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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 dle § 94j 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a 
§ 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, 
 
žadateli, kterým je: právnická osoba, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ: 45193665, se 
sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, která je v řízení zastoupena na základě 
písemné plné moci právnickou osobou, Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ: 64608042, se sídlem 
Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
 

I. vydává společné povolení,  

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, kterým  schvaluje stavební záměr na stavbu – „Metylovice – Lhotka 
– propoj vodovodního potrubí (náhrada zdrojové bilance)“ na pozemcích parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 
2220 v katastrálním území Metylovice, obci Metylovice, a na pozemcích parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 
1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku, obci Lhotka, název a kód vodního útvaru: 
Olešná od pramene po vzdutí nádrže Olešná, ID vodního útvaru  HOD_0570, určení polohy vodního díla 
orientačně podle souřadnicového systému S – JTSK: začátek určení: X – 1127426.34, Y – 469989.21, konec 
určení: X – 1127833.74, Y – 461569.26 

Druh a účel stavby: 

Jedná se o novostavbu vodovodního řádu k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, která bude sloužit jako 
náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. 

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje 
a povoluje:  
pozemky parc.č.: 
katastrální území Metylovice: 
parc.č. 2038/2 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 2096/2 (druh pozemku 
dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 2038/5 (druh pozemku dle evidence katastru 
nemovitostí – ostatní plocha), 2220 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha) 
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katastrální území Lhotka: 
parc.č. 1573 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 1525 (druh pozemku dle 
evidence katastru nemovitostí – vodní plocha), 1520 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – 
ostatní plocha), 1521 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 1831 (druh 
pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 1878 (druh pozemku dle evidence 
katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 1844 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – 
ostatní plocha), 1839 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 1843 (druh 
pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost) 
 
Popis prostorového řešení stavby:  
Je navržen nový propoj vodovodního potrubí z obce Metylovice do obce Lhotka, který bude sloužit jako 
náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. Jedná se o výstavbu nového vodovodního řadu z PE D110x10mm, 
PN16/SDR11/PE100 RC/Egeplast v délce 1720 m, který bude napojen na stávající vodovod PE DN 100 na 
pozemku parc.č. 2038/2 v k.ú. Metylovice a ukončen bude napojením na stávající vodovod PVC DN 100 a 
DN 50 na pozemku parc.č. 1520 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. V obci Lhotka v km 1,597 bude umístěna 
armaturní šachta s automatickým redukčním ventilem a vodoměrem včetně příslušných armatur a tvarovek 
z tvárné litiny. Do armaturní šachty bude přivedena NN přípojka, zemním kabelem AYKY-J 4x16 mm2 v délce 
55 m, napojení bude z distribučního vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1521 v k.ú. Lhotka u 
Frýdku – Místku. Součástí stavby bude úprava vystrojení stávajícího objektu přerušovací komory (PK) 20m3 
na pozemku parc.č. 1831 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku, ke které bude provedeno zemní kabelové vedení 
NN, kabelem AYKY-J 4x35mm2 délky 270,0 m. Zemní kabelové vedení bude napojeno na distribuční vedení 
ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. 
 
Stavba je členěna na následující stavební objekty (SO) a technická a technologická zařízení (TZ): 
 
Stavební objekty (SO): 
SO 01 Vodovodní řad 
SO 02 Armaturní šachta 
SO 03 Přípojka NN pro armaturní šachtu 
SO 04 Přípojka NN pro přerušovací komoru 20 m3 
 
Technická a technologická zařízení (TZ): 
TZ 01 Armaturní šachta – elektrotechnická část 
TZ 02 Přerušovací komora 20 m3 – elektrotechnická část 
 
Podrobný popis stavby obsahuje předložená projektová dokumentace, ověřená v tomto řízení, která je 
nedílnou součástí spisového materiálu odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí. 
 
Umístění stavby na pozemku: 
stavba se umísťuje na pozemcích parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území Metylovice, a 
na pozemcích parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku 
tak, jak je zakresleno ve výkresech, které autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202207 

 
   „Celkový situační výkres“ č. výkresu C.2.1  měřítko 1:2000 
   „Katastrální situace“  č. výkresu D.1.4.2 měřítko 1:1000 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí vymezil území dotčené vlivem stavby 
v rozsahu stavbou dotčených pozemků parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území 
Metylovice, a pozemků parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku 
– Místku. 
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Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, 
vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek: 
 
Podmínky pro umístění stavby: 
 
1. Stavba se umísťuje na pozemcích parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území 

Metylovice, a na pozemcích parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka 
u Frýdku – Místku. Podrobnosti umístění stavby jsou patrny z výkresů, které autorizoval Ing. Robert 
Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202207 
 

           „Celkový situační výkres“ č. výkresu C.2.1  měřítko 1:2000 
           „Katastrální situace“ č. výkresu D.1.4.2 měřítko 1:000 

 
  
Podmínky pro provedení stavby: 
 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (datum: 11/2020, zak. číslo: 13 1322), kterou 

autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, ČKAIT 1202207, a ověřené ve společném řízení. Případné změny a doplňky musí být 
projednány s vodoprávním úřadem v souladu s ust. § 118 odst. 7 stavebního zákona. 
 

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: 
- fáze výstavby po uložení vodovodního potrubí ve výkopu před jeho záhozem 

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 vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko 
Frýdek – Místek ze dne 31. 8. 2020, zn.: 6/2020/20909/Sk 

4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Obce Lhotka ze dne 18. 11. 2020, č.j.: Lho 450/2020 
5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN, a.s. ze dne 3. 3. 2020, č.j.: 564077/20 
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN, a.s. ze dne 22. 10. 2020, č.j.: 792231/20 
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0101436486 
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13. 11. 2020, zn: 

1111128548 
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 8. 2020, zn: 

1109910082 
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

ze dne 26. 10. 2021, zn.: 9773/V033529/2021/FA 
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce toků, Lesy České republiky, s.p. ze dne 27. 8. 

2020, č.j.: LCR951/004077/2020 
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 13. 8. 2020, 

zn: POD/12284/2020/923/2/828 
13. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany veřejného 

zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 
Frýdek – Místek ze dne 18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK: 

 
K vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit: 
 garance o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (de vyhlášky č. 409/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody, ve znění pozdějších předpisů 
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 Vyhovující výsledky laboratorního rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncové části 
vybudovaného propojení vodovodu, 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. Kontrolní 
laboratorní rozbor bude v souladu s § 4 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny 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. 

 
14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany přírody a 

krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, 
odboru životného prostředí ze dne 23. 1. 2021, zn: MUFO 21438/2020/KS: 

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením 

- 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. V případě, že není možno dodržet ochrannou 
vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu 
dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu. 

- 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. 

-  Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. 
K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva 
a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy 
je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou 
zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) 
rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze 
chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména 
nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen 
vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba 
připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je 
nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. 
Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.   

- Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být 
zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními 
staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému 
zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií 
rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou 
je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen 
krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté 
půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. 

- Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu 
stavební činnosti a mechanizací. Případné konflikty lze řešit citlivou lokální redukcí koruny na 
základě odsouhlasení odborného dozoru a v souladu s arboristickými standardy SPPK A02 002 
- Řezy stromů. 
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9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany přírody a 
krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku – Místku, 
odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021: 

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, zejména k bodům: 

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru 
kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene 
musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se 
nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, 
popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat 
prostředky na ošetření ran 

- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy – výkopovou zeminu je nutno uložit mimo 
kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) 
rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná 
navážka zeminy nebo jiného materiálu. 

- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením – stromy rostoucí v blízkosti stavby musí 
být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením 
(např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními 
stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který 
by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod 
korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 
Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha 
co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení – kořenový prostor stromů 
je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným 
přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním 
materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být 
zatěžovaná plocha co nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 
20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou 
konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li 
důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném 
zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. 

 

10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
(§ 119 odst. 1 stavebního zákona) 

 
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2023. 

 
II. ukládá 

podle § 15 odst. 4 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. 
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Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: 
 

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

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

3. Obec Lhotka, IČ: 00296864, se sídlem Lhotka 89, 739 47 Lhotka 

4. Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, IČ: 00095711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava –Přívoz 

5. Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, se 
sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

6. Ing. Jan Mohyla, nar. 22. 5. 1966, bytem Lhotka 5, 739 47 Lhotka 

7. Jaromír Běčák, nar. 19. 7. 1956, bytem Lhotka 31, 739 47 Lhotka 

8. ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 

9. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem 

10. CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň 
 
O d ů v o d n ě n í 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí obdržel dne 18. 11. 2021 žádost právnické 
osoby Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 
00 Ostrava – Mariánské hory, která je v řízení zastoupena na základě písemné plné moci Aqualia 
infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ: 64608042, se sídlem Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, o společné povolení ke stavbě - „Metylovice – Lhotka – propoj vodovodního potrubí (náhrada 
zdrojové bilance)“ na pozemcích parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území Metylovice, 
obci Metylovice, a na pozemcích parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka 
u Frýdku – Místku, obci Lhotka, podle § 94j - § 94p stavebního zákona. 
 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 94l stavebního zákona, § 7a a přílohy č. 6 
k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to projektovou dokumentací (datum: 11/2020, zak. číslo: 13 1322), 
kterou autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, ČKAIT 1202207, vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek ze 
dne 31. 8. 2020, zn.: 6/2020/20909/Sk, vyjádřením Obce Lhotka ze dne 18. 11. 2020, č.j.: Lho 450/2020, 
vyjádřením CETIN, a.s. ze dne 3. 3. 2020, č.j.: 564077/20, vyjádřením CETIN, a.s. ze dne 22. 10. 2020, č.j.: 
792231/20, sdělením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0101436486, vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. 
ze dne 13. 11. 2020, zn: 1111128548, stanoviskem ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 8. 2020, zn: 1109910082, 
stanovisema Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 26. 10. 2021, zn.: 
9773/V033529/2021, stanoviskem správce toků, Lesy České republiky, s.p. ze dne 27. 8. 2020, č.j.: 
LCR951/004077/2020, stanoviskem správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 13. 8. 2020, zn: 
POD/12284/2020/923/2/828, závazným stanoviskem dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 
18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK, koordinovaným stanoviskem Městského úřadu Frýdlant nad 
Ostravicí, odboru životného prostředí ze dne 23. 1. 2021, zn: MUFO 21438/2020/KS, koordinovaným 
stanoviskem Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 
2021, č.j.: MMFM 96475/2021, závazným stanoviskem dotčeného orgánu na úseku požární ochrany tj. 
Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 17. 9. 2020, č.j.: HSOS-7592-2/2020,  
závazným stanoviskem dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor 
ochrany územních zájmů ze dne 31. 8. 2020, Sp.zn.: 103236/2020-1150-OÚZ-BR, MO 249889/2020-1150, 
koordinovaným závazným stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020,  závazným stanoviskem orgánu 
územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavební úřad ze dne 24. 
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6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021, závazným stanoviskem Magistrátu města Frýdku – Místku, odbor 
územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 25. 4. 2022, č.j.: MMFM 62991/2022, smlouvou o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě číslo: 20_SOBS02_4121691652, 
smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/168/d/2020/Sk, smlouvou o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 21. 1. 2021, ev.č. budoucího povinného SMPOZ27/1624/21, 
vyjádřením obce Metylovice č.j.: 535/20/330.1 ze dne 3. 9. 2020, usnesením KÚ MSK, odboru dopravy a 
chytrého regionu ze dne 16. 11. 2020, č.j: MSK 144942/2020, sdělením MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru 
RRaSÚ ze dne 16. 11. 2020, zn: MUFO 32909/2020, sdělením Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru 
dopravy a silničního hospodářství ze dne 18. 11. 2020, č.j.: MMFM 158333/2020, vyjádřením Obce Lhotka 
ze dne 23. 7. 2020, č.j.: Lho 263/2020, stanoviskem GridServices, s.r.o. ze dne 6. 3. 2020, zn: 5002101242, 
stanoviskem GasNet Služby, s.r.o. ze dne 29. 10. 2020, zn: 5002243147, sdělením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 
11. 5. 2020, zn: 0101307366, ze dne 12. 5. 2020, zn: 0101307699, ze dne 12.5. 2020, zn: 0101307717, ze 
dne 12. 5. 2020, zn: 0101307727, ze dne 12. 5. 2020, zn: 0101307734, sdělením Telco Pro Services, a.s. ze 
dne 4. 1. 2021, zn: 0201171099, sdělením ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0700310738, sdělením 
Telco Pro Services, a.s. ze dne 4. 3. 2020, zn: 0201037436, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0201037443, ze dne 4. 3. 
2020, zn: 0201037445, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0201037448, sdělením ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 4. 3. 2020, 
zn: 0700177812, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0700177824, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0700177819, stanoviskem T-
Mobile Czech Republic a.s. ze dne 25. 10. 2021, zn: E53500/21, vyjádřením Vodafone Czech Republic a.s. ze 
dne 25. 10. 2021, zn: 211025-1053352319, sdělením České radiokomunikace a.s. ze dne 26. 10. 2021, zn: 
UPTS/OS/288493/2021, vyjádřením NET4GAS, s.r.o. ze dne 9. 7. 2020, zn: 6381/20/OVP/N, stanoviskem 
SmVaK Ostrava a.s. ze dne 4. 3. 2020, zn: 9773/V006753/2020/AUTOMAT a ze dne 4. 3. 2020, zn: 
9773/D006753/2020/AUTOMAT, vyjádřením itself s.r.o. ze dne 19. 8. 2020, č.j.: 20/003909, vyjádřením 
SITEL, spol. s.r.o. ze dne 25. 10. 2021, zn: 1412102418, ze dne 25. 10. 2021, zn: 1112104233 a ze dne 25. 10. 
2021, zn: 1312102489, vyjádřením Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i. ze dne 27. 7. 2020, č.j.: 
ARUB/4207/2020, záznamy z jednání konaných ve dnech 12. 5. 202, 14. 8. 2020, sdělení KÚ MSK, odbor 
ŽPaZ ze dne 15. 7. 2021, č.j.: MSK 89494/2021, o stanovení příslušného stavebního úřadu. 
 
Souhlasy osob s navrženým stavebním záměrem jsou vyznačeny na přiložených situačních výkresech (§184a 
stavebního zákona). Zdejší vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou a 
k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými stavbou prostřednictvím dálkového přístupu do katastru 
nemovitostí a aktuální mapu zájmového území. 
 
Jedná se o stavbu vodního díla nového propojení vodovodního potrubí z obce Metylovice do obce Lhotka, 
která bude sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka, kdy objekt vodovodního řadu (vodní dílo) je 
stavbou hlavní souboru staveb, a o objekt přípojky NN pro armaturní komoru (SO 3) a pro přerušovací 
komoru (SO 4) jsou vedlejšími stavbami souboru staveb. Souhlasné závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 
stavebního zákona k povolení vedlejší stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města Frýdku – Místku, 
odbor územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 25. 4. 2022, č.j.: MMFM 62991/2022. V tomto 
závazném stanovisku nejsou stanoveny žádné podmínky. 
 
Podle sdělení KÚ MSK, odbor ŽPaZ ze dne 15. 7. 2021, č.j.: MSK 89494/2021, je k provedení navrženého 
stavebního záměru v k.ú. Metylovice a Lhotka u Frýdku – Místku, příslušný zdejší vodoprávní úřad 
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí. 
 
Přípisem ze dne 25. 4. 2022, zn.: MUFO 13708/2022 oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení ve výše 
uvedené věci všem účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům a stanovil účastníkům řízení o  
společné povolení stavby lhůtu nejpozději do 31. května 2022 k uplatnění námitek a současně stanovil 
stejnou lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným správním orgánům (dle § 94 m odst. 3 stavebního 
zákona). Zároveň upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto (§ 94 m odst. 
3 stavebního zákona). Námitky účastníků řízení nebyly podány. 
 
Ve smyslu ust. § 94 m odst. 3 stavebního zákona upustil speciální stavební úřad od ohledání na místě a 
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad 
pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. 
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Současně ve výše uvedeném přípise ze dne 25. 4. 2022, zn.: MUFO 13708/2022 vodoprávní úřad dal 
účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. Účastníci 
řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ust. § 144 odst. 1 
správního řádu, doručoval vodoprávní úřad účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, oznámení 
o zahájení řízení podle § 144 odst. 2 správního řádu ve spojení § 94 m odst. 2 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou. 

Podmínky týkající se společného povolení stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí vyplývají z právních 
předpisů ve vodním hospodářství a stavebního zákona, z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, 
středisko Frýdek – Místek ze dne 31. 8. 2020, zn.: 6/2020/20909/Sk, z vyjádření Obce Lhotka ze dne 18. 11. 
2020, č.j.: Lho 450/2020, z vyjádření CETIN, a.s. ze dne 3. 3. 2020, č.j.: 564077/20, z vyjádření CETIN, a.s. ze 
dne 22. 10. 2020, č.j.: 792231/20, ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0101436486, z 
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13. 11. 2020, zn: 1111128548, ze stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 
5. 8. 2020, zn: 1109910082, ze stanoviska Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 26. 
10. 2021, zn.: 9773/V033529/2021, ze stanoviska správce toků, Lesy České republiky, s.p. ze dne 27. 8. 
2020, č.j.: LCR951/004077/2020, ze stanoviska správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 13. 8. 2020, zn: 
POD/12284/2020/923/2/828, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 
18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody 
a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, 
odboru životného prostředí ze dne 23. 1. 2021, zn: MUFO 21438/2020/KS, ze závazného stanoviska 
dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska 
Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: 
MMFM 96475/2021. 
 
V závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy lesů, které bylo vydáno v rámci koordinovaného 
stanoviska MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru ŽP ze dne 23. 1. 2021, zn.: MUFO 21438/2020/KS, nejsou 
stanoveny podmínky. V závazných stanoviscích dotčeného orgánu státní správy lesů, vodoprávního úřadu, 
které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního 
rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021, nejsou stanoveny podmínky.  
 
V závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany tj. Hasičský záchranný sbor MSK, 
územní odbor Frýdek – Místek ze dne 17. 9. 2020, č.j.: HSOS-7592-2/2020, nejsou stanoveny podmínky.  
V závazném stanovisku dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor 
ochrany územních zájmů ze dne 31. 8. 2020, Sp.zn.: 103236/2020-1150-OÚZ-BR, MO 249889/2020-1150, 
nejsou stanoveny podmínky.  
 
Vodoprávní úřad stanovil ve smyslu ust. § 94 p 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. 2023 a že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§119 odst.1 stavebního zákona).  
 
Dále vodoprávní úřad podle § 15 odst. 4 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. 

Žádost o společné povolení stavby obsahuje všechny náležitosti a doklady uvedené v ust. § 94l stavebního 
zákona a § 7a a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vodoprávní úřad uvádí, že podle závazného stanoviska dotčeného orgánu územního plánování, které bylo 
vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020 a ve spojení se závazným 
stanoviskem orgánu územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a 
stavební úřad ze dne 24. 6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021 a závazným stanoviskem Magistrátu města 
Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 25. 4. 2022, č.j.: MMFM 62991/2022,  
je navržený stavební záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, se zásadami územního rozvoje, 
s příslušným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, přípustný. 
 
Podle závazného stanoviska dotčeného orgánu územního plánování, které bylo vydáno v rámci 
koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020 realizací záměru dojde ke zlepšení 
úrovně a kvality technické infrastruktury, konkrétně ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Lze tedy 
konstatovat, že záměr je v souladu s prioritou (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky 
dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu...a dále s prioritou (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména 
dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou 
kvalitu života v současnosti i budoucnosti. Z dalších stanovených republikových priorit územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, definovaných v APÚR nejsou stavebním záměrem dotčeny. Záměr 
je v souladu s PÚR (politikou územního rozvoje). 

Záměry vymezené v ZÚR (Zásady územního rozvoje) nejsou předloženým stavebním záměrem dotčeny. 
Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území na posuzovaný záměr věcně 
nedopadají. Obě obce jsou v ZÚR zařazeny do rozvojové oblasti nadmístního významu OB N1 Podbeskydí. 
Stavební záměr neovlivní požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v 
území, stanovených pro uvedenou rozvojovou oblast. Posuzovaný záměr se nachází v té části obou obci, 
které jsou zařazeny do specifické krajiny Ondřejník - Palkovické hůrky (F-04). Vzhledem k tomu, že se jedná 
o stavbu podzemní, která po realizaci nebude mít žádný vizuální dopad na dotčené území, lze konstatovat, 
že zásadním způsobem nenaruší existující stav krajiny a neovlivní podmínky pro zachování a dosažení 
cílových kvalit pro specifickou oblast (F-04). Záměr je v souladu se ZÚR. 

Část posuzovaného záměru zasahuje do správního území obce Metylovice, pro kterou je platnou územně 
plánovací dokumentací Územní plán Metylovice, ve znění změny č. 1. (dále jen „ÚP Metylovice"). 

Ve správním území obce Metylovice se záměr dotýká pozemků p. č. 2038/2, 2096/2, 2038/5 a 2220 v k. ú. 
Metylovice. 

Krajský úřad prověřil možnosti umístění záměru dle jednotlivých funkčních ploch, kterých se záměr dotýká a 
z grafické části zjistil, že záměr je navržen do plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) a plochy vodní a 
vodohospodářské (W). 

Krajský úřad prověřil, zda stavební záměr není v rozporu se stanoveným využitím uvedených funkčních 
ploch. Dle kapitoly 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍM S 
URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČEL VYUŽITÍ....textové části ÚP Metylovice 

Plochy dopravní infrastruktury-silniční (DS) převažujícím účelem využití těchto ploch jsou plochy staveb a 
zařízení silniční dopravy. Jako využití přípustné jsou, mimo další, stanovena nezbytná zařízení technické 
Infrastruktury. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W), převažujícím účelem využití jsou vodní plochy a toky a 
vodohospodářské stavby na nich. Jako přípustné využití je uvedena nezbytná dopravní a technická 
infrastruktura. 

Dle § 2 odst. 1 stavebního zákona, ve kterém jsou definovány základní pojmy, je pod pismenem k) odst. 2 
uvedena definice technické infrastruktury, kterou se rozumí vedení a stavby s nimi provozné související 
zařízení technického vybavení, jako například vodovody....energetické vedení... Dle předložené 
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dokumentace bude navrhovaný záměr na propoj vodovodu mezi obcemi Lhotka a Metylovice sloužit jako 
náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. Lze tedy konstatovat, že se jedná o takový záměr, který splňuje 
parametry nezbytné technické infrastruktury. Záměr je v souladu s Územním plánem Metylovice. 

Část záměru zasahuje do správního území obce Lhotka, pro kterou je platnou územně plánovací 
dokumentací Územní plán Lhotka (dále jen „UP Lhotka"). 

Ve správním území obce Lhotka se posuzovaný záměr dotýká pozemků p.č. 1573, 1525, 1520, 1831, 1878, 
1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku. Z grafické části ÚP Lhotka vyplývá, že záměr zasahuje do 
následujících funkčních ploch: plochy a koridory dopravní infrastruktury silniční (DS), plochy vodní a 
vodohospodářské (VV), plochy zemědělské - obhospodařované půdy (2), plochy lesní (L), plochy komunikaci 
(K) a plochy a koridory dopravní infrastruktury drážní (DD). 

Krajský úřad prověřil přípustné a podmíněně přípustné využití jednotlivých funkčních ploch, dotčených 
záměrem a z kapitoly F. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ zjistil, že:  

Jako podmíněně přípustným využitím Ploch a koridorů dopravní infrastruktury silniční (DS) jsou stanoveny 
stavby a zařízení technického vybavení a přípojek na technické vybavení s ohledem na prostorové možnosti 
plochy dopravní infrastruktury silniční a vybavení jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo 
obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné.  

Pro Plochy vodní a vodohospodářské (W) je jako využití podmíněně přípustné stanoveny nové stavby a 
zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek, jejichž umístění nebo trasování 
mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúnosné.  

Pro Plochy komunikaci (K) jsou jako využití přípustné uvedeny stavby a zařízení technického vybaveni a 
přípojek na technické vybavení s ohledem na prostorové možnosti komunikaci.  

Pro Plochy zemědělské - obhospodařované půdy (Z) jsou jako přípustné využití uvedeny nové stavby a 
zařízení technického vybavení (včetně přípojek ke stavbám přípustným), jejichž umístění nebo trasování 
mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné. 

Pro Plochy lesní (L) jsou jako využití podmíněné přípustné stanoveny nové stavby a zařízení technické 
infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek, jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo 
obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné. 

Pro Plochy a koridory dopravní infrastruktury drážní (DD) je jako přípustné využití stanovena realizace 
staveb, zařízení a technického vybavení včetně přípojek na technické vybavení souvisejících s provozem 
lanovky. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že proto, aby byl návrh zařízení technické infrastruktury v souladu se 
stanovenými podmínkami, je nutné vysvětlení a zdůvodnění toho, proč má být záměr umístěn právě do 
uvedených ploch, a to z důvodu neexistence jiného řešení nebo velké finanční zátěže.  

Krajský úřad prověřil předložené podklady a zjistil, že Souhrnná technická zpráva neobsahuje žádné 
vyhodnocení a zdůvodnění toho, jak byly podmínky stanovené územním plánem naplněny. V této 
souvislosti je nutno uvést, že krajský úřad nemá kompetence, aby sám posoudil, zda by bylo možné 
předmětný záměr vést jinou trasou a zda by náklady na realizaci byly finančně neúměrné. 

Jiná situace je u plochy DD (zastavitelná plocha Z45), která je vymezena výhradně pro sedačkovou lanovku 
Lhotka-Ondřejník, o čemž svědčí stanovené přípustné využiti realizace staveb, zařízení a technického 
vybavení včetně přípojek na technické vybavení souvisejících s provozem lanovky". Krajský úřad prověřil 
obsah kapitoly F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE, obsahující 10 pokynů, 
které jsou platné pro celé správní území obce. Po jejich prostudování krajský úřad konstatuje, že žádný z 
nich nestanovuje takový pokyn, na základě kterého, by bylo možné využít zastavitelnou plochu 245 
zařazenou do plochy dopravní drážní (DD) jiným způsobem, nežli výhradně pro sedačkovou lanovku Lhotka - 
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Ondřejník. Na základě výše citovaného nezbylo než konstatovat, že záměr není v souladu s územním 
plánem Lhotka a proto je nepřípustný. 

Krajský úřad posoudil stavební záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 
18 a § 19 stavebního zákona. Cíle a úkoly územního plánování mají koncepční charakter a byly zohledněny 
při zpracování uvedených územních plánů. Předmětem stavebního záměru je vodovodní řad, provedený 
bezvýkopovou technologií. Tento záměr nemá s ohledem na své umístění pod zemi a svůj rozsah vliv na 
stanovené cíle a úkoly územního plánování. Stavební záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

V návaznosti na uvedené závazné stanovisko dotčeného orgánu územního plánování, které bylo vydáno 
v rámci koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020, byla navržená trasa NN přípojky 
umístěna do pozemků Z – plocha zemědělská a L – plocha lesní (původně byla navržena trasa vedoucí přes  
pozemek v zastavitelné ploše 245 zařazené do plochy dopravní drážní (DD), kterou nelze využit jiným 
způsobem, nežli výhradně pro sedačkovou lanovku Lhotka – Ondřejník). K navržené změně trasy NN 
přípojky s označením „Metylovice – Lhotka – propoj vodovodního potrubí – výstavba NN přípojky“ na 
pozemcích parc.č. 1831, 1839, 1843, 1844 a 1878 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku bylo vydáno závazné 
stanovisko orgánu územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a 
stavební úřad ze dne 24. 6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021. 

Podle závazného stanoviska dotčeného orgánu územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, 
odbor územního rozvoje a stavební úřad ze dne 24. 6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021, je navržený záměr  
výstavby NN přípojky v rámci stavby „Metylovice – Lhotka propoj vodovodního potrubí, přípustný.  Dle 
územního plánu Lhotka se pozemek parc.č. 1843 (část dotčená záměrem), 1839 k.ú. Lhotka u Frýdku – 
Místku nachází v ploše lesní (L), podmíněně přípustným využití jsou nové stavby a zařízení technické 
infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek, jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo 
obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné. Pozemek parc.č. 1844 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku se 
nachází v ploše komunikací (K), přípustným využitím jsou stavby a zařízení technického vybavení a přípojek 
na technické vybavení s ohledem na prostorové možnosti plochy komunikací. Pozemek parc.č. 1878 (část 
dotčena záměrem), 1831 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku se nachází v ploše zemědělské – obhospodařované 
půdy (Z), přípustným využitím jsou nové stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení 
(včetně přípojek ke stavbám přípustným), jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo neřešitelné 
nebo ekonomicky neúměrně náročné. Část pozemku parc.č. 1878 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku dotčena 
záměrem se nachází v zastavitelném území v ploše občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV), 
přípustným využitím jsou nové stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně 
přípojek s ohledem na prostorové možnosti lokality, urbanistickou strukturu a charakter okolní zástavby. 
Z hlediska funkčního využití je záměr v souladu s územním plánem. Dle PD se jedná vzhledem 
k technickému a ekonomickému řešení o jedinou trasu vhodnou k umístění NN přípojky. Dle územního 
plánu obce Lhotka se v širším okolí navržené trasy nachází pouze plochy L a Z, umístění přípojky NN mimo 
tyto plochy je tedy obtížně řešitelné a ekonomicky náročné. 
 
Územní plán Lhotka byl vydaný před platností Aktualizace č. 1 ZÚR. Orgán územního plánování posoudil 
předložený záměr s Aktualizací č. 1 ZÚR a konstatuje, že je v ní v souladu. Aktualizace č. 1 ZÚR MSK 
vymezuje na území obce Lhotka koridor pro ostatní druhy dopravy – lanovka Lhotka – Ondřejník, pod 
označení D306. Posuzovaný záměr se nachází mimo tento koridor. 
 
Po posouzení orgán územního plánování shledal, že výše uvedený záměr je v souladu s ustanoveními § 18 a 
§ 19 stavebního zákona týkající se cílů a úkolů územního plánování. 
 
Vodoprávní úřad konstatuje, že navržený záměr má být umístěn a proveden i na pozemku parc.č. 1521 
v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. V souladu se závazným stanoviskem Magistrátu města Frýdku – Místku, 
odbor územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 25. 4. 2022, č.j.: MMFM 62991/2022  uvádíme, že tento 
pozemek parc.č. 1521 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku se nachází v ploše a koridoru technické infrastruktury 
Z 9 (TI), kde je přípustné využití nových staveb a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení 
včetně přípojek. 
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V návaznosti na výše citované uvádíme, že navržený stavební záměr je z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje, se zásadami územního rozvoje, s příslušným územním plánem a z hlediska uplatňování 
cílů a úkolů územního plánování, přípustný. 
 
Posuzovaný stavební záměr je v souladu: 

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré 
náležitosti, které upravuje § 94 l stavebního zákona a § 7a a příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. vč. 
dokladů uvedených. Dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 
501/2006 Sb.,  (§§§ 20, 23, 24b) a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., (§§ 6, 8, 9, 10). Vzhledem k charakteru 
stavby nejsou dotčeny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,  

- s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu nebo napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba neklade nové požadavky 
na veřejnou infrastrukturu. Stavba bude napojena na distribuční vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na 
pozemku parc.č. 1521 a 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. Jedná se nový propoj vodovodního 
potrubí z obce Metylovice do obce Lhotka, který bude sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. 
Vodovodní řad bude napojen na PE DN 100 na pozemku parc.č. 2038/2 v k.ú. Metylovice a ukončen 
bude napojením na stávající vodovod PVC DN 100 a DN 50 na pozemku parc.č. 1520 v k.ú. Lhotka u 
Frýdku – Místku. Vymezené pozemky jsou dostupné z místních komunikací.  

- Stanoviska a vyjádření vlastníků stavbou dotčené technické infrastruktury předložená k návrhu na 
vydání společného povolení – vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – 
Místek ze dne 31. 8. 2020, zn.: 6/2020/20909/Sk, vyjádření Obce Lhotka ze dne 18. 11. 2020, č.j.: Lho 
450/2020, vyjádření CETIN, a.s. ze dne 3. 3. 2020, č.j.: 564077/20, vyjádření CETIN, a.s. ze dne 22. 10. 
2020, č.j.: 792231/20, sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0101436486, vyjádření ČEZ 
Distribuce, a.s. ze dne 13. 11. 2020, zn: 1111128548, stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 8. 2020, 
zn: 1109910082, stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 26. 10. 2021, 
zn.: 9773/V033529/2021, stanovisku správce toků, Lesy České republiky, s.p. ze dne 27. 8. 2020, č.j.: 
LCR951/004077/2020, stanovisko správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 13. 8. 2020, zn: 
POD/12284/2020/923/2/828 - byla vodoprávním úřadem vyhodnocena jako kladná a protože obsahují 
podmínky pro umístění a provedení stavby, jsou zapracována do podmínek tohoto společného 
povolení. 
 

- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů – vodoprávní úřad z předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, které k 
záměru stavby vydali  - koordinované stanovisko MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru ŽP ze dne 23. 1. 
2021, zn.: MUFO 21438/2020/KS, koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru 
územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021, koordinované 
závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020, závazné stanovisko dotčeného orgánu územního plánování, 
Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavební úřad ze dne 24. 6. 2021, č.j.: 
MMFM 93603/2021, závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze 
dne 18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK, závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku 
požární ochrany tj. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 17. 9. 2020, č.j.: 
HSOS-7592-2/2020, závazné stanovisku dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání 
s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 31. 8. 2020, Sp.zn.: 103236/2020-1150-OÚZ-BR, MO 
249889/2020-1150 - zjistil, že navržený stavební záměr respektuje požadavky zvláštních právních 
předpisů, které tyto dotčené orgány hájí. Vodoprávní úřad závazné stanovisko dotčeného orgánu 
ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK, závazné 
stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného 
stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životného prostředí ze dne 23. 1. 2021, zn: 
MUFO 21438/2020/KS, závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo 
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vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního 
rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021 vyhodnotil jako kladná, a 
protože obsahují podmínky pro umístění a provedení stavby, jsou v souladu s ust. § 149 správního řádu 
zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad dále z předložených dokladů 
dotčených orgánů nezjistil, že by stavební záměr žadatele byl v rozporu s nimi.  

 
 
Zdejší vodoprávní úřad uvádí, že předložená projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je 
přehledná a úplná. Byla zpracována oprávněnou osobou a v souladu s  vyhláškou č. 499/2006 Sb. , v rozsahu 
odpovídajícím druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu 
využití, vlivu na životní prostředí a trvání stavby. V projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny 
obecné požadavky na výstavbu. Pro navrhovanou stavbu vodního díla je zajištěn příjezd ke stavbě – 
s ohledem na charakter stavby – neklade stavba nové požadavky na technickou infrastrukturu. Stavba bude 
napojena na distribuční vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1521 a 1843 v k.ú. Lhotka u 
Frýdku – Místku. Jedná se nový propoj vodovodního potrubí z obce Metylovice do obce Lhotka, který bude 
sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. Vodovodní řad bude napojen na PE DN 100 na pozemku 
parc.č. 2038/2 v k.ú. Metylovice a ukončen bude napojením na stávající vodovod PVC DN 100 a DN 50 na 
pozemku parc.č. 1520 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. 
 
Zdejší vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby: území dotčené vlivy stavby je 
vymezeno v rozsahu stavbou dotčených pozemků  parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v k.ú. Metylovice, 
obci Metylovice, a pozemků parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u 
Frýdku – Místku, obci Lhotka. 
 
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (§24 
až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a 
ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení 
jejich dobrého stavu. 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 ve věci společného povolení stavby vodního díla zabýval stanovením 
okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto: 
 
dle § 27 odst. 1 správního řádu 
 

dle § 94k písm. a) stavebního zákona: 
 

1. Stavebník – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory 

 
dle § 94k písm. d) stavebního zákona: 

 

2. Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – Obec Metylovice, IČ: 00535991, se sídlem 
Metylovice 495, 739 49 Metylovice, Obec Lhotka, IČ: 00296864, se sídlem Lhotka 89, 739 47 Lhotka, 
Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
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příspěvková organizace, IČ: 00095711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, Česká 
republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 
00 Ostrava – Moravská Ostrava, Ing. Jan Mohyla, nar. 22. 5. 1966, bytem Lhotka 5, 739 47 Lhotka, 
Jaromír Běčák, nar. 19. 7. 1956, bytem Lhotka 31, 739 47 Lhotka, ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem 
Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 
2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň 

dle § 27 odst. 2 správního řádu 
 
- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn -  Obec Metylovice, Metylovice 

495, 739 49 Metylovice, Obec Lhotka, Lhotka 89, 739 49 Lhotka 

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – jsou v souladu s ust. § 94 m 
odst. 2 stavebního zákona, identifikováni následovně:  

 
k.ú. Metylovice 

1198/22, 1198/21, 1198/7, 1140/1, 1140/3, 1199/1, 2053/1, 1221, 1206/1, 2038/8, 1212/2, 2053/5, 
1207, 2222, 2221, 1306, 1304, 1313/8, 1313/6, 1313/7, 1313/5, 1313/2, 1215/2, 1220, 1428/7, 1428/5, 
1428/4, 1428/6, 1196/2, st. 1147 

k.ú. Lhotka u Frýdku - Místku 

1610, 1608, 1607, 1584, 1583, 1582, 879/3, st. 177, 1581, 1580, 1579, 1574, 888/1, 917, 1291/1, 166, 
167, st. 196, 165, 163/3, 161/10, 161/7, st. 441, 161/3, 163/5, 163/15, 163/6, st. 215, st. 234, 163/4, st. 
224, 163/9, 163/10, 163/14, 160/4, 160/1, 1519, 1524, 1522, 1523, 1526, 1527, 1558, 1559, 1562, 
1563, 1564, st. 178, 1565, 872, 870/2, 869/2, 869/1, 1570, st. 209, 1571, 1572, 1832, 1838, 1845, 1813, 
1842, 1812 

Správce vodních toků: 

Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, po posouzení předložené žádosti z hledisek 
daných vodním zákonem a stavebním zákonem dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje 
vodohospodářské zájmy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Poučení o opravném prostředku 
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                                                                                                                                                                                            
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Přílohy: 
 
1.  „Celkový situační výkres“, č. výkresu C.2.1, měřítko 1:2000, který autorizoval Ing. Robert Roh 
 

   2. „Katastrální situace“, č. výkresu D.1.4.2, měřítko 1:1000, který autorizoval Ing. Robert Roh 
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Rozdělovník 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení: 
 
podle § 94k  písm. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou): 

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory, prostřednictvím Aqualia Infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

2. Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice 

3. Obec Lhotka, Lhotka 89, 739 47 Lhotka 

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

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

6. Ing. Jan Mohyla, Lhotka 5, 739 47 Lhotka 

7. Jaromír Běčák, Lhotka 31, 739 47 Lhotka 

8. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 

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

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

 

podle § 94k  písm. e) stavebního zákona, kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou, jsou 
v souladu s ust. § 94 m odst. 2 stavebního zákona, identifikováni následovně: 

Identifikace  parc. č. pozemků:  
 
k.ú. Metylovice 

1198/22, 1198/21, 1198/7, 1140/1, 1140/3, 1199/1, 2053/1, 1221, 1206/1, 2038/8, 1212/2, 2053/5, 1207, 
2222, 2221, 1306, 1304, 1313/8, 1313/6, 1313/7, 1313/5, 1313/2, 1215/2, 1220, 1428/7, 1428/5, 1428/4, 
1428/6, 1196/2, st. 1147 

k.ú. Lhotka u Frýdku - Místku 

1610, 1608, 1607, 1584, 1583, 1582, 879/3, st. 177, 1581, 1580, 1579, 1574, 888/1, 917, 1291/1, 166, 167, 
st. 196, 165, 163/3, 161/10, 161/7, st. 441, 161/3, 163/5, 163/15, 163/6, st. 215, st. 234, 163/4, st. 224, 
163/9, 163/10, 163/14, 160/4, 160/1, 1519, 1524, 1522, 1523, 1526, 1527, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 
st. 178, 1565, 872, 870/2, 869/2, 869/1, 1570, st. 209, 1571, 1572, 1832, 1838, 1845, 1813, 1842, 1812 

Správce vodních toků: 

Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
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b) dotčené správní orgány 
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek – Místek,   
  Palackého 122, 738 02 Frýdek – Místek 
-  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek – Místek, Pavlíkova ul.   
   2264, 738 02 Frýdek – Místek 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava – odbor územního plánování a  
  stavebního řádu, odbor životního prostředí a zemědělství 
- Magistrát města Frýdku – Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek – Místek – odbor územního rozvoje a     
   stavebního úřadu (orgán územního plánování, obecný stavební úřad), odbor dopravy a silničního   
   hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany přírody a krajiny, orgán státní  
   správy lesů, ZPF, voda 
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP – ochrana přírody, lesy, ZPF 
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ – silniční správní úřad 
- Obecní úřad Metylovice – silniční správní, Metylovice 495, 739 49 Metylovice 
- Obecní úřad Lhotka – silniční správní, Lhotka 89, 739 47 Lhotka 
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného    
   dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno 
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Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, na úřední desce 
Obecního úřadu Metylovice a Obecního úřadu Lhotka se toto rozhodnutí 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 
3. Obecní úřad Lhotka, Lhotka 89, 739 47 Lhotka 
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Evidenční číslo písemnosti: 
 
 
VYVĚŠENO                                                                                    SŇATO 
Dne                                                                                                   Dne 
 
 
..…………………………                                                               ……..…………………. 
                                                                                            
 
                                                        
 
 
                                                      úřední razítko úřadu 
                                                          
 
                                                           ……………… 
                                                           
 
 
    
 
 
 
 
Jméno, příjmení, podpis                                                                  Jméno, příjmení, podpis 
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