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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
19.10.2020 předložila ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, kterou
zastupuje Profiprojekt s.r.o., IČ 27779319, Collo-louky č.p. 126, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen
"vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona a ust. § 18o
odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu

povoluje
odstranění stavby nazvané "Hodoňovice – Obchod NNv, NNk" (dále jen "stavba") na pozemcích
parc. č. 336, 337, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 364,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 401/1, 404, 405, 408/7, 408/10, 409, 426, 529, 530, 532, 533, 534,
1011 v katastrálním území Hodoňovice.
Popis stavby a způsobu provedení bouracích prací:
Jedná se o distribuční soustavu elektrického vedení nízkého napětí NN 0,4 kV. Stávající zařízení
distribuční soustavy elektrické energie (betonové sloupy, dřevěné sloupy a nadzemní elektrické vedení
NN 0,4 kV provedené holými vodiči AlFe nebo AYKYz) bude demontováno. Základní výška betonových
sloupů je cca 7 m nad terénem, výška po vrchol konzolovin je cca 6,5 a 6,7 m. Celkový rozsah
demontovaného zařízení distribuční soustavy se nachází na pozemcích parc. č. 336, 337, 344, 345, 347,
348, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 397, 398,
401/1, 404, 405, 408/7, 408/10, 409, 426, 529, 530, 532, 533, 534, 1011 v katastrálním území
Hodoňovice. Odstraňování stavby bude probíhat do konce prvního pololetí 2021. Demontáž bude
rozdělena do dvou etap. Před zahájením demontáže bude technologie odpojena. V první etapě bude

demontováno a likvidováno stávající nadzemní elektrické vedení NN 0,4 kV včetně konzol, izolátorů a
dalšího příslušenství. V druhé etapě dojde k demontáži stávajících betonových sloupů, které budou
vytaženy kolovou mechanizací včetně betonového základu. Demontovaný materiál nebude skladován na
pozemku, ale bude průběžně odvážen na skládku stavebního odpadu. Výkopy po vybourání základových
prvků – základových konstrukcí, budou zasypány nově dovezenou štěrkovitou zeminou. Zásypy budou
postupně, po vrstvách tloušťky 20 cm hutněny. Plocha bude následně oseta travním semenem.
Odpojení stávajícího nadzemního elektrického vedení NN 0,4 kV bude provedeno na stávajících
distribučních trafostanicích FM_6969 a FM_6970.
Další podrobnosti jsou patrné z dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval Lukáš Fabiánek,
autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT – 1104007).
Pro odstranění stav by se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude odstraněna dle ověřené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval Lukáš
Fabiánek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT – 1104007).
2. Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem.
3. 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.
4. 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.
5. Před zahájením odstraňování stavby je vlastník 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. Respektovány musí být především zařízení těchto vlastníků a
správců: 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; Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; GasNet, s.r.o., Plynárenská
č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Obce Baška, Baška č.p. 420, 739 01 Baška, kdy
−

budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19,
190 00 Praha 9-Libeň č.j.: 840743/20 ze dne 30. 12. 2020;

−

budou dodrženy podmínky vyplývající ze sdělení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405
02 Děčín, zn.: 0101324801 ze dne 08.06.2020;

−

−

budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava, a.s., 28. října č.p.169, 709 45 Ostrava, zn.: 9773/V034740/2019/TA ze dne
10.01.2020;
budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p.
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, zn. 5002270953 ze dne 17.12.2020.

6. V souladu se závazným stanoviskem Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a
zemědělství, které vyplývá z koordinovaného stanoviska č.j.: MMFM 10068/2020 ze dne
27.05.2020, budou zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před
poškozováním a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích („dále jen norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:
-

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.

Č.j. MMFM 18249/2021

str. 2

-

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.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00
Praha 4 zn.: 54200/S162/19/MK ze dne 25.01.2019.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je:
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
Odůvodnění:
Dne 19.10.2020 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu na pozemcích parc. č. 336, 337, 344, 345, 347,
348, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 397, 398,
401/1, 404, 405, 408/7, 408/10, 409, 426, 529, 530, 532, 533, 534, 1011 v katastrálním území
Hodoňovice.
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. 4 stavebního zákona je uvedeno: „Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není

úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že ohlášený záměr
odstranit stavbu projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi; proti tomuto
usnesení se nelze odvolat. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení
je zahájeno dnem podání ohlášení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení
podle věty první. Pokud je to pro posouzení odstranění stavby nezbytné, vyzve stavební úřad současně
vlastníka k doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem stavby v uvedených případech podána
přímo žádost o povolení odstranění, usnesení se nevydává; pro obsah žádosti se použije odstavec 1
obdobně. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. Povolení k
odstranění stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro odstranění stavby, kterými se
zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.“
Přezkoumáním uvedeného podání stavební úřad zjistil, že se jedná o stavbu dle ust. § 103 odst. 1
písm. e) bodu 5 stavebního zákona, která vyžaduje vydání územního souhlasu nebo územního
rozhodnutí.
Stavební úřad dále posoudil předložené ohlášení odstranění podle ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona
jestli je úplné a zda se ohlášený záměr nedotýká práv třetích osob, není třeba stanovit podmínky pro
odstranění nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů. Stavební úřad při tomto posuzování
zjistil, že v daném případě se odstranění staveb dotýká práv třetích osob. Oznámené ohlášení tak
nesplňuje předpoklady uvedené v ust. § 128 odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad proto usnesením
č.j.: MMFM 158976/2020 ze dne 13.11.2020 rozhodl podle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona o
projednání ohlášení odstranění stavby v řízení.
Stavební úřad v tomto řízení vycházel z těchto podkladů:






ohlášení odstranění stavby ze dne 19.10.2020;
plná moc k zastupování;
výpisy z katastru nemovitostí opatřené dálkovým přístupem a kopie katastrální mapy;
dokumentace bouracích prací a dále následující vyjádření a stanoviska:
stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 28. října č.p. 169, 709 45
Ostrava, zn.: 9773/V034740/2019/TA ze dne 10.01.2020;
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stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, zn.
5002270953 ze dne 17.12.2020;
sdělení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, zn.: 0101324801 ze dne
08.06.2020;
stanovisko vyjádření CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, vyjádření č.j.
840743/20 ze dne 30. 12. 2020;
vyjádření Obce Baška k existenci sítí, Baška č.p. 420, 739 01 Baška, zn.: 362/2019 ze dne
01.04.2019;
vyjádření Obce Baška, Baška č.p. 420, 739 01 Baška, zn.: 864/2020 ze dne 21.05.2020;
vyjádření obecního úřadu Baška, Baška č.p. 420, 739 01 Baška – silničního správního úřadu, zn.:
146/2020 ze dne 20.08.2020;
vyjádření Povodí Odry, státního podniku, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava zn.: POD/01255/2019/9232/821.06 ze dne 31.01.2019;
vyjádření Povodí Odry, státního podniku, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava zn.: POD/01003/2020/9232/828 ze dne 06.02.2020;
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců č.p. 5, Mariánské Hory, 709 81
Ostrava - Mar. Hory zn.: 54200/S162/19/MK ze dne 25.01.2019;
vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek zn.: 7/2019/22722/Sk ze dne 30.09.2019;
koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního
řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, č.j.: MMFM 10068/2020 ze dne 27.05.2020.

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. 4 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.
Po posouzení výše uvedených ustanovení byl stavebním úřadem mezi účastníky řízení o odstranění
stavby v souladu s ust. § 27 odst. 1 správního řádu zahrnuta ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.
874/8, 405 02 Děčín (ten jenž ohlásil záměr odstranit předmětnou stavbu a zároveň vlastník
předmětné stavby).
Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být odstraněním respektive odstraňováním stavby,
přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb jakož i vlastnická práva těch
jenž mají práva k pozemkům na kterých je stavba umístěna. Přímým dotčením vlastnického práva lze
dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení stíněním, hlukem, pachem, prachem, plynem,
odpadem, vodou, kouřem, otřesy, světlem atd. tj. různými imisemi (§ 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického
nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností
odstraněním respektive odstraňováním předmětné stavby považuje jakákoliv objektivně reálně existující
změna vyvolaná účinky tímto odstraněním respektive odstraňováním, pak stavební úřad dospěl k
závěru, že odstraněním respektive odstraňováním stavby mohla být přímo dotčena práva vlastníků
Č.j. MMFM 18249/2021

str. 4

technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu má být stavba odstraněna
(odstraňována) a dále stavební úřad na základě dokumentace bouracích prací dospěl k závěru, že
odstraněním respektive odstraňováním stavby mohla být přímo dotčena práva vlastníků pozemků
odstraňované stavby (tj. pozemků parcelních čísel 336, 337, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 352, 354,
355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 401/1, 404, 405, 408/7,
408/10, 409, 426, 529, 530, 532, 533, 534, 1011 v katastrálním území Hodoňovice), kdy vlastnické
právo vlastníků těchto pozemků může být dotčeno zvýšeným hlukem, prachem, zvýšenou intenzitou
dopravy a celkovým snížením kvality prostředí v době provádění odstranění předmětné stavby.
Vzhledem k těmto skutečnostem byli stavebním úřadem mezi účastníky řízení o odstranění stavby
v souladu s ust. § 27 odst. 2 správního řádu zahrnuti: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19,
190 00 Praha 9-Libeň (vlastník technické infrastruktury, v jehož ochranném pásmu bude stavba
odstraněna (odstraňována)); Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října
č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 (vlastník technické infrastruktury, v jehož
ochranném pásmu bude stavba odstraněna (odstraňována)); GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská
č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (vlastník technické infrastruktury, v jehož ochranném
pásmu bude stavba odstraněna (odstraňována)); Petr Hlosta, Hodoňovice č.p. 149, 739 01
Baška a Marie Hlostová, Hodoňovice č.p. 149, 739 01 Baška (vlastníci pozemků, kde bude

stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 368, 369 a 380 v katastrálním území
Hodoňovice); RNDr. Libuše Škrábalová, Hodoňovice č.p. 184, 739 01 Baška (vlastník pozemků,
kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 370, 371 a 382 v katastrálním
území Hodoňovice); Renata Kőnigová, Smetanova č.p. 477, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
(vlastník pozemku, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemku parcelní číslo 386 v
katastrálním území Hodoňovice); Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců č.p.
5, Mariánské Hory, 709 81 Ostrava - Mar. Hory (vlastník dopravní infrastruktury, v jehož
ochranném pásmu bude stavba odstraněna (odstraňována), vlastník pozemku, kde bude stavba
odstraněna (odstraňována) tj. pozemku parcelní číslo 1011 v katastrálním území Hodoňovice); Lenka
Gonsiorová, Jiráskova č.p. 567, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, Pavlína Nytrová, El.
Krásnohorské č.p. 193, 738 01 Frýdek-Místek a Zdeněk Šmakal, Hodoňovice č.p. 153, 739
01 Baška (vlastníci pozemku, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemku parcelní číslo
534 v katastrálním území Hodoňovice); Leokadie Javůrková, 28. října č.p. 2155, Místek, 738 01
Frýdek-Místek 1 (vlastník pozemku, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemku parcelní
číslo 352 v katastrálním území Hodoňovice); Pavla Jersáková, Karvinská č.p. 1187/12, 736 01
Havířov 1 (vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel
354, 355 v katastrálním území Hodoňovice); Hana Bialá, Hodoňovice č.p. 183, 739 01 Baška

(vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 364 a 381
v katastrálním území Hodoňovice); Petra Stavárková, Hodoňovice č.p. 151, 739 01 Baška
(vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 387 a 395
v katastrálním území Hodoňovice); Lenka Ondráčková, Hodoňovice č.p. 166, 739 01 Baška
(vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 385, 392,
393 a 394 v katastrálním území Hodoňovice); Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova č.p. 2287, 738 33 FrýdekMístek (vlastník pozemku, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemku parcelní číslo 336
v katastrálním území Hodoňovice); Anna Kostelníková, Syllabova č.p. 1531/31, Vítkovice, 703
00 Ostrava 3 (vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních
čísel 372, 373 a 384 v katastrálním území Hodoňovice); Marie Frančíková, Skalácká č.p. 294/15,
Muglinov, 712 00 Ostrava 12 (vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj.
pozemků parcelních čísel 529 a 530 v katastrálním území Hodoňovice); Sylvie Hrušková, Generála
Janouška č.p. 885/44, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98 (vlastník pozemků, kde bude

stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 344 a 345 v katastrálním území
Hodoňovice); Libor Pavlas, Hodoňovice č.p. 30, 739 01 Baška a Dagmar Pavlasová,
Hodoňovice č.p. 30, 739 01 Baška (vlastníci pozemku, kde bude stavba odstraněna (odstraňována)
tj. pozemku parcelní číslo 360 v katastrálním území Hodoňovice); Antonín Horyl, Hodoňovice č.p.
67, 739 01 Baška a Marie Horylová, Hodoňovice č.p. 67, 739 01 Baška (vlastníci pozemků, kde
bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 347 a 348 v katastrálním území
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Hodoňovice); Šárka Tabášková, Mariánskohorská č.p. 2746/19, 702 00 Ostrava (vlastník
pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 388, 401/1 v
katastrálním území Hodoňovice); Ing. Karel Kavka, Hodoňovice č.p. 113, 739 01 Baška a Eva
Kavková, Hodoňovice č.p. 113, 739 01 Baška (vlastníci pozemků, kde bude stavba odstraněna
(odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 349 a 350 v katastrálním území Hodoňovice); Petr Galda,
Hodoňovice č.e. 73, 739 01 Baška (vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována)
tj. pozemků parcelních čísel 404 a 405 v katastrálním území Hodoňovice); David Šamaj, Bílá č.p. 28,
739 15 Staré Hamry (vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků
parcelních čísel 532 a 533 v katastrálním území Hodoňovice); Obec Baška, Baška č.p. 420, 739 01
Baška (vlastník pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel
357, 409, 426 v katastrálním území Hodoňovice); Libor Mácha, Bezručova č.p. 393, 738 01
Frýdek-Místek 1 (vlastník pozemku, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemku parcelní
číslo 408/7 v katastrálním území Hodoňovice); Monika Cvičková, Hodoňovice č.e. 67, 739 01
Baška a Miroslav Holinec, Hodoňovice č.e. 67, 739 01 Baška (vlastníci pozemků, kde bude
stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 389, 397 a 398 v katastrálním území
Hodoňovice); Kateřina Bigasová, Hodoňovice č.p. 165, 739 01 Baška (vlastník pozemků, kde
bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 361, 362 a 379 v katastrálním
území Hodoňovice); Ladislav Otipka, Hodoňovice č.p. 168, 739 01 Baška (vlastník pozemků, kde
bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 366, 367 a 383 v katastrálním
území Hodoňovice); Jaroslav Filipčuk, Hodoňovice č.p. 204, 739 01 Baška a Jiřina Filipčuková,
Hodoňovice č.p. 204, 739 01 Baška (vlastníci pozemku, kde bude stavba odstraněna
(odstraňována) tj. pozemku parcelní číslo 408/10 v katastrálním území Hodoňovice); Jaroslav Bracek,
Hodoňovice č.p. 148, 739 01 Baška a Jana Bracková, Hodoňovice č.p. 148, 739 01 Baška

(vlastníci pozemků, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemků parcelních čísel 375 a 378
v katastrálním území Hodoňovice); Petr Frišauf, Hodoňovice č.p. 102, 739 01 Baška (vlastník
pozemku, kde bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemku parcelní číslo 358 v katastrálním
území Hodoňovice); René Kaniok, Hodoňovice č.p. 137, 739 01 Baška (vlastník pozemku, kde
bude stavba odstraněna (odstraňována) tj. pozemku parcelní číslo 356 v katastrálním území
Hodoňovice); osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parcelních
čísel 401/2, 399/1 a 342/2 v katastrálním území Hodoňovice (vlastníci sousedních pozemků
(které hraničí s pozemkem stavby)).
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 04.01.2021 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 04.01.2021, 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 170093/2020 ze dne 04.01.2021.
Dále stavební úřad účastníky řízení v opatření ze dne 04.01.2021 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
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 účastníků řízení ve stanovené lhůtě
nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová
stanoviska.
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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: ČEZ Distribuce, a. s., Petr Hlosta, Marie Hlostová, RNDr. Libuše Škrábalová, Renata
Kőnigová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Lenka Gonsiorová, Pavlína Nytrová, Zdeněk
Šmakal, Leokadie Javůrková, Pavla Jersáková, Hana Bialá, Petra Stavárková, Lenka Ondráčková, Správa
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Anna Kostelníková,
Marie Frančíková, Sylvie Hrušková, Libor Pavlas, Dagmar Pavlasová, Antonín Horyl, Marie Horylová,
Šárka Tabášková, Ing. Karel Kavka, Eva Kavková, Petr Galda, David Šamaj, Obec Baška, Libor Mácha,
Monika Cvičková, Miroslav Holinec, Kateřina Bigasová, Ladislav Otipka, Jaroslav Filipčuk, Jiřina
Filipčuková, Jaroslav Bracek, Jana Bracková, Petr Frišauf, René Kaniok, CETIN a.s., Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., GasNet Služby, s.r.o.
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.
Jelikož v předmětném řízení je více než 30 účastníků řízení, stavební úřad v souladu s ust. § 144
odst. 6 správního řádu doručuje toto opatření veřejnou vyhláškou.

Ing. Pavel Hrtús 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 v celkové výši 500,- Kč.
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Příloha pro žadatele a Obecní úřad Baška po nabytí právní moci rozhodnutí:


ověřená dokumentace bouracích prací

Obdrží:
Účastníci řízení – doporučeně do datové schránky
1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje Profiprojekt s.r.o., Collolouky č.p. 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
2. Petr Hlosta, Hodoňovice č.p. 149, 739 01 Baška
3. Marie Hlostová, Hodoňovice č.p. 149, 739 01 Baška
4. RNDr. Libuše Škrábalová, Hodoňovice č.p. 184, 739 01 Baška
5. Renata Kőnigová, Smetanova č.p. 477, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců č.p. 5, Mariánské Hory, 709 81 Ostrava Mar. Hory
7. Lenka Gonsiorová, Jiráskova č.p. 567, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
8. Pavlína Nytrová, El. Krásnohorské č.p. 193, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
9. Zdeněk Šmakal, Hodoňovice č.p. 153, 739 01 Baška
10. Leokadie Javůrková, 28. října č.p. 2155, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
11. Pavla Jersáková, Karvinská č.p. 1187/12, Město, 736 01 Havířov 1
12. Hana Bialá, Hodoňovice č.p. 183, 739 01 Baška
13. Petra Stavárková, Hodoňovice č.p. 151, 739 01 Baška
14. Lenka Ondráčková, Hodoňovice č.p. 166, 739 01 Baška
15. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek
16. Anna Kostelníková, Syllabova č.p. 1531/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3
17. Marie Frančíková, Skalácká č.p. 294/15, Muglinov, 712 00 Ostrava 12
18. Sylvie Hrušková, Generála Janouška č.p. 885/44, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
19. Libor Pavlas, Hodoňovice č.p. 30, 739 01 Baška
20. Dagmar Pavlasová, Hodoňovice č.p. 30, 739 01 Baška
21. Antonín Horyl, Hodoňovice č.p. 67, 739 01 Baška
22. Marie Horylová, Hodoňovice č.p. 67, 739 01 Baška
23. Šárka Tabášková, Mariánskohorská č.p. 2746/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
24. Ing. Karel Kavka, Hodoňovice č.p. 113, 739 01 Baška
25. Eva Kavková, Hodoňovice č.p. 113, 739 01 Baška
26. Petr Galda, Hodoňovice č.e. 73, 739 01 Baška
27. David Šamaj, Bílá č.p. 28, 739 15 Staré Hamry
28. Obec Baška, Baška č.p. 420, 739 01 Baška
29. Libor Mácha, Bezručova č.p. 393, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
30. Monika Cvičková, Šponarova č.p. 636/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
31. Miroslav Holinec, Hodoňovice č.e. 67, 739 01 Baška
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32. Kateřina Bigasová, Hodoňovice č.p. 165, 739 01 Baška
33. Ladislav Otipka, Hodoňovice č.p. 168, 739 01 Baška
34. Jaroslav Filipčuk, Hodoňovice č.p. 204, 739 01 Baška
35. Jiřina Filipčuková, Hodoňovice č.p. 204, 739 01 Baška
36. Jaroslav Bracek, Hodoňovice č.p. 148, 739 01 Baška
37. Jana Bracková, Hodoňovice č.p. 148, 739 01 Baška
38. Petr Frišauf, Hodoňovice č.p. 102, 739 01 Baška
39. René Kaniok, Hodoňovice č.p. 137, 739 01 Baška
40. CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
41. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava 9
42. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
43. osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parcelních čísel 401/2, 399/1 a
342/2 v katastrálním území Hodoňovice
Dotčené orgány – doporučeně
44. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí č.p. 2478,
Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
45. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Dotčené orgány – doporučeně do datové schránky
46. Obecní úřad Baška, IDDS: g5vbzq5, sídlo: Baška č.p. 420, 739 01 Baška
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