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OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 18.08.2009 obdržel Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Ostrava, Mojmírovců č.p.5, 709 81 Ostrava (dále také "žadatel") o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby nazvané jako "R 48 – MÚK Nošovice" na pozemcích parcelních čísel 1224/4, 1300,
1320/1, 1224/2, 1225, 1318/8, 1318/7, 1319/2, 1298/1, 1292/1, 1295/2, 996/2, 1016/3, PK 1016/1,
1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/5, PK 1013/6, 1013/10, PK 877/2, PK 878/2, 872/3, PK 1013/1, PK
968/7, 998/1, 998/2, 999/2, 999/10, 1224/1, 895, 996/3, 997, 993/2, 1013/2, st. 268, 1016/2, 1016/4,
999/9, 996/5, 996/6, 999/1, 999/8, 994, st. 76/2, 993/1, 986/2, 968/8, 1019/1, 928/1, 1019/5, 1292/6,
1297, 1292/5, 1321/4, 1317/11, 1317/12, 1317/14, 1317/2, 1317/3, 1317/7, 1317/8, 1318/1, 1318/6,
1320/14, 1298/2, 953/2, 968/10, 1019/3, 1019/4 a PK 929 v katastrálním území Nošovice a pozemcích
parcelních čísel 342/5, 807/1, 807/2, 826/1, 835/2, 342/2, 342/4, 342/7, 807/3, PK 342/1 a 342/8 v
katastrálním území Vojkovice. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení.
Po provedeném řízení Obecní úřad Dobrá, stavební úřad toto územní řízení ukončil rozhodnutím č.j. SÚ
728.5/2009-328/Si ze dne 29.01.2010, kterým žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
zamítnul, a to pro rozpor s územními plány obcí Vojkovice a Nošovice. Vzhledem k datu podání žádosti
o vydání rozhodnutí o umístění stavby, bylo postupováno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném do 31.12.2012 a podle vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Proti
citovanému rozhodnutí bylo podáno odvolání a odvolací orgán, tj. Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (tehdy Odbor územního plánování, stavebního řádu
a kultury) napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Obecnímu úřadu Dobrá, stavebnímu úřadu k novému
projednání (rozhodnutí č.j. MSK 49958/2010 ze dne 27.05.2010).
Následně Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, pokračoval v územním řízení a toto opět ukončil
zamítavým rozhodnutím č.j. SÚ 728.5/2009-328/Si ze dne 22.02.2011, tzn., že žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby opakovaně zamítnul, tentokrát pro rozpor záměru se Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje, které nabyly účinnosti dne 04.02.2011. Proti citovanému rozhodnutí
bylo podáno ze strany žadatele odvolání a odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil
Obecnímu úřadu Dobrá, stavebnímu úřadu k novému projednání (rozhodnutí č.j. MSK 82537/2011 ze
dne 11.07.2011).

Po vrácení spisu v dané věci pak Obecní úřad Dobrá, stavební úřad akceptoval právní názor vyslovený
v odůvodněních odvolacího orgánu a pokračoval v územním řízení tak, že žadatele vyzýval k doplnění
žádosti a odstranění jejích nedostatků. Žadatel odstraňoval nedostatky žádosti několika podáními a
podáním ze dne 01.07.2013 doplnil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby kompletně, a to
mimo jiné i s upřesněním pozemků, na kterých bude stavba umístěna. Na základě shromážděných
dokladů a podkladů pak Obecní úřad Dobrá, stavební úřad rozhodnutím č.j. SÚ 728/2009-328/Fri
ze dne 17.10.2013 rozhodl o umístění stavby mimoúrovňové křižovatky s názvem "R 48 – MÚK
Nošovice", tzn., že vyhověl podané žádosti. Proti citovanému rozhodnutí bylo podáno ze stran
několika účastníků řízení odvolání a odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Obecnímu
úřadu Dobrá, stavebnímu úřadu k novému projednání (rozhodnutí č.j. MSK 825/2014 ze dne
16.12.2014). Věc byla vrácena Obecnímu úřadu Dobrá, stavebnímu úřadu dne 15.01.2015.
Jak vyplynulo z rozhodnutí odvolacího správního orgánu, žádost o vydání územního rozhodnutí
neobsahovala všechny podklady pro posouzení záměru žadatele podle ust. § 90 stavebního zákona,
zejména všechna rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů. Z tohoto důvodu Obecní úřad
Dobrá, stavební úřad opatřením ze dne 24.03.2015 pod č.j. OD 867/2015, sp. zn. SÚ/728/2009/Fri,
vyzval žadatele k jejímu doplnění. Usnesením ze dne 24.03.2015 pod č.j. OD 868/2015, sp. zn.
SÚ/728/2009/Fri, stanovil žadateli lhůtu k doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Současně usnesením ze dne 24.03.2015 pod č.j. OD 876/2015, sp. zn. SÚ/728/2009/Fri územní řízení
přerušil.
Zákonem č. 39/2015 Sb. byl s účinností od 01.04.2015 novelizován zákon 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 (dále jen "zákon o posuzování vlivu na životní
prostředí") a další související zákony, včetně stavebního zákona. Podle čl. VI (Přechodná ustanovení)
odst. 4 zákona č. 39/2015 Sb. správní řízení neukončená rozhodnutím, k jejichž vedení je příslušný

podle § 13 odst. 8 stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, obecní
úřad obce s rozšířenou působností, se přerušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a stavební úřad
příslušný podle stavebního zákona, účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, bezodkladně
postoupí celý spis příslušnému stavebnímu úřadu podle § 13 odst. 8 stavebního zákona, ve znění
účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (pozn. nyní § 13 odst. 6 stavebního zákona).
Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, proto podle čl. VI odst. 4 zákona č. 39/2015 Sb. postoupil spis
vedený pod sp. zn. SÚ/728/2009 ve věci neukončeného územního řízení pro stavbu s názvem "R 48 –
MÚK Nošovice" Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru územního rozvoje a stavebního řádu k
vyřízení. Předmětné územní řízení je navazujícím řízením podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu obdržel spis
v dané věci dne 05.05.2015.
V rámci přerušeného územního řízení žadatel odstraňoval nedostatky žádosti postupně několika
podáními již u Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru územního rozvoje a stavebního řádu (dále jen
"stavební úřad"), kdy poslední podklad byl doplněn v rámci součinnosti dne 23.06.2020.
Předmětem územního řízení je stavba mimoúrovňové křižovatky s názvem "R 48 – MÚK Nošovice"
(dále také "stavba") na pozemcích parcelních čísel st. 268 (zastavěná plocha a nádvoří), 872/6
(ostatní plocha), 872/7 (ostatní plocha), 928/5 (lesní pozemek), 929/8 (orná půda), 953/2 (orná
půda), 968/10 (lesní pozemek), 986/2 (ostatní plocha), 993/2 (ostatní plocha), 996/2 (trvalý trávní
porost), 996/3 (ostatní plocha), 996/5 (trvalý trávní porost), 996/6 (ostatní plocha), 997 (ostatní
plocha), 999/1 (orná půda), 999/2 (ostatní plocha), 999/8 (lesní pozemek), 999/9 (orná půda),
999/10 (orná půda), 1016/2 (zahrada), 1016/3 (orná půda), 1016/4 (orná půda), 1016/5 (orná
půda), 1016/10 (orná půda), 1019/1 (lesní pozemek), 1019/3 (lesní pozemek), 1019/4 (lesní
pozemek), 1020/1 (trvalý trávní porost), 1020/2 (trvalý trávní porost), 1020/5 (ostatní plocha),
1224/1 (ostatní plocha), 1224/5 (ostatní plocha), 1292/1 (ostatní plocha), 1292/2 (ostatní
plocha), 1298/1 (vodní plocha), st. 76/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 878/3 (ostatní plocha), 895
(ostatní plocha), 953/5 (ostatní plocha), 993/1 (ostatní plocha), 994 (ostatní plocha), 968/8 (lesní
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pozemek), 998/2 (ostatní plocha), 1013/2 (trvalý trávní porost), 1013/10 (orná půda), 1013/11
(orná půda), 1016/11 (orná půda), 1019/5 (ostatní plocha), 1020/3 (trvalý trávní porost), 1036/4
(orná půda), 1224/2 (ostatní plocha), 1224/4 (ostatní plocha), 1225 (ostatní plocha), 1292/5
(ostatní plocha), 1292/6 (ostatní plocha), 1297 (ostatní plocha), 1298/2 (ostatní plocha), 1300/2
(ostatní plocha), 1300/3 (ostatní plocha), 1317/2 (ostatní plocha), 1317/3 (ostatní plocha),
1317/7 (ostatní plocha), 1317/8 (ostatní plocha), 1317/11 (ostatní plocha), 1317/12 (ostatní
plocha), 1317/14 (ostatní plocha), 1318/1 (ostatní plocha), 1318/6 (ostatní plocha), 1318/7
(ostatní plocha), 1318/13 (ostatní plocha), 1319/2 (ostatní plocha), 1320/1 (ostatní plocha) a
1320/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Nošovice a pozemcích parcelních čísel 342/1
(orná půda), 342/7 (ostatní plocha), 342/8 (orná půda), 342/9 (ostatní plocha), 342/14 (orná
půda), 342/15 (orná půda), 807/3 (ostatní plocha), 826/1 (ostatní plocha), 342/5 (ostatní plocha),
807/1 (ostatní plocha), 807/2 (ostatní plocha) a 835/2 (ostatní plocha) v katastrálním území
Vojkovice.
Navrhovaná mimoúrovňová křižovatka umožní napojení stávající komunikace kolem průmyslové zóny
Nošovice přes stávající okružní křižovatku na dálnici D48 (do 31.12.2015 rychlostní silnice R48). Stavba
zahrnuje odbočovací a připojovací pruhy, mostní objekty, opěrné zdi a další související, doplňkové a
podmiňující stavby, jako jsou místní, obslužné a příjezdové komunikace, technické vybavení, přeložky
technické infrastruktury, protihlukové stěny, atd. a je členěna na několik desítek stavebních objektů
označených vždy třímístným číslem a názvem.
Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
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003
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
301
351
352
381
411
412
431
451
452
454
491
492
493

Zařízení staveniště
MÚK Nošovice
Obslužná komunikace I
Místní komunikace I
Místní komunikace II
Příjezdová komunikace k odlučovači ropných látek
Příjezdová komunikace k přivaděči
Napojení příjezdové komunikace k přivaděči
Příjezdová cesta k čp 62
Most na větvi A – MÚK Nošovice
Most na větvi B – MÚK Nošovice
Most na větvi C – MÚK Nošovice
Most na větvi D – MÚK Nošovice
Opěrné zdi na větvi C – MÚK Nošovice
Odvodnění MÚK Nošovice
Přeložka přivaděče DN 600, Dobrá-Tošanovice
Ochrana vodovodu DN 100 v km 7,977
Úpravy meliorací
Úprava venkovního vedení nn v km 8,172
Přeložka kabelové přípojky č.p. 62
Veřejné osvětlení okružní křižovatky
Ochrana DOK NET4GAS, s.r.o. v km 8,924
Úprava metalické sítě Telefónica O2 v km 8,172
Úprava nadzemní metalické sítě Telefónica O2 k č.p. 194
Systém SOS – přeložka hlásek č. 13 a 14 v km 8,700
Systém SOS – přeložka meteostanice v km 8,700
Systém SOS – přeložka kabelů
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SO 501 Ochrana VVTL plynovodu DN 500 NET4GAS, s.r.o. v km 8,924
SO 701 Protihlukové stěny
SO 702 Úprava oplocení R48
Jedná se o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmět územního
řízení byl popsán výše a výsledkem má být vydání územního rozhodnutí, konkrétně rozhodnutí o
umístění stavby (konstitutivní rozhodnutí). Pro záměr bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí,
Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dne 10.02.2009 pod č.j.:
11302/ENV/09 stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Následně bylo
tímto ministerstvem dne 14.10.2015 pod č.j. 64464/ENV/15 vydáno závazné stanovisko k ověření
souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Dne 10.07.2019
pak bylo Ministerstvem životního prostředí, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence pod č.j. MZP/2019/710/1203 vydáno prodloužení platnosti stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Dokumenty pořízené v průběhu posuzování jsou v souladu s ust. § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivu
na životní prostředí v elektronické podobě vyvěšeny a zveřejněny na stránce:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP170.
Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 6 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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") oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném do
31.12.2012 (dále jen "stavební zákon") a ve znění novely č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony v souladu s ust. § 9b zákona o
posuzování vlivu na životní prostředí pokračování územního řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K
později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
Územní řízení se vede podle ust. § 84 až § 94 stavebního zákona a podle ust. § 9b až § 9d zákona o
posuzování vlivu na životní prostředí. Jeho výsledkem je vydání územního rozhodnutí, kdy doba
platnosti územního rozhodnutí je 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v
odůvodněných případech lhůtu delší.
Dotčenými orgány v tomto řízení jsou:









Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická č.p. 1442/65, 100 10 Praha 10,
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX, pracoviště: Čs. legií č.p. 5/1719,
702 00 Ostrava,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října č.p.
2771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava,
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí č.p.
2478, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody č.p.
1222/12, 110 15 Praha 1-Nové Město,
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15
Praha 1-Nové Město,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října č.p. 2771/117,
Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava,
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
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Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního
inženýrství, Nad Štolou č.p. 936/3, 170 34 Praha 7-Holešovice,
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor služby dopravní
policie, 30. dubna č.p. 24, 728 99 Ostrava,
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno,
Drážní úřad, Sekce stavební – územní odbor Olomouc, Nerudova č.p. 1, 779 00 Olomouc,
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p.
2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p. 724/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
Obecní úřad Nošovice, Nošovice č.p. 58, 739 51 Dobrá a
Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, 739 51 Dobrá.

Nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim mají účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost
možnost přímo na pracovišti odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
(v kanceláři číslo 334) v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, 738 01 FrýdekMístek (nejlépe v úřední dny: Po, St 8:00 - 17:00 a Čt 13:00 - 15:00).

Poučení účastníků ř ízení a dotčených orgánů:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ust. § 4 odst. 3 stavebního zákona,
a námitky účastníků řízení 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. 3 stavebního zákona a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak
se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží (ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona).
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží (ust. §
89 odst. 3 stavebního zákona).
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad rozhodne na základě
obecných požadavků na výstavbu, obecných požadavků na využití území, závazných stanovisek
dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.
Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne
ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ust. § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování
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stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření.
Stavební úřad může podle ust. § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo
plnění úkolů podle § 172 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.
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Součástí tohoto opatření je poučení účastníka řízení o jeho právech a povinnostech dle
správního řádu.

Poučení veřej nosti:
Dle ust. § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost v navazujícím řízení
uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto
oznámení na úřední desce (tj. zveřejnění informací podle ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, na úřední desce, nestanoví-li právní předpis či správní orgán příslušný k vedení
navazujícího řízení lhůtu delší).
Účastníkem řízení se může stát též dotčený územně samosprávný celek a dotčená veřejnost dle ust. § 3
písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí pokud se podáním písemného oznámení přihlásí
správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení na
úřední desce (tj. zveřejnění informací podle ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, na úřední desce, nestanoví-li právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího
řízení lhůtu delší). Dle ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí se informace
považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede (tj.
na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku).
Dle ust. § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčenou veřejností rozumí
osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo
povinnostech a dále právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní
činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění
informací o navazujícím řízení podle ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
případně před dnem vydání rozhodnutí podle ust. § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení může podat také výše uvedená dotčená
veřejnost, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
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Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží
dotčená veřejnost v podání písemného oznámení, kterým se právnická osoba přihlašuje k řízení nebo
v odvolání.

Ing. Šárka Plšková, v.r.
referent oddělení stavebního řádu

Přílohy:
 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 18.08.2009
 Doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 01.07.2013

Jelikož předmětné územní řízení je navazujícím řízením podle ust. § 3 písm. g) zákona o posuzování
vlivu na životní prostředí a toto řízení 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. §
87 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje oznámení
zahájení (pokračování) řízení veřejnou vyhláškou.
Dle ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí správní orgán příslušný k vedení
navazujícího řízení zveřejňuje oznámení o zahájení (pokračování) řízení včetně příloh postupem podle §
25 správního řádu. Dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že
se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku včetně
zveřejnění na elektronické desce magistrátu se písemnost považuje za doručenou. Dle ust. §
9b odst. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí se informace o oznámení o zahájení
(pokračování) územního 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 30 dnů. Dle ust. 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivu na
životní prostředí vyvěsí oznámení o zahájení (pokračování) řízení i dotčené územní samosprávné celky
vyvěšením na svých úředních deskách (Obecní úřad Nošovice a Obecní úřad Vojkovice) bez účinku
doručení.

Rozdělov ník:
Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona – doručováno doporučeně do datové
schránky
1.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha (doručovací adresa:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců č.p. 5, 709 81 Ostrava)

2.

Obec Nošovice, Nošovice č.p. 58, 739 51 Dobrá

3.

Obec Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, 739 51 Dobrá
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Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou
4.

Moravskoslezský kraj, 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

5.

Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova
č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

6.

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, Husinecká
č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

7.

Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu – Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1

8.

Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu – Povodí Odry, státní podnik, Varenská
č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

9.

Moravskoslezský kraj, 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, hospodaření se
svěřeným majetkem kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

10.

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha

11.

Štěpánka Sojková, Dobrá č.p. 365, 739 51 Dobrá

12.

Františka Mokryšová, I. P. Pavlova č.p. 285, 738 01 Frýdek-Místek

13.

Ing. Jaroslav Olšar, J. Jabůrkové č.p. 382, 738 01 Frýdek-Místek

14.

Ing. Marek Olšar, Nošovice č.p. 298, 739 51 Dobrá

15.

Mgr. Pavel Olšar , Nošovice č.p. 284, 739 51 Dobrá

16.

Ing. Tomáš Olšar, Nošovice č.p. 33, 739 51 Dobrá

17.

Pavel Babica, Nošovice č.p. 159, 739 51 Dobrá

18.

Obec Nošovice, Nošovice č.p. 58, 739 51 Dobrá

19.

Obec Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, 739 51 Dobrá

20.

Hyundai Steel Czech s.r.o., Hyundai č.p. 333/5, Nošovice, 739 51 Dobrá

21.

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

22.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28 října č.p. 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava

23.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

24.

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

25.

České Dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

26.

Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží č.p. 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3

27.

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6

28.

Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8

29.
30.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice , 628 00 Brno

31.

SilesNet s.r.o., Ostravská č.p. 584/12, 737 01 Český Těšín

32.

SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, Michle, 140 00 Praha 4

33.

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

34.

GasNet s.r.o. Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, prostřednictvím GridServices,
s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

35.

ČD-Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
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36.

Josef Kroček, Nošovice č.p. 227, 739 51 Dobrá

37.

Eva Kročková, Nošovice č.p. 227, 739 51 Dobrá

38.

Radim Dias, Dolní Tošanovice č.p. 13, 739 53 Hnojník

39.

Marta Diasová, Nošovice č.p. 144, 739 51 Dobrá

40.

Michaela Stýskalová, Čáslavská č.p. 1818/7, 737 01 Český Těšín

41.

Renáta Tararíková, Horní Domaslavice č.p. 240, 739 51 Dobrá

42.

Jana Střížová, Dolní Domaslavice č.p. 304, 739 38 Dolní Domaslavice

43.

Zdeňka Vlčková, Ukrajinská č.p. 1451/11, Poruba, 708 00 Ostrava

44.

Petr Vlček, Nošovice č.p. 52, 739 51 Dobrá

45.

Drahomíra Vlčková, Nošovice č.p. 52, 739 51 Dobrá

46.

František Jelének, Dobrá č.p. 918, 739 51 Dobrá

47.

Michal Kacíř, Horní Domaslavice č.p. 230, 739 51 Dobrá

48.

Petra Kacířová, Horní Domaslavice č.p. 230, 739 51 Dobrá

49.

Jindřich Janša, Vojkovice č.p. 9, 739 51 Dobrá

50.

Marie Janšová, Vojkovice č.p. 9, 739 51 Dobrá

51.

Milada Králíková, U Jeslí č.p. 2268/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

52.

Jaromír Budínský, Vojkovice č.p. 65, 739 51 Dobrá

53.

Bc. Ivo Podbraný, DiS., Příční č.p. 134/28, Zábrdovice, 602 00 Brno

54.

Martin Kuš, Vojkovice č.p. 179, 739 51 Dobrá

55.

Michaela Kuš, Vojkovice č.p. 179, 739 51 Dobrá

56.

Michal Máchala, Nošovice č.p. 144, 739 51 Dobrá

57.

Janovefa Máchalová, Nošovice č.p. 144, 739 51 Dobrá

58.

Pavel Činčala, Nošovice č.p. 185, 739 51 Dobrá

59.

Naděžda Činčalová, Nošovice č.p. 185, 739 51 Dobrá

60.

Ing. Martin Fajkus, Nošovice č.p. 334, 739 51 Dobrá

61.

Martina Fajkusová, Dis., Nošovice č.p. 334, 739 51 Dobrá

62.

Ing. Yvona Lednická, Žabeň č.p. 72, 739 25 Sviadnov

63.

Jiří Ležák, Bukovanského č.p. 1350/28, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

64.

Eliška Ležáková, Nošovice č.p. 157, 739 51 Dobrá

65.

Milan Gurecký, Nošovice č.p. 99, 739 51 Dobrá

66.

Jiří Gavlas, Nošovice č.p. 70, 739 51 Dobrá

67.

Marie Gavlasová, Nošovice č.p. 70, 739 51 Dobrá

68.

Zuzana Carbolová, Vendryně č.p. 824, 739 94 Vendryně

69.

Zdeněk Lysek, Horní Domaslavice č.p. 195, 739 51 Dobrá

70.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Hyundai č.p. 700/1, Nižní Lhoty, 739 51 Dobrá

71.

Petr Vlček, Nošovice č.p. 46, 739 51 Dobrá

72.

Barbora Vlčková, Nošovice č.p. 46, 739 51 Dobrá

73.

Martin Csápai, Nošovice č.p. 113, 739 51 Dobrá

74.

Miroslav Csápai, Nošovice č.p. 113, 739 51 Dobrá

75.

Irena Csápai, Nošovice č.p. 113, 739 51 Dobrá
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76.

Jan Motyka, Horní Tošanovice č.p. 56, 739 53 Hnojník

77.

Alois Škuta, Dolní Tošanovice č.p. 85, 739 53 Hnojník

78.

Obec Nižní Lhoty, Nižní Lhoty č.p. 71, 739 51 Dobrá

79.

Martin Lyčka, Nižní Lhoty č.p. 65, 739 51 Dobrá

80.

Bc. Jana Lyčková, Nižní Lhoty č.p. 65, 739 51 Dobrá

81.

Lucie Šodková, Gruntovní č.p. 373, 739 44 Brušperk

82.

Ing. Jiří Ševčík, Nošovice č.p. 266, 739 51 Dobrá

83.

Jarmila Ševčíková, Nošovice č.p. 266, 739 51 Dobrá

84.

Jiří Carbol, neznámého pobytu

85.

Pavel Mičulka, Nošovice č.p. 186, 739 51 Dobrá

86.

Ludmila Mičulková, Nošovice č.p. 186, 739 51 Dobrá

87.

Ing. Lukáš Gnojek, Wolkerova č.p. 1593, 738 01 Frýdek-Místek

88.

Marie Gnojková, Vojkovice č.p. 53, 739 51 Dobrá

89.

Jiří Čvanda, Vojkovice č.p. 53, 739 51 Dobrá

90.

Tomáš Janša, Vojkovice č.p. 9, 739 51 Dobrá

91.

Radek Juriček, Vojkovice č.p. 180, 739 51 Dobrá

92.

Bruno Bystřický, Šalamounská, č.p. 3015/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

93.

Jan Brázdil, Vojkovice č.p. 178, 739 51 Dobrá

94.

Daniela Brázdilová, Vojkovice č.p. 178, 739 51 Dobrá

95.

Zbyněk Dámek, Nošovice č.p. 127, 739 51 Dobrá

96.

Markéta Dámková, Nošovice č.p. 127, 739 51 Dobrá

97.

Michal Švrček, Nošovice č.p. 180, 739 51 Dobrá

98.

Miroslav Švrček, Nošovice č.p. 180, 739 51 Dobrá

99.

Eva Švrčková, Nošovice č.p. 180, 739 51 Dobrá

100. Miloslav Vlček, Nošovice č.p. 123, 739 51 Dobrá
101. Karin Górecká, Nošovice č.p. 71, 739 51 Dobrá
102. Ing. Zdeněk Górecki, Nošovice č.p. 71, 739 51 Dobrá
103. Hypoteční banka, a.s. Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
104. Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
105. mBank S.A., organizační složka, Pernerova č.p. 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
106. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4
107. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
108. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl č.p. 866/50a, Zábrdovice, 602 00 Brno
Veřejnost – doručováno veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány – doručováno doporučeně
109. Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, IDDS: 9gsaax4, sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 10 Praha 10
110. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX, IDDS: 9gsaax4, sídlo: Vršovická
č.p. 1442/65, 100 10 Praha 10, pracoviště: Čs. legií č.p. 5/1719, 702 00 Ostrava
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111. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd,
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava
112. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí č.p.
2478, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
113. Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3, sídlo: nábřeží
Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15 Praha 1-Nové Město
114. Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3, sídlo: nábřeží Ludvíka
Svobody č.p. 1222/12, 110 15 Praha 1-Nové Město
115. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, IDDS: 8x6bxsd, sídlo:
28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava
116. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
117. Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního
inženýrství, IDDS: 6bnaawp, sídlo: Nad Štolou č.p. 936/3, 170 34 Praha 7-Holešovice
118. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor služby
dopravní policie, IDDS: n5hai7v, sídlo: 30. dubna č.p. 24, 728 99 Ostrava
119. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 01 Praha 6-Hradčany (adresa pro doručování: MO ČR,
Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů
Morava, Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno)
120. Drážní úřad, Sekce stavební – územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd, sídlo: Nerudova č.p. 1,
779 00 Olomouc
121. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p. 40, 700 30 Ostrava, územní
odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive, sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
122. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f, sídlo:
Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
123. Obecní úřad Nošovice, IDDS: h3rbi5y, sídlo: Nošovice č.p. 58, 739 51 Dobrá
124. Obecní úřad Vojkovice, IDDS: vmebjh4, sídlo: Vojkovice č.p. 88, 739 51 Dobrá
Dále obdrží – doporučeně do datové schránky
125. Obecní úřad Nošovice, IDDS: h3rbi5y, sídlo: Nošovice č.p. 58, 739 51 Dobrá
−

k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 30 dnů
bez účinku doručení s žádostí o doložení dokladu stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení.

126. Obecní úřad Vojkovice, IDDS: vmebjh4, sídlo: Vojkovice č.p. 88, 739 51 Dobrá
−

k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 30 dnů
bez účinku doručení s žádostí o doložení dokladu stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení.
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POUČENÍ
účastníka řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
1) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví (§ 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 (§ 15 odst. 4 správního řádu).
3) Účastníci řízení mohou jednat v jazyce českém a slovenském (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§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 (§ 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 (§
28 odst. 1 správního řádu).
9) Úkony týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci řízení společně, pokud ze zvláštního
zákona nevyplývá něco jiného (§ 29 odst. 5 správního řádu).
10) Jménem právnické osoby činí úkony její statutární zástupce (§ 30 odst. 1 správního řádu).
11) Za právnickou osobu může činit úkony jen jedna osoba (§ 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 (§
31 správního řádu).
13) V rozsahu, v jakém účastník řízení nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným
zástupcem (§ 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 (§ 33 odst. 1
správního řádu).
15) Mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán
informace o řízení (§ 36 odst. 2 správního řádu).
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 (§ 36 odst. 5 správního řádu).
17) Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i po právní moci rozhodnutí (§
38 odst. 1 správního řádu).
18) 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 (§ 38 odst. 4 správního řádu).
19) Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 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 (§ 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 (§ 62 odst. 1 písm. b), c) správního
řádu).
22) Tomu, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě,
popřípadě jiného úkonu, může po předchozím upozornění být vykázán z místa (§ 63 odst. 1
správního řádu).
23) Po dobu přerušení řízení činí účastníci řízení úkony, které jsou zapotřebí k odstranění důvodů
přerušení (§ 65 odst. 1 správního řádu).
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