řízení oprávněnou úřední osobou, a
požadovat prokázání totožnosti oprávněné úřední osoby (ustanovení § 15 odst. 4 správního
řádu).
3) Účastníci řízení mohou jednat v jazyce českém a slovenském (ustanovení § 16 odst. 1
správního řádu).
4) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění
a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (ustanovení § 16 odst. 2 správního
řádu).
5) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka
zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (ustanovení § 16 odst. 3
správního řádu).
6) Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na
území České republiky, má právo před správním orgánem činit podání a jednat v jazyce své
národnostní menšiny. Pokud nemá správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní
menšiny, obstará si občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků na náklady správního
orgánu (ustanovení § 16 odst. 4 správního řádu).
7) Osoby neslyšící mají právo na tlumočníka znakové řeči a ti, kteří neovládají znakovou řeč, mají
právo na prostředníka k dorozumění (ustanovení § 16 odst. 5 správního řádu).
8) Účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, a to do doby, než se prokáže
opak (ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu).
9) Úkony týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci řízení společně, pokud
ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného (ustanovení § 29 odst. 5 správního řádu).
10) Jménem právnické osoby činí úkony její statutární zástupce (ustanovení § 30 odst. 1
správního řádu).
11) Za právnickou osobu může činit úkony jen jedna osoba (ustanovení § 30 odst. 2 správního
řádu).
12) Zástupcem účastníka řízení je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem
účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce
(ustanovení § 31 správního řádu).
13) V rozsahu, v jakém účastník řízení nemá procesní způsobilost, musí být zastupován
zákonným zástupcem (ustanovení § 32 odst. 1 správního řádu).
14) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou
mocí nebo ústně do protokolu, v téže věci současně lze mít pouze jednoho zmocněnce
(ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu).
15) Účastníci mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim
správní orgán informace o řízení (ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu).
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16) Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou na požádání správního orgánu povinni předložit
průkaz totožnosti (OP), nebo jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení datum
narození a místo trvalého pobytu (ustanovení § 36 odst. 5 správního řádu).
17) Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i po právní moci rozhodnutí
(ustanovení§ 38 odst. 1 správního řádu).
18) Účastníci mají právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části
za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to za 15 Kč za první stránku
a 5 Kč za každou další i započatou stránku (ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu).
19) Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (ustanovení § 52
správního řádu).
20) Vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu
orgánu nebo strpět ohledání na místě (ustanovení § 54 odst. 1 správního řádu).
21) Tomu, kdo po předchozím napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední
osoby, může být uložena pořádková pokuta ve výši do 50 000 Kč (ustanovení § 62 odst. 1 písm.
b, c) správního řádu).
22) Ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům na
provedení nových důkazů, uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne
jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li
účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon
učiněn spolu s odvoláním.
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