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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

 
Rozhodnutí  

 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 
104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální 
stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“), 
 
účastníkovi řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu), kterým je: 
 

1.  Obec Metylovice, IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice 

 
I. vydává povolení 

 
podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona, ke stavbě vodního díla – „Rozšíření 
vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice – kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov“ na pozemcích 
parc.č. 2058/2, 1044/25, 2046/3, 1044/21, 1044/19, 1044/4, 1044/24, 1044/11, 2058/3, 2058/1, 1133, 
2095/2, 2050/1 a 2052 v kat. území Metylovice, obci Metylovice. 
 
Popis stavby: 
Jedná se o vybudování vodovodu v Metylovicích do lokalit Metylovice – kaplička sv. Anna a Metylovice – 
Žukov, které umožní v obou předmětných lokalitách připojení stávajících a budoucích nemovitostí na 
veřejný vodovod. Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovod PVC DN100 mm na pozemku 
parc.č. 2058/2 v k.ú. Metylovice. 
 
Stavba obsahuje: 
- Automatická, tlaková stanice (ATS) Delfín KaHa 2-CR-10-8-200-2FMA-PN16 s předřazenou akumulací o  
       objemu 6m3 
- Připojení ATS: Vodovod HDPE100 RC DN 80 mm v délce 22 m 
- Větev „A“: Vodovod HDPE100RC DN 80 mm v délce 454 m 
- Větev „B“: Vodovod HDPE100RC DN 80 mm v délce 247 m 
- Větev „C“: Vodovod HDPE100RC DN 80 mm v délce 204 m 
- Větev „D“: Vodovod HDPE100RC DN 50 mm v délce 147 m 
- Větev „E“: Vodovod HDPE100RC DN 80 mm v délce 226 m 
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- Větev „F“: Vodovod HDPE100RC DN 50 mm v délce 90 m 
 
Na řadech se vybuduje celkem 5 ks podzemních dvojčinných hydrantů DN 80mm a 2 ks odvzdušňovacích 
(odkalovacích) ventilů Havle č. 2491, DN 50mm (2“). 
 
Předmětem vodoprávního řízení nejsou vodovodní přípojky. 
 
Účel stavby:   
vodovodní řad zásobovací sítě 
 
Druh stavby: 
novostavba 
 
Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S – JTSK: 
 
Automatická tlaková stanice (ATS) 
X – 1127332.34               Y -  469352.49 
 
Větev „A“ 
začátek určení: X -  1127331.45  Y -  469353.98 
konec určení: X -  1127418.82  Y -  469740.43 
 
Větev „B“ 
začátek určení: X -  1127418.82  Y -  469740.43 
konec určení: X -  1127647.19  Y -  469690.01 
 
Větev „C“ 
začátek určení: X -  1127418.82  Y -  469740.43 
konec určení: X -  1127528.68  Y -  469922.67 
 
Větev „D“ 
začátek určení: X -  1127325.67  Y -  469365.2 
konec určení: X -  1127386.2  Y -  469498.69 
 
Větev „E“ 
začátek určení: X -  1127330.68  Y -  469353.29 
konec určení: X -  1127523.07  Y -  469462.48 
 
Větev „F“ 
začátek určení: X -  1127421.08  Y -  469412.06 
konec určení: X -  1127457.06  Y -  469492.56 
 
 
Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, 
vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek: 
 
Podmínky pro provedení stavby vodního díla: 
 

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace (datum: srpen 2017), kterou 
vypracoval Ing. Miloslav Klich, Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška, ověřené Ing. Janem 
Golembiovským, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100180, a ověřené 
ve vodoprávním řízení. Případné změny a doplňky smí být provedeny jen se souhlasem zdejšího 
vodoprávního úřadu. 
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2. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, bude odboru životního prostředí Městského úřadu 
Frýdlant nad Ostravicí, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen 
termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek: 

1. po uložení vodovodního potrubí do výkopu před jeho zásypem 

V případě, že pokládka vodovodu se zpětným záhozem bude provedena etapovitě, bude ve výše 
uvedeném termínu oznámena odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 
každá etapa samostatně. 

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., ze dne 22. 9. 2017, zn: 9773/V022137/2017/FA. 

4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 4. 10. 2017, zn: 
0100814845.  

5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 30. 3. 2017, 
zn: 1092269976.  

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., ze dne 21. 2. 2017, č.j.: 540681/17.  

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., 
středisko Frýdek – Místek ze dne 4. 10. 2017, zn.: 6/2017/27427/Sk: 

- Naše vyjádření ze zn.: 6/2017/08291/Sk ze dne 18. 4. 2017 zůstává nadále v platnosti 

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce toků tj. Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast 
povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku ze dne 25. 8. 2017, č.j. LCR951/003877/2017.  

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek - Místek ze dne 21. 4. 2017, 
č.j. KHSMS 16115/2017/FM/HOK:  

          K vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit: 

- doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č.         

             409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku     

             s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody odebraných z koncových částí vybudovaných     

vodovodních větví – větev „B“, větev „C“, větev „D“, větev „E“, větev „F“; laboratorní rozbory 
budou provedeny v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ 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 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 20. 9. 2017, č.j.: HSOS-10289-2/2017: 

- Před uvedením do užívání bude provedena kontrola zařízení pro zásobování požární vodou a 
bude předložen písemný záznam o této kontrole v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 246/2001 
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 

11. Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2019. 

12. Do doby užívání stavby musí být AT stanice napojena na elektro přípojku NN. 

13. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, lze dokončenou stavbu užívat jen na 

        základě kolaudačního souhlasu.  
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II. ukládá 
podle § 15 odst. 3 vodního zákona, předložit povolení k provozování vodovodu (§6 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů) spolu s žádostí o vydání 
kolaudačního souhlasu. 
 
O d ů v o d n ě n í 
 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 21. 9. 2017 žádost právnické 
osoby tj. Obec Metylovice, IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice, která je zastoupena 
na základě písemné plné moci fyzickou osobou Ing. Miloslav Klich, nar. 24. 1. 1963, bytem Kunčičky u Bašky 
334, 739 01 Baška, o povolení ke stavbě vodního díla – „Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita 
Metylovice – kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov“ na pozemcích parc.č. 2058/2, 1044/25, 2046/3, 
1044/21, 1044/19, 1044/4, 1044/24, 1044/11, 2058/3, 2058/1, 1133, 2095/2, 2050/1 a 2052 v k.ú. 
Metylovice, obci Metylovice, podle § 15 vodního zákona. 
 
Žádost obsahovala všechny povinné doklady stanovené v § 110 stavebního zákona a § 6 a přílohy č. 8 
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
 
Územní rozhodnutí o umístění této stavby vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního 
rozvoje a stavební úřad dne 8. 8. 2017, zn.: MUFO 23778/2017.  
 
Přípisem ze dne 4. 10. 2017, zn.: MUFO 30653/2017 oznámil vodoprávní úřad o zahájení řízení ve výše 
uvedené věci všem účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům a stanovil lhůtu v termínu nejpozději 
do 1. listopadu 2017, účastníkům řízení pro podání námitek, popř. důkazů a dotčeným správním orgánům 
stejnou lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek (dle § 112 odst. 2  stavebního zákona). Zároveň upozornil, 
že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 
stavebního zákona).  Námitky účastníků řízení nebyly podány. Rovněž nová závazná stanoviska dotčených 
orgánů nebyla uplatněna. 
 
Ve smyslu ust. § 112 odst. 2  stavebního zákona upustil speciální stavební úřad od ohledání na místě  a 
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. 
 
Současně ve výše uvedeném přípise ze dne 4. 10. 2017, zn.: MUFO 30653/2017 byla dle ust. § 36 odst. 3 
správního řádu účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech  3. 
listopadu 2017 a 6. listopadu 2017. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

V souladu s ust. § 113 odst. 3 stavebního zákona, doručoval zdejší vodoprávní úřad oznámení o zahájení 
řízení do vlastních rukou stavebníkovi. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ust. § 144 odst. 1 
správního řádu, doručuje vodoprávní úřad písemnosti podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou 
vyhláškou, s vyjímkou doručování účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu. 

Oznámení o zahájení řízení bylo podle § 25 odst. 2 správního řádu doručeno 15. dnem po vyvěšení na 
úřední desce doručujícího správního orgánu (MěÚ Frýdlant nad Ostravicí) a oznámení bylo zveřejněno též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce Obecního úřadu Metylovice se toto oznámení o 
zahájení řízení veřejnou vyhláškou pouze oznamovalo. 

Podmínky týkající se povolení stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí vyplývají z právních předpisů ve 
vodním hospodářství a ze stanoviska SmVaK Ostrava a.s. ze dne 22. 9. 2017, zn.: 9773/V022137/2017/FA, ze 
sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 10. 2017, zn: 0100814845, ze stanoviska ČEZ Distribuce a.s. ze dne 30. 
3. 2017, zn: 1092269976, z vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 21. 2. 2017, č.j.: 
540681/17, z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Frýdek – Místek ze dne 4. 10. 
2017, zn.: 6/2017/27427/Sk – z vyjádření ze zn.: 6/2017/08291/Sk ze dne 18. 4. 2017, z vyjádření správce 
toku Lesy ČR, s.p. ze dne 25. 8. 2017, č.j. LCR951/003877/2017, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu 
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ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Frýdek – Místek ze dne 21. 4. 2017, č.j. KHSMS 16115/2017/FM/HOK, ze závazného stanoviska 
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 
územní odbor Frýdek – Místek ze dne 20. 9. 2017, č.j.: HSOS-10289-2/2017. 

V závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy lesů tj. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor 
životního prostředí ze dne 28. 4. 2017, zn: MUFO 14098/2017/Mt/221.1.3, nejsou stanoveny podmínky. Ve 
stanovisku dotčeného silničního správního úřadu tj. Obecní úřad Metylovice ze dne 26. 4. 2017, zn.: 
289/17/330, nejsou stanoveny podmínky. 

Vodoprávní úřad stanovil ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona za účelem provedení kontrolní 
prohlídky, že stavebníkem bude písemně oznámen termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze 
výstavby podle plánu kontrolních prohlídek. Dále stanovil v souladu s návrhem stavebníka že stavba bude 
dokončena nejpozději do 31. 12. 2019 a že dokončenou stavbu tohoto vodního díla lze užívat na základě 
kolaudačního souhlasu, dle § 115 odst. 1 stavebního zákona. 
 
Vzhledem k tomu, že pro řádnou funkci a užívání AT stanice je nutné napojení na přívod el. energie,  byla 
proto vodoprávním úřadem stanovena podmínka, že do doby zahájení užívání stavby musí být automatická 
tlaková stanice napojena na elektro přípojku NN (smlouva o uzavření budoucí smlouvy a připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě -  č: 17_SOBS01_4121277789). 
 
Dále vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona, uložil stavebníkovi předložit povolení 
k provozování vodovodu (§6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve 
znění pozdějších předpisů) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Vzhledem k tomu, že každý je obecně platnými právními předpisy při své činnosti zavázán, je uvádění 
zákonem stanovených povinností v podmínkách pro realizaci stavby nadbytečné a bezdůvodné. 
 
Navržený záměr je v souladu se zájmy danými platným Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. 
 
Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, 
že předmětným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru. Vzhledem k charakteru, rozsahu 
a lokalizaci předmětné stavby lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení 
dobrého stavu vod ani v budoucnu.  
 
Vodoprávní úřad se v rámci řízení o povolení stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků 
řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto: 
 
podle § 109 písm. a) stavebního zákona: 

1. Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice, prostřednictvím Ing. Miloslav Klich, Kunčičky 
u Bašky 334, 739 01 Baška 

podle §109 písm. c) a d) stavebního zákona – vlastníci pozemků, na kterých bude stavba prováděna, není-li 
stavebníkem, a těch, kteří mají práva věcného břemene k těmto pozemkům, vlastníci a správci technické 
infrastruktury 

2. Daniel Kupčák, Hodoňovice 17, 739 01 Baška 
3. Denisa Válková, U hráze 1108, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
4. Lumír Klečka, Nová Ves 172, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
5. Radim Klečka, Na Příčnici 872/9, 739 32 Vratimov 
6. Tomáš Pokorný, K Jezeru 190/10, 700 30 Ostrava – Výškovice 
7. JUDr. Milan Pavelec, Metylovice 528, 739 49 Metylovice 
8. Pavel Merta, Metylovice 38, 739 49 Metylovice 
9. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, hospodaření se 

svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 00 
Ostrava – Přívoz 
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10. Gerhard Hřivnacký, Hornická 1202/19, 748 01 Hlučín 
11. Mgr. Jana Hřivnacká, Hornická 1202/19, 748 01 Hlučín 
12. Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
13. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava 
14. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
15. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
16. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku, Nádražní 

2811, 738 01 Frýdek – Místek 
17. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738  33 

Frýdek - Místek 
 
podle §109 písm.  e) a f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby  na něm, může-li 
být  jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu 
s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikováni následovně:  
 
pozemky parc.č. st. 368, st. 727, st. 285, st. 625, st. 893, st. 782, st. 1088/1, st. 1088/2, st. 369/1, st. 369/2, 
st. 782, st. 874, st. 892, st. 1009, st. 972, st. 1045, st. 513, st. 729, st. 730, st. 1102, st. 514, st. 1073, st. 751, 
st. 752, st. 1106, st. 1069, st. 1045, st. 373, 1047/3, 1088/11, 1044/18, 1044/20, 1046/2, 1046/4, 1047/6, 
1047/7, 1047/2, 1047/4, 1047/1, 1047/9, 1046/3, 1046/1, 1046/7, 1046/6, 1134/1, 1134/2, 1198/11, 
1198/15, 1198/20, 1198/19, 1054/7, 1054/8, 1054/9, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1050/5, 1039/9, 
1039/10, 1039/18, 1039/4, 1038/1, 1038/3, 1038/7, 1038/6, 1054/2, 1198/8, 1198/9, 1198/10, 1198/12, 
1198/13, 1198/14, 1039/3, 1039/7, 1047/3, 1039/14, 1044/26, 1044/27, 1044/10, 2203, 1051 a 1050/3 
v k.ú. Metylovice, obci Metylovice. 
 
- 115 odst. 5 vodního zákona správce dotčeného vodního toku – Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí 
Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek 
 
Vodoprávní úřad uvádí, že vlastnická ani jiná věcná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto 
rozhodnutím, dle názoru vodoprávního úřadu, s ohledem na rozsah stavby a účel jejího užívání, přímo 
dotčena. 
 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, v provedeném řízení přezkoumal 
předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji 
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že navrženým řešením nejsou ohroženy zájmy chráněné 
zákony a zvláštními právními předpisy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným 
u zdejšího odboru životního prostředí, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního 
řádu). V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. 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 městský úřad Frýdlant nad Ostravicí. Podané 
odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního orgánu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné (§82 odst. 1 správního řádu). 

 
 
 
Bc. Jakub Štěpán 
referent odboru ŽP 
oprávněná úřední osoba                            „otisk úředního razítka“ 
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Obdrží: 
 
Účastníci řízení: 
 
podle § 109 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou): 

 

1. Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice, prostřednictvím Ing. Miloslav Klich, Kunčičky 
u Bašky 334, 739 01 Baška 

 

Účastníci stavebního řízení,  podle § 109 stavebního řádu, kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou 
vyhláškou: 

podle §109 písm. c) a d) stavebního zákona – vlastníci pozemků, na kterých bude stavba prováděna, není-li 
stavebníkem, a těch, kteří mají práva věcného břemene k těmto pozemkům, vlastníci a správci technické 
infrastruktury 

2. Daniel Kupčák, Hodoňovice 17, 739 01 Baška 
3. Denisa Válková, U hráze 1108, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
4. Lumír Klečka, Nová Ves 172, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
5. Radim Klečka, Na Příčnici 872/9, 739 32 Vratimov 
6. Tomáš Pokorný, K Jezeru 190/10, 700 30 Ostrava – Výškovice 
7. JUDr. Milan Pavelec, Metylovice 528, 739 49 Metylovice 
8. Pavel Merta, Metylovice 38, 739 49 Metylovice 
9. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, hospodaření se 

svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 00 
Ostrava – Přívoz 

10. Gerhard Hřivnacký, Hornická 1202/19, 748 01 Hlučín 
11. Mgr. Jana Hřivnacká, Hornická 1202/19, 748 01 Hlučín 
12. Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 

1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
13. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava 
14. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
15. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
16. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku, Nádražní 

2811, 738 01 Frýdek – Místek 
17. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738  33 

Frýdek - Místek 
 
podle §109 písm.  e) a f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby  na něm, může-li 
být  jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu 
s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikováni následovně:  
 
pozemky parc.č. st. 368, st. 727, st. 285, st. 625, st. 893, st. 782, st. 1088/1, st. 1088/2, st. 369/1, st. 369/2, 
st. 782, st. 874, st. 892, st. 1009, st. 972, st. 1045, st. 513, st. 729, st. 730, st. 1102, st. 514, st. 1073, st. 751, 
st. 752, st. 1106, st. 1069, st. 1045, st. 373, 1047/3, 1088/11, 1044/18, 1044/20, 1046/2, 1046/4, 1047/6, 
1047/7, 1047/2, 1047/4, 1047/1, 1047/9, 1046/3, 1046/1, 1046/7, 1046/6, 1134/1, 1134/2, 1198/11, 
1198/15, 1198/20, 1198/19, 1054/7, 1054/8, 1054/9, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1050/5, 1039/9, 
1039/10, 1039/18, 1039/4, 1038/1, 1038/3, 1038/7, 1038/6, 1054/2, 1198/8, 1198/9, 1198/10, 1198/12, 
1198/13, 1198/14, 1039/3, 1039/7, 1047/3, 1039/14, 1044/26, 1044/27, 1044/10, 2203, 1051 a 1050/3 
v k.ú. Metylovice, obci Metylovice. 
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dotčené správní orgány: 
 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ 
 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ – silniční správní úřad 
 Obecní úřad Metylovice – silniční správní úřad, Metylovice 495, 739 49 Metylovice 
 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP-orgán ZPF, orgán státní správy lesů 
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00      

Ostrava 
 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Územní 

odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova  2264, 738 02 Frýdek-Místek 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, na úřední desce 
Obecního úřadu Metylovice se toto rozhodnutí o povolení stavby veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. 
 
 
- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů a následné 
vrácení odboru ŽP. Zároveň bude rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

1. MěÚ Frýdlant n.Ostr., odbor vnitřních věcí a obecný živnostenský úřad 
2. Obecní úřad Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice 

 
 
 
 
Evidenční číslo písemnosti: 
 
 
VYVĚŠENO                                                                                    SŇATO 
Dne                                                                                                   Dne 
 
 
..…………………………                                                               ……..…………………. 
                                                                                            
 
                                                        
 
 
                                                      úřední razítko úřadu 
                                                          
 
                                                           ……………… 
                                                           
 
 
    
 
 
 
 
Jméno, příjmení, podpis                                                                  Jméno, příjmení, podpis 
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