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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, v němž se upouští od ústního 

jednání a místního šetření  
 
 
Dne 18. 3. 2019 podala Obec Pstruží, Pstruží 93, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00576972, 
oprávněnou osobou jednající za obec, starostou Ing. Milanem Vaňkem, (dále jen „stavebník“), 
žádost o vydání společného povolení pro stavbu „Chodník podél II/483 po odbočku na Pstruží“ 
na pozemcích p.č.1800/2, 4461, 4468, 4469/3, 4470 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] a p.č. 
1509/8, 1509/10 v k.ú. Pstruží [736465] (dále jen „stavba“). Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, 
odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dle jen „Stavební zákon“), 
v platném znění a v návaznosti na § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (silniční zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení stavebního řízení 
dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož mu jsou dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení 
podmínek k jejímu provádění, stavební úřad upouští podle § 94m odst. 3 „Stavebního zákona“ od 
ústního jednání a od ohledání na místě. 
Předmětem povolování je novostavba chodníku podél silnice II/483 ve směru na Čeladnou po 
pravé straně v délce 510 m v úseku od autobusové zastávky Nová Dědina-Střed ke stávajícímu 
chodníku do centra obce Pstruží. Příčně, je chodník umístěn 0,5 m od stávajícího vodícího 
pásu a je vyvýšen o 150 mm nad vozovkou, minimální šířka chodníku je 1,65 m. Nový chodník 
bude mít horní kryt z betonové zámkové dlažby tl.60 mm v barvě přírodní (šedá), v místech 
přejížděných chodníků (vjezdy na přilehlé parcely) bude použita zesílená dlažba tl.80 mm 
(šedá), varovné pásy budou provedeny z reliéfní dlažby tl.60 a 80 mm v červené barvě. 
Zpevněný kryt (zámková dlažba) bude upnut betonových obrub, které budou v betonovém 
loži s boční opěrou. Chodník bude mít jednostranný příčný sklon 2,0 % směrem do přilehlé 
vozovky, v místech sjezdů bude spádování směrem od vozovky. Odvodnění bude zajištěno 
silniční kanalizací (stružkové vpusti) se zaústěním do stávajícího silničního příkopu, kde 
dochází k částečnému zasakování a odvodu do přilehlé vodoteče Frýdlantská Ondřejnice. Na 
mostní konstrukci přes vodní tok Frýdlantská Ondřejnice bude mít chodník monolitickou 
betonovou konstrukci a bude součástí sanované mostní římsy a obnoveného zábradlí.   
Na začátku úseku bude nový chodník napojen na stávající chodník u autobusové zastávky 
Nová Dědina-Střed děleným místem pro přecházení přes účelovou komunikaci č. e. 71 (ul. 
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V Olšině). Rozdělení zajistí ostrůvek. Propojení mezi nástupišti a přístupovými chodníky 
autobusových zastávek bude zajišťovat další dělené místo pro přecházení přes silnici II/483. 
Rozdělení zajistí ostrůvek. Stávající zastávka směrem na Čeladnou bude mít nasvětlení 
nástupiště (SO 401). Na konci úseku bude chodník navazovat místem pro přecházení na 
stávající chodník do centra obce Pstruží. Na konci úseku bude provedeno prodloužení 
propustku o 6 m pomocí betonových trub DN600 se zakončením betonovou stěnou s šikmým 
čelem. 
 
Ve smyslu ustanovení § 94 m odst.  1 stavebního zákona účastníci řízení a jejich zástupci mohou 
své námitky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. 
 
Ve smyslu § 94n odst. 1-3 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány 
uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim 
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak 
se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle § 94k písm. c) až e), 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 obce. 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 svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
 
Dle § 33 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“) si účastník řízení může zvolit 
zmocněnce. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i 
ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 5 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce 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, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný 
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho 
oprávněného držitele. 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení seznámit s podklady 
pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim nejpozději do 3 dnů následujících po uplynutí stanovené 
15 – ti denní lhůty určené k uplatnění námitek a důkazů k zahajovanému řízení. To se netýká 
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí vzdal.  Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u zdejšího odboru zejména 
v úřední dny, tj. pondělí a středa 8:00-16:30 hod. Ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 správního řádu 
jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle 
zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba ve 
smyslu ustanovení § 30 odst. 2 správního řádu. Stavební úřad upozorňuje, že v řízeních, ve kterých 
je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit námitky a 
důkazy pouze ve stanovené lhůtě, právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 
odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli uplatnit k předmětu řízení nové 
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námitky či důkazy. V souladu s ustanovením § 112 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělujeme, že ve 
věci bude rozhodnuto ve lhůtě do 60 dnů.  
 
Účastníkům řízení dle § 94k odst. a), b), c), d) stavebního zákona, stavebníkovi, majitelům 
pozemků, na kterých má být stavba prováděna, a vlastníkům stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému 
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena bude toto oznámení doručeno 
do vlastních rukou, resp. do datové schránky, účastníkům řízení dle § 94k odst. e) stavebního 
zákona, vlastníkům sousedních pozemků bude toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou dle § 
144 správního řádu (řízení s velkým počtem účastníků). 
 
 
 
Ing. Barbora Večeřová v.r. 
vedoucí odboru regionálního rozvoje  „otisk razítka“ 
a stavebního úřadu  
 
 
 
V souladu s ustanovením § 144 správního řádu - řízení s velkým počtem účastníků v návaznosti na 
ustanovení § 115 stavebního zákona se toto oznámení doručuje účastníkům řízení veřejnou 
vyhláškou.   
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15-ti 
dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem 
doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím 
dálkový přístup a to na Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí. 
 
 
 
Ev. číslo písemnosti: 
 
VYVĚŠENO                                                                                                  SŇATO  
Dne……………………                                                                                 dne 
…………………………. 
 
                                                                  Razítko  úřadu 
 
………………………                                                                                     
……………………………..  
Jméno, příjmení, podpis                                                                                  Jméno, příjmení, podpis 
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Doručí se: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení: 
Dle § 94k stavebního zákona 
Odst. a) stavebník – doručí se do datové schránky 

- Obec Pstruží, IČ: 00576972, č.p. 93, 739 11 Pstruží 
Odst. b) obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – doručí se do 
datové schránky 

- Obec Pstruží, IČ: 00576972, č.p. 93, 739 11 Pstruží 
- Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  

Odst. 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 – doručí 
se do datové schránky 

- Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
- Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711 Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
- Petr Hynek, Gen. Píky 2886/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (nar.: 30. 3. 1957) 

Odst. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo k tomuto pozemku – doručí se 
do vlastních rukou, resp. do datové schránky 

- Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
- Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
- Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
- Soudní exekutor: JUDr. Jana Fojtová, IČ: 71002294, Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 
- MUDr. Jiří Kašper, č.p. 351, 739 11 Pstruží (nar.: 16. 4. 1979) 
- Simona Musálková, č.p. 371, 739 11 Pstruží (nar.: 28. 7. 1974) 
- Hana Švrčinová, Jana Trčky 1088, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (nar.: 14. 1. 1964) 
- Ing. Tomáš Piskalla, č.p. 352, 73911 Pstruží (nar.: 8. 2. 1973) 
- Grid Services, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava 
- Povodí Odry s.p., IČ: 70890021, Varenská 49, 701 26 Ostrava 
Odst. 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 – doručí se veřejnou vyhláškou 
- Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] parc. č.: 1811/1, 4350/1, 

1823/1, 1827/1, 1843/1, 1844/1 a 1930/1. 
- Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Pstruží [736465] parc. č.: 546/2, 546/10, 546/11, 546/12, 

546/13, 546/14, 546/18, 546/24, 546/25, 546/52.  
 
Dotčené orgány: 

- MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP 
- MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor MaI  
- Obecní úřad Pstruží, č.p. 93, 739 11 Pstruží 
- HZS Ms kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek 
- Policie ČR, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek 
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