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„Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka, Dolní Tošanovice“
ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška
Výroková část
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „vodoprávní
úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle
ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil v souladu s ustanovením
§ 94j až § 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.01.2022
podala právnická osoba obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121,
73953 Hnojník a na základě tohoto přezkoumání stavební úřad vydává podle ustanovení § 94p
stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona
společné povolení
pro stavbu vodního díla s názvem „Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka, Dolní Tošanovice“
na pozemcích parc. č. 1548/1 (ostatní plocha), 943/21 (orná půda), 942 (orná půda), 943/17
(orná půda), 1549/1 (ostatní plocha), 1550/1 (ostatní plocha), 963/2 (orná půda), 960/1 (orná
půda), 1561/1 (ostatní plocha), 791/1 (orná půda), 791/5 (orná půda), 791/7 (orná půda), 989/3
(zahrada), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.
Popis stavby:
Předložená projektová dokumentace řeší stavbu vodovodního řadu HDPE100 RC DN100 v délce
cca 810 m. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad v majetku obce Dolní
Tošanovice. Vodovodní řad bude ukončen podzemním, dvojčinným hydrantem. Na trase
vodovodního řadu budou celkem 3 ks hydrantů DN 80 mm. Dále dojde k propojení HDPE 100 RC
DN32 mm navrhovaného vodovodu HDPE 100 RC DN 100 mm a stávající přípojky vody PE DN 32
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mm v délce 4 m. Účelem zokruhování stávajícího a navrhovaného vodovodu je zkapacitnění
stávající vodovodní sítě v obci Dolní Tošanovice.
Podrobný popis navrhovaného stavebního záměru vodního díla obsahuje projektová
dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru životního prostředí a zemědělství.
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Miloslav Klich, autorizoval Ing. Jan Golembiovský,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100130.
Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S-JTSK:
začátek určení: X: 1119672,977; Y: 457031,091
konec určení: X: 1119518,454; Y: 457459,883
Stanovení druhu a účelu stavby:
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Účelem stavby je zásobování pitnou vodou rodinné domy.
Umístění stavby na pozemku:
Vodovodní řad bude vybudován na pozemcích parc. č. 1548/1 (ostatní plocha), 943/21 (orná
půda), 942 (orná půda), 943/17 (orná půda), 1549/1 (ostatní plocha), 1550/1 (ostatní plocha),
963/2 (orná půda), 960/1 (orná půda), 1561/1 (ostatní plocha), 791/1 (orná půda), 791/5 (orná
půda), 791/7 (orná půda), 989/3 (zahrada), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.
Podrobný popis navrhovaného stavebního záměru vodního díla obsahuje projektová
dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru životního prostředí a zemědělství.
Popis prostorového řešení stavby:
Stavba vodního díla bude umístěna tak, jak je zakresleno v koordinačních situacích C.3–1, C.3–2,
C.3.-3, C.3-4 projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jan Golembiovský, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1100130.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Podle ustanovení § 13a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
speciální stavební úřad v tomto společném povolení vymezil území dotčeného vlivy
stavby na základě vlastního posouzení, vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů,
vlastníků dopravní a technické infrastruktury na sousední pozemky – parc. č. st. 287 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. 254 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/12 (orná půda), 943/1 (orná půda),
943/20 (orná půda), 943/19 (orná půda), 1001/4 (trvalý travní porost), 943/18 (orná půda), 998
(ostatní plocha), 943/11 (orná půda), st. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 266 (zastavěná
plocha a nádvoří), 943/4 (ostatní plocha), st. 274 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/22 (orná
půda), 997/2 (orná půda), st. 264 (zastavěná plocha a nádvoří), 997/1 (orná půda), st. 325
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 332 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 331 (zastavěná plocha a
nádvoří), 943/23 (zahrada), 993 (orná půda), st. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 989/1 (trvalý
travní porost), 975/1 (orná půda), 1549/2 (orná půda), 963/1 (orná půda), 970 (zahrada), 966
(trvalý travní porost), 960/5 (orná půda), 960/4 (orná půda), 791/6 (orná půda), 791/2 (orná
půda), 791/3 (ostatní plocha), 941/33 (zahrada), 941/51 (trvalý travní porost), 941/45 (trvalý
travní porost), st. 270 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní
Tošanovice.
Stanovení podmínek pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním
úřadem, kterou vypracoval Ing. Miroslav Klich, autorizoval Ing. Jan Golembiovský,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1100130. Případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího projednání případného povolení stavebního úřadu. Projektant
odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

│ ID datové schránky: w4wbu9s
│ Bankovní spojení: 928781/0100

Č.J.: MMFM 99741/2022

Strana 3 (celkem 11)

i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na
životní prostředí.
2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení prostorové polohy stavby
k tomu oprávněnou osobou.
3. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních
i nadzemních sítí jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost
při výkopových pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené
v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace:
-

GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrzdovice, 60200 Brno (zn. 5002486636);
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 (č.j. 831248/21);
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
(zn. 001120479310, 0101613994);
České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 (zn.
UPTS/OS/303636/2022);
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4 (zn. VYJNEJ-2022-05825-01);
Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, ( zn. CR1025081);
SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, (VYJ/2022-04-285D/MW,
VYJ/2022-05-111/MB);
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, (zn. 1112201600);
HnojnikNet, Hnojník 272, 73953 Hnojník (č.j. 2022021);

4. Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům
těchto zařízení popř. bude proveden záznam do stavebního deníku.
5. V souladu s podmínkami Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě vyplývající ze závazného stanoviska č.j. KHSMS 95413/2021/FM/HOK ze dne
19.11.2021 budou k vydání stanoviska k užívání stavby předloženy:
- garance o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou
a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“).
- vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncového úseku nového
vodovodního řádu; laboratorní rozbor bude proveden v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č.
252/2004 Sb. Kontrolní laboratorní rozbor bude v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), zajištěn u držitele osvědčení
o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace
ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5
kvalifikovanou osobou.“
6. Budou dodrženy podmínky z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané v rámci
koordinovaného stanoviska MMFM 161727/2021 ze dne 15.11.2021:
Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním
a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- 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.
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- 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.

Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury
nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno
skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich poškození.

8.

V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně
doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

9.

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
“Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné
a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.

10. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní
prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.
11. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2024.
Účastníky společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního
řádu jsou: obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121, 73953
Hnojník; Pavlína Konečná, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice; Rudolf Konečný, čp. 46, 73953 Dolní
Tošanovice; Xenie Starobová, čp. 43, 73953 Dolní Tošanovice; Tomáš Gongol, čp. 88, 73953
Dolní Tošanovice; Libuše Muroňová, čp. 759, 73951 Dobrá; Moravskoslezský kraj, 28. října
2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava;
Bc. Daniel Peterek, čp. 612, 73901 Baška; Robert Šik, Podpuklí 422, Místek, 73801 FrýdekMístek; NET4GAS, s.r.o. Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4; Pavel Jochim, čp. 272,
73953 Hnojník; České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6; Nej.cz
s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4; Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín,
18600 Praha 8; SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín; SITEL, spol. s r.o.,
Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4; T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 4; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín;
Odůvodnění
Právnická osoba - obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121,
73953 Hnojník v zastoupení na základě plné moci fyzickou osobou oprávněnou k podnikáni Ing.
Miloslavem Klichem, Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška, IČO 44929684, požádala dne
17.01.2022 o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla s názvem „Prodloužení
vodovodu, lokalita Chechlůvka, Dolní Tošanovice“ na pozemcích parc. č. 1548/1 (ostatní plocha),
943/21 (orná půda), 942 (orná půda), 943/17 (orná půda), 1549/1 (ostatní plocha), 1550/1
(ostatní plocha), 963/2 (orná půda), 960/1 (orná půda), 1561/1 (ostatní plocha), 791/1 (orná
půda), 791/5 (orná půda), 791/7 (orná půda), 989/3 (zahrada), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní
Tošanovice.
Předložená projektová dokumentace řeší stavbu vodovodního řadu HDPE100 RC DN100 v délce
cca 810 m. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad v majetku obce Dolní
Tošanovice. Vodovodní řad bude ukončen podzemním, dvojčinným hydrantem. Na trase
vodovodního řadu budou celkem 3 ks hydrantů DN 80 mm. Dále dojde k propojení HDPE 100 RC
DN32 mm navrhovaného vodovodu HDPE 100 RC DN 100 mm a stávající přípojky vody PE DN 32
mm v délce 4 m. Účelem zokruhování stávajícího a navrhovaného vodovodu je zkapacitnění
stávající vodovodní sítě v obci Dolní Tošanovice.
Vlastnické právo ke stavebním pozemkům a sousedním pozemkům bylo vodoprávním úřadem
ověřováno na základě dálkového přístupu do katastru nemovitostí v průběhu celého řízení.
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Proces společného řízení je upraven v ustanovení § 94j, 94k, 94l, 94m, 94n, 94o, 94p stavebního
zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 503/2006 Sb.“), přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde
věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Žádost o vydání společného povolení se podává
se společnými obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. Postup
ve společném řízení je přizpůsoben zásadám pro vedení územního a stavebního řízení.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení v souladu
s ustanovením § 94k stavebního zákona, ust. § 115 vodního zákona a ust. § 27 správního řádu.
Stavební úřad mezi účastníky předmětného řízení zahrnul v souladu s ustanovením § 94k písm.
a), b), c) 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.
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121, 73953 Hnojník;
Pavlína Konečná, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice;
Rudolf Konečný, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice;
Xenie Starobová, čp. 43, 73953 Dolní Tošanovice;
Tomáš Gongol, čp. 88, 73953 Dolní Tošanovice;
Libuše Muroňová, čp. 759, 73951 Dobrá;
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, hospodaření se
svěřeným majetkem kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava;
Bc. Daniel Peterek, čp. 612, 73901 Baška;
Robert Šik, Podpuklí 422, Místek, 73801 Frýdek-Místek;
NET4GAS, s.r.o. Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4;
Pavel Jochim, čp. 272, 73953 Hnojník;
České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6;
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4;
Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8;
SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín;
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4;
T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4;
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín;

Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníci podle § 94k písm. b) a e)
stavebního zákona a dále účastníci podle ust. § 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.

Účastníci řízení se dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona.
e) identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona parc.č. st. 287
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 254 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/12 (orná půda), 943/1
(orná půda), 943/20 (orná půda), 943/19 (orná půda), 1001/4 (trvalý travní porost), 943/18
(orná půda), 998 (ostatní plocha), 943/11 (orná půda), st. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
266 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/4 (ostatní plocha), st. 274 (zastavěná plocha a nádvoří),
943/22 (orná půda), 997/2 (orná půda), st. 264 (zastavěná plocha a nádvoří), 997/1 (orná půda),
st. 325 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 332 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 331 (zastavěná
plocha a nádvoří), 943/23 (zahrada), 993 (orná půda), st. 103 (zastavěná plocha a nádvoří),
989/1 (trvalý travní porost), 975/1 (orná půda), 1549/2 (orná půda), 963/1 (orná půda), 970
(zahrada), 966 (trvalý travní porost), 960/5 (orná půda), 960/4 (orná půda), 791/6 (orná půda),
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791/2 (orná půda), 791/3 (ostatní plocha), 941/33 (zahrada), 941/51 (trvalý travní porost),
941/45 (trvalý travní porost), st. 270 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Dolní Tošanovice, obec
Dolní Tošanovice.
- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrzdovice,
60200 Brno;
- Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9;
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín;
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6;
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4;
- Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8;
- SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín;
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4;
- HnojnikNet, Hnojník 272, 73953 Hnojník;
Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností prováděním předmětného stavebního záměru
považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto prováděním stavby,
pak stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavebního záměru by mohla být přímo
dotčena práva vlastníků technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu
bude prováděna.
Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být stavební záměrem, přímo dotčena
vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze
dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení hlukem, prachem, otřesy 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. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například
i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby po dobu výstavby. Dále stavební úřad
dospěl k závěru, že prováděním stavby by mohla být přímo dotčena práva vlastníků sousedních
pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být po dobu výstavby dotčeno
hlukem, prachem, otřesy, zvýšenou intenzitou dopravy.
Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ustanovení § 94k stavebního zákona
zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena
vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.
Účastníkem řízení je v souladu s ust. § 115 odst. 4 vodního zákona: obec Dolní Tošanovice, se
sídlem Dolní Tošanovice 121, 739 53 Dolní Tošanovice, IČO 00576875.
Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ust. § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda
je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, a zjistil, že žádost o vydání společného povolení byla řádně vyplněna, tj. žádost byla
podána s obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti
o vydání společného povolení stavebník připojil: závazná stanoviska dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními
předpisy; stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, výkresovou část, technickou zprávu a dokladovou část. Stavební úřad také
zjistil, že přiložená dokumentace byla vypracovaná dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje části A-D členěné
na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných
prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání
stavby. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad dospěl k závěru, že stavební záměr není
v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
Stavební úřad také posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. b)
zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo
infrastrukturu
k možnosti
a
způsobu
napojení
nebo
k podmínkám
ochranných a bezpečnostních pásem, a zjistil že k žádosti bylo doloženy souhlasná
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vlastníků technické infrastruktury – GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., ČEZ
Distribuce, a.s.; CETIN a.s. České radiokomunikace a.s., Nej.cz s.r.o.; Quantcom, a.s.; SilesNet
s.r.o.; SITEL, spol. s r.o., HnojnikNet;
Stavební úřad dále zjistil, že dle dokumentace záměru a stanovisek vlastníků a správců veřejné
dopravní a technické infrastruktury k dotčení žádné jiné veřejné dopravní a technické
infrastruktury nedojde. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na to, že stavba neklade nové
nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, stavební úřad dospěl k závěru, že
předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona.
Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. c)
stavebního zákona a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky zvláštních právních předpisů
a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo tohoto zákona stavebník prokázal doložením projektové dokumentace. Dále je
třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal koordinované stanovisko Magistrátu města FrýdkuMístku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu ze dne 15.11.2021, č.j. MMFM 161727/2021;
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor
Frýdek-Místek, ze dne 24.11.2021, č.j. HSOS-9077-2/2021, závazné stanovisko obecního úřadu
Hnojník, stavebního úřadu ze dne 06.01.2022 zn. OH/02909/2021/SÚ/Fi, závazné stanovisko
Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje, ze dne 19.11.2021, č.j. KHSMS
95413/2021/FM/HOK, Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/23497/2021/9232/822.05 ze dne
12.01.2022. Předmětným záměrem nebyl dotčen veřejný zájem chráněný žádnými jinými
zvláštními právními předpisy. Vzhledem ke kladným závazným stanoviskům dotčených orgánů,
stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1
písm. c) stavebního zákona.
Stavební úřad dále ověřil v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona,
zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu, a po přezkoumání dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Klich,
autorizoval Ing. Jan Golembiovský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT –
1100130, zjistil, že předložená dokumentace splňuje požadavky na rozsah a obsah dokumentace
k žádosti o společné povolení, neboť byla zpracována dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje části A-D členěné na jednotlivé
položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací,
stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.
Stavební úřad také ověřil předmětný stavební záměr v souladu s ustanovení § 94o odst. 2
písm. b) stavebního zákona, a to zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování

technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného
zvláštním právním předpisem a zjistil, že příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn ze stávajících
obecní komunikace. Dále stavební úřad zjistil, že stavba nevyžaduje vybudování technického,
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním
právním předpisem.

Stavební úřad rovněž v souladu s ustanovením § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil účinky
budoucího užívání stavby a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že na základě této

dokumentace a souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejný zájem
na základě zvláštních právních předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že užívání předmětné
stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí
a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí,
které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru
přiměřenou poměrům dané lokality.

Stavební úřad opatřením č.j. MMFM 61229/2022 ze dne 22.04.2022 oznámil podle ustanovení
§ 94m odst. 2 stavebního zákona a ust. § 115 vodního zákona zahájení společného územního
a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle
téhož ustanovení oznámil, že upouští stavební úřad od ústního jednání a místního šetření, neboť
jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru. Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona pak stavební úřad určil
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účastníkům společného územního a stavebního řízení lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení,
ve kterém mohli uplatnit své námitky. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svá závazná stanoviska
i dotčené orgány. Stavební úřad v uvedeném opatření účastníky řízení vyrozuměl, že podle
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
a stanovil jim k tomu lhůtu do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek.
Možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný účastník řízení
ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil
možnosti podat nová stanoviska.
V daném řízení stavební úřad postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí ve
společném územním a stavebním řízení, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek
nedosažení dobrého potenciálu a stavu vod.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání do 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství,
adresa pro doručování Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního
rádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst. 1 správního řádu
nepřípustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý
úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního řádu). Odvolání
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.
Ostatní poučení:
- Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se společné povolení doručuje v případě
řízení s velkým počtem účastníků podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě;
účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d).
- Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se ve společném povolení doručovaném veřejnou
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru. Podle ustanovení § 72 odst. 1) správního řádu
se rozhodnutí oznamuje účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních
rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle § 23 odst. 1 správního
řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k
vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle § 24 odst. 1 správního řadu považuje
za doručenou posledním dnem této lhůty.
Další poučení:
- Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí
nabylo právní moci.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou
nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Spory o náhradu škody řeší
příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
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a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních
předpisu) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění
je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového
oprávnění.
- Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.
- K žádosti o kolaudační souhlas budou předloženy:
- geodetické zaměření;
- prohlášení o shodě vlastností výrobků;
- tlakové zkoušky;
- protokol o vytýčení signalizačního vodiče;
souhlasné stanoviska dotčených orgánů;
- dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících dle
ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena s vlastníkem stávajícího vodovodu;
- smlouva o pachtu a provozování vodního díla vodovodu;
- povolení k provozování vodovodu (rozhodnutí o povolení k provozování vydává KÚ MSK, odbor
ŽPaZ) dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona;
- stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolnímu orgánu;
- další podklady dle podmínek a poučení rozhodnutí;

Ing. Petra Mičková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3 000,Kč byl uhrazen dne 14.06.2022.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned
vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Účastník řízení podle § 94k písm. a - d) stavebního zákona (doporučeně

do vlastních rukou)

− obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121, 73953 Hnojník
doručeno prostřednictvím Ing. Miloslava Klicha, Kunčičky u Bašky 334, 739 01;
− Pavlína Konečná, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice;
− Rudolf Konečný, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice;
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Xenie Starobová, čp. 43, 73953 Dolní Tošanovice, ID DS: dxn2hrs;
Tomáš Gongol, čp. 88, 73953 Dolní Tošanovice;
Libuše Muroňová, čp. 759, 73951 Dobrá;
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, hospodaření se
svěřeným majetkem kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava;
Bc. Daniel Peterek, čp. 612, 73901 Baška;
Robert Šik, Podpuklí 422, Místek, 73801 Frýdek-Místek;
NET4GAS, s.r.o. Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, ID DS: 8ecyjt9, (věcné
břemeno);
Pavel Jochim, čp. 272, 73953 Hnojník, ID DS: bzgh55k, (věcné břemeno);
České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, ID DS: g74ug4f,
(věcné břemeno);
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4, ID DS: 66nkwcv, (věcné břemeno);
Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, ID DS p4vdqdt, (věcné břemeno);
SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, ID DS: vvb2cgg, (věcné břemeno);
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, ID DS: 69779z9, (věcné
břemeno);
T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, ID DS: ygwch5i,
(věcné břemeno);
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, ID DS: v95uqfy (věcné
břemeno);

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručení veřejnou

vyhláškou)

− osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno, identifikace
účastníků řízení dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona – parc.č. st. 287 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. 254 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/12 (orná půda), 943/1 (orná
půda), 943/20 (orná půda), 943/19 (orná půda), 1001/4 (trvalý travní porost), 943/18 (orná
půda), 998 (ostatní plocha), 943/11 (orná půda), st. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 266
(zastavěná plocha a nádvoří), 943/4 (ostatní plocha), st. 274 (zastavěná plocha a nádvoří),
943/22 (orná půda), 997/2 (orná půda), st. 264 (zastavěná plocha a nádvoří), 997/1 (orná
půda), st. 325 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 332 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 331
(zastavěná plocha a nádvoří), 943/23 (zahrada), 993 (orná půda), st. 103 (zastavěná plocha a
nádvoří), 989/1 (trvalý travní porost), 975/1 (orná půda), 1549/2 (orná půda), 963/1 (orná
půda), 970 (zahrada), 966 (trvalý travní porost), 960/5 (orná půda), 960/4 (orná půda), 791/6
(orná půda), 791/2 (orná půda), 791/3 (ostatní plocha), 941/33 (zahrada), 941/51 (trvalý travní
porost), 941/45 (trvalý travní porost), st. 270 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Dolní
Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.

Správci technické infrastruktury (doručení veřejnou vyhláškou)
- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrzdovice,
60200 Brno, ID DS: jnnyjs6, (existence sítí zn. 5002486636);
- Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, ID DS qa7425t, (existence sítí
č.j. 831248/21);
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, ID DS: v95uqfy
(existence sítí zn. 001120479310, 0101613994);
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, ID DS: g74ug4f,
(zn. UPTA/OS/303636/2022);
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4, ID DS: 66nkwcv, (zn. VYJNEJ-202205825-01);
- Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, ID DS p4vdqdt, ( zn. CR1025081);
- SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, ID DS: vvb2cgg, (VYJ/2022-04285D/MW, VYJ/2022-05-111/MB);
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- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, ID DS: 69779z9, (zn.
1112201600);
- HnojnikNet, Hnojník 272, 73953 Hnojník, ID DS: bzgh55k, (č.j. 2022021);
Dotčené správní úřady (doručí se)
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany
přírody;
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, ID DS:
spdaive (č.j. HSOS-9077-2/2021);
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Frýdek-Místek, ID DS: w8pai4f (čj. KHSMS 95413/2021/FM/HOK);
- Obecní úřad Dolní Tošanovice, silniční správní úřad, č.j. D_Tos 730/2021/Starobová, ID DS:
ypbaxme;
- Obecní úřad Hnojník, stavební úřad, zn. OH/02909/2021/SÚ/Fi, ID DS: stdbeca;
Na vědomí (doručí se)
- Obecní úřad Dolní Tošanovice (veřejná vyhláška k vyvěšení);
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(zn. POD/23497/2021/9232/822.05);
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