
Městský úřad Brušperk                                                        K Náměstí 22, 739 44 Brušperk   

 

stavební úřad 

                                     
č.j.         :  SÚ/330/1025/2018/So  Bc. Ondřej Fojtů  

vyřizuje :  Ing. Sandra Sobotková                                  Gen. Janka 1157/3 

tel.         :  591 144 463                                              709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

e-mail    :  sobotkova@brusperk-mesto.cz  prostřednictvím 

  Ing. arch. Jaroslav Klega 

  U Jana 266/17 

  725 29 Ostrava - Petřkovice     

Datum     : 07.08.2018 

 

R O Z H O D N U T Í 

 

V ý r o k  

 
Městský úřad Brušperk, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle ust. § 13 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), v y d á v á podle ust. § 94j odst. 1 v souladu s ust. § 94p odst. 1 

stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na žádost 

stavebníka: 

 

Bc. Ondřej Fojtů datum narození:  23.01.1983 

trvale bytem Gen. Janka 1157/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

 

společné povolení na stavbu 
 

„Rodinný dům s garáží“ 

                                                                                                                                                                  

na pozemku parc. č. 505/15 (trvalý travní porost) v k.ú. Sklenov obec Hukvaldy – včetně 

přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže, 2 ks vsakovacích jímek a 

odvodňovacího žlabu, přípojky splaškové kanalizace, venkovní části domovního rozvodu 

elektro, vodovodní přípojky včetně venkovní části domovního rozvodu vody, částečného 

oplocení a fotovoltaických panelů s tím že, 

 

- dešťová kanalizace včetně akumulační nádrže, 2 x vsakovacích jímek a odvodňovacího žlabu 

povede pozemkem parc. č. 505/15 k.ú. Sklenov obec Hukvaldy, 

- splašková kanalizace povede pozemky parc.č. 505/15 a 505/10 k.ú. Sklenov obec Hukvaldy, 

- domovní rozvod elektro povede pozemkem parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov, 

- vodovodní přípojka včetně domovního rozvodu vody povede pozemky parc. č. 505/15 a 505/10 

k.ú. Sklenov obec Hukvaldy, 

- částečné oplocení bude umístěno na pozemku parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov obec Hukvaldy, 

- fotovoltaické panely budou umístěny na střeše RD umístěného na pozemku parc.č. 505/15 k.ú. 

Sklenov obec Hukvaldy. 
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Elektrická přípojka je stávající. 

 

Záměr řeší: 

Stavbu rodinného domu s kaskádovitým umístěním jednotlivých výškových úrovní stavby 

(částečně zapuštěná garáž s krytým vstupem a vjezdem) o celkové zastavěné ploše 214,6 m2. 

Novostavba bude jednopodlažní, o 1 bytové jednotce a zastřešená částečně pultovou a plochou 

střechou s výškou atiky v nejvyšší části střechy + 3,635 m.  

Rodinný dům bude napojen elektrickou přípojkou na elektrické vedení, která je zakončena 

stávající HDS na hranici pozemku parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov. Zásobení RD vodou bude 

zajištěno vodovodní přípojkou DN 32 PE 100 RC napojenou na stávající vodovodní řád DN 80 

PVC, která bude zakončena VŠ na pozemku parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov. Splaškové odpadní vody 

budou svedeny přípojkou splaškové kanalizace PVC DN 150 napojenou na stávající stoku DN 

300 PP. Dešťové vody budou svedeny dešťovou kanalizací PVC DN 100 - 150 s přepadem do 

akumulační nádrže (6,2 m3) a následně zasakovány vsakovací jímkou rozměry 5 x 2 x 3,7 m a 

vsakovací jímkou rozměry 4 x 2 x 5,2 m. 

Zdrojem tepla pro vytápění bude elektrické podlahové vytápění a jako doplňkový zdroj budou 

krbová akumulační kamna. Výměna vzduchu v RD bude zajištěna rekuperační jednotkou 

DOMEO 210 FL. Na střeše RD budou osazeny fotovoltaické panely BenQ Solar 270 

 

Součástí RD bude funkčně a provozně propojena pergola o celkové zastavěné ploše cca 21 m2, 

jejíž sloupky budou zakotvené do opěrné zídky výšky 0,7 m.  

 

Částečné oplocení na pozemku parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov (k veřejnému prostranství stávající 

místní komunikace) bude 1,5 m vysoké, tvořeno drátěným pletivem, sloupky z hranatých jacklů 

kotvených do betonových patek, bez podezdívky, doplněno o vjezdovou bránu, branku a zděnou 

zídku. Oplocení bude navazovat na stávající oplocení okolních pozemků. 

 

Přístup a příjezd k RD bude zajištěn sjezdem na místní komunikaci vedoucí po pozemku parc.č. 

505/10 k.ú. Sklenov obec Hukvaldy.   

 

Stavba RD obsahuje: 

1 bytovou jednotku 

1. PP (zapuštěné podlaží s krytým vstupem a vjezdem) – zádveří, garáž a sklad, 

1.NP – schodiště, obývací pokoj + kuchyňský kout, chodba, pracovna, WC, technická místnost, 

koupelna, ložnice, šatna a 2 x pokoj  

 

Viz příloha č. I – situace - koordinační situační výkres v měřítku 1:250, která je nedílnou 

součástí tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“):  

- Bc. Ondřej Fojtů, nar. 23.01.1983, trvale bytem Gen. Janka 1157/3, 709 00 Ostrava – Mariánské 

Hory 

- Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha – Nusle 

- Ing. Pavel Miklas, nar. 07.05.1973, trvale bytem Staříčská 287, 739 25 Sviadnov 

- Obec Hukvaldy, IČO: 002 97 194, se sídlem Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy 

- Libor Koller, nar. 05.03.1973, trvale bytem Jana Maluchy 215/75, 700 30 Ostrava - Dubina 

- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  

 

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:   
 
1. Stavba „Rodinný dům s garáží“ na pozemku parc. č. 505/15 v k.ú Sklenov obec Hukvaldy  

– včetně přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže, 2 ks vsakovacích jímek a 

odvodňovacího žlabu, přípojky splaškové kanalizace, venkovní části domovního rozvodu 

elektro, vodovodní přípojky včetně venkovní části domovního rozvodu vody, částečného 
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oplocení a fotovoltaických panelů, bude umístěna dle koordinační situace stavby 

v měřítku 1:250, který je součástí ověřené dokumentace doložené ke společnému 

územnímu a stavebnímu řízení.  

 

2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc.č. 

505/15 a 505/10 k.ú. Sklenov obec Hukvaldy. 

 

3. Stavba rodinného domu s garáží bude umístěna ve vzdálenosti 4,24 m od nejbližšího rohu 

RD ke společné hranici pozemku parc.č. 505/31 k.ú. Sklenov, 4,64 m od nejbližšího rohu 

RD ke společné hranici pozemku parc.č. 505/45 k.ú. Sklenov, 27,35 m ke společné hranici 

pozemku parc.č. 505/13 a 7,5 m ke společné hranici pozemku parc.č. 505/10 k.ú. Sklenov.  

 

4. Stavba rodinného domu bude s kaskádovitým umístěním jednotlivých výškových úrovní 

stavby (částečně zapuštěná garáž s krytým vstupem a vjezdem), jednopodlažní, o 1 bytové 

jednotce a zastřešená částečně pultovou a plochou střechou s výškou atiky v nejvyšší části 

střechy + 3,635 m.  

 

5. Součástí RD bude funkčně a provozně propojena pergola o celkové zastavěné ploše cca 21 

m2, jejíž sloupky budou zakotvené do opěrné zídky výšky 0,7 m.  

 

6. Přístup a příjezd k RD bude zajištěn sjezdem z místní komunikace č. 39 c vedoucí po 

pozemku parc.č. 505/10 k.ú. Sklenov obec Hukvaldy v souladu s rozhodnutím OÚ 

Hukvaldy o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci pod č.j. Huk167/2018-

rozhodnutí ze dne 14.03.2018. 

 

7. Zásobování rodinného domu s garáží vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou DN 32 

PE 100 RC napojenou na stávající vodovod DN 80 PVC, která bude zakončena VŠ na 

pozemku parc. č. 505/15 k.ú. Sklenov. Délka vodovodní přípojky po VŠ bude 5,9 m.   

 

8. Splaškové odpadní vody z rodinného domu s garáží budou svedeny kanalizační přípojkou 

PVC DN 150 na stávající stoku DN 300 PP. Délka kanalizační přípojky bude 18,9 m.  

 

9. Dešťové vody z rodinného domu s garáží budou svedeny dešťovou kanalizací PVC DN 

100-150 s přepadem do akumulační nádrže (6,2 m3) a následně zasakovány vsakovací 

jímkou rozměry 5 x 2 x 3,7 m a vsakovací jímkou rozměry 4 x 2 x 5,2 m. 

 

10. Zdrojem vytápění RD bude elektrické podlahové vytápění. Jako doplňkový zdroj vytápění 

budou krbová akumulační kamna. Na střeše RD budou osazeny fotovoltaické panely 

BenQ Solar 270. 

 

11. Výměna vzduchu v RD bude zajištěna rekuperační jednotkou DOMEO 210 FL.  

 

12. Stávající inženýrské sítě budou respektovány včetně jejich ochranných pásem. 

 

13. Před zahájením výkopových prací bude požádáno u příslušných správců o vytýčení 

veškerých podzemních inženýrských sítí v místě stavby. O provedených vytýčení budou 

oprávněnými osobami sepsány protokoly. Při stavbě nesmí dojít k jejich poškození či 

vyřazení z provozu. Při provádění prací budou dodrženy podmínky dané ve vytyčovacích 

protokolech a ve vyjádřeních správců sítí k územnímu řízení a pří křížení a souběhu 

inženýrských sítí bude dodržena norma ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení) 
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14. V rámci stavby budou dodrženy podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí uvedené 

ve vyjádřeních: ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100943148 ze dne 19.06.2018, zn. 1096941542 

ze dne 26.02.2018, GridServices, s.r.o., zn. 5001664501 ze dne 23.02.2018, Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 776527/17 ze dne 23.11.2017 a zn. 18085 ze dne 

07.02.2018 a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn. 

9773/V032770/2017/FA ze dne 15.01.2018 a zn. 9773/V003860/2018/FA ze dne 

02.03.2018. 

 

15. Pro zajištění ochrany zemědělského půdního fondu budou respektovány podmínky 

závazného stanoviska Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru životního prostředí a 

zemědělství, č.j. MMFM 29206/2018 ze dne 26.02.2018, sp. zn. MMFM_S 

2874/2018/OŽPaZ/BilJ, dle ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: pro trvalé odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu pro stavbu – novostavba rodinného domu s garáží včetně 

zpevněných ploch, opocení, přípojky vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace – 

vsaky, elektro přívod o celkové výměře 345,21 m2 na části pozemku parc. č. 505/15 k.ú. 

Sklenov obec Hukvaldy. 

 
- Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení trvalého záboru 

půdy a bude zabezpečeno, aby hranice záboru půdy nebyly narušovány a 
svévolně posunovány do okolní půdní držby, 
 

- Z plochy trvalého záboru půdy před zahájením stavebních prací na pozemku 
parcela č. 505/15 k.ú. Sklenov bude provedena skrývka kulturní vrstvy 
půdy – orniční vrstvy minimálně do hloubky cca 18 cm a podle podmínek 
v terénu bude provedena skrývka hlouběji uložené zúrodnění schopné vrstvy 
půdy – podorniční vrstvy. Sejmutá orniční a podorniční vrstva půdy bude 
po dobu výstavby krátkodobě uložena odděleně na deponii na vhodném místě 
na dotčeném pozemku. Po ukončení výstavby bude orniční vrstva využita pro 
zúrodnění svrchní vrstvy půdy zbývající části pozemku parc. č. 505/15 
k.ú. Sklenov. Sejmutá podorniční vrstva může být použita pro jemné 
terénní úpravy. V souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, v platném znění (dále 
jen „vyhláška č. 13/1194 Sb.“), musí být kulturní vrstva půdy zajištěna 
před znehodnocením a zcizením. O činnosti související se skrývkou, 
uložením a rozprostřením bude veden protokol, v němž budou uvedeny 
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a 
účelnosti využívání kulturní vrstvy půdy. 

 
16. Bude dodržena podmínka uvedená v  koordinovaném stanovisku Magistrátu města Frýdku 

- Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, č.j. MMFM 22955/2018 ze dne 

04.04.2018, a to zejména v závazném stanovisku orgánu územního plánování dle § 96b 

odst. 3 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:  

 
- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací. 

 
17. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie ČR, Dopravního 

inspektorátu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru 

Frýdek – Místek pod č.j. KRPT-35669-2/ČJ-2018-070206 ze dne 26.02.2018. 

 

18. Stavba bude provedena v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby z ledna 2018. 

 

19. V garáži budou provedeny odvětrávací otvory nad podlahou a pod stropem pro nezávislé 

větrání garáže. 

 

20. Stavba bude zajištěna proti pronikání radonu z podloží s ohledem na novelu atomového 

zákona č. 263/2016 Sb., s účinností od 01.01.2017 a to zvolenou protiradonovou izolací 

asf. pás glastek 40 special mineral. 
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21. Po dokončení stavby bude provedeno měření pobytového radonu s ohledem na 

zjištěný střední radonový index.  

 

22. Stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. V případě 

jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ust. § 22 zákona č. 20/1987 Sb., už 

od doby přípravy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 

oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  

 

23. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde 

k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu ust. § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 

Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, 

popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).  

 

24. Při provádění staveb je nutno dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

 

25. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a na ně navazující ustanovení  příslušných českých technických norem. 

 

26. Po dobu realizace stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí 

stavby, k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci, ke znečišťování 

komunikací a k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.  

 

27. Při stavbě bude postupováno v souladu s technickými zprávami, které jsou součástí 

ověřené projektové dokumentace stavby. 

 

28. Realizací stavby a jejím následným užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani 

povrchových vod. 

 

29. Veškerá případná manipulace s vodami závadnými látkami v době realizace stavby musí 

být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 

jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. 

 

30. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě 

 

31. S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech.  

 

32. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem oprávněným k této činnosti. Název a 

sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník stavebnímu úřadu 1 týden od ukončení 

výběrového řízení. 

 

33. Na stavbě musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje 

týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby.  

 

34. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

 

35. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu 

dokončení jednotlivých dohodnutých fází výstavby, vybraných z návrhu plánu kontrolních 

prohlídek a to – dokončení nosných konstrukcí a dokončení kompletačních konstrukcí. 

 

36. Stavba bude dokončena v termínu do prosince 2019. 
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37. 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 uvedeném zůstaly 

čitelné, a musí být ponechán na stavbě do užívání stavby.  

 

38. Dokončenou stavbu, provedenou v souladu se stavebním povolením, lze užívat na 

základě ohlášení dokončení stavby s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 225/2017 

Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, 

od 1.1.2018. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 

vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

 

O d ů v o d n ě n í   

 
Městský úřad Brušperk, stavební úřad, obdržel dne 20.04.2018 žádost stavebníka - Bc. Ondřej 

Fojtů, nar. 23.01.1983, trvale bytem Gen. Janka 1157/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 

prostřednictvím zplnomocněné fyzické osoby podnikající – Ing. arch. Jaroslav Klega, IČO: 030 

64 204, U Jana 266/17, 725 29 Ostrava – Petřkovice, o vydání společného povolení pro stavbu  

„Rodinný dům s garáží“ na pozemku parc. č. 505/15 (trvalý travní porost) v k.ú. Sklenov obec 

Hukvaldy – včetně přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže, 2 ks vsakovacích 

jímek a odvodňovacího žlabu, přípojky splaškové kanalizace, venkovní části domovního rozvodu 

elektro, vodovodní přípojky včetně venkovní části domovního rozvodu vody, částečného oplocení 

a fotovoltaických panelů. 

 

Z ust. § 94l odst. 5 stavebního zákona vyplývá, že „Pokud žádost o vydání společného povolení 

neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení 

přeruší; usnesení o přerušení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi. Ustanovení § 88 o přerušení 

řízení se použije obdobně. Dojde-li k zastavení řízení z důvodu neodstranění vad žádosti, usnesení 

o zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi.“ 

 

Po prostudování předložené žádosti a předložených dokladů stavební úřad zjistil, že žádost nemá 

předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný doklad pro posouzení umístění a povolení 

navrhované stavby v území.  Žadatel byl proto v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád (dále jen “správní řád“), vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě do 31.08.2018 a 

z tohoto důvodu bylo též usnesením rozhodnuto podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, o přerušení územního a stavebního řízení. Usnesení o přerušení 

územního a stavebního řízení nabylo právní moci dne 09.06.2018 

 

Dne 20.06.2018 obdržel stavební úřad Městského úřadu Brušperk od žadatele zastoupeného 

prostřednictvím zplnomocněné fyzické osoby podnikající  – Ing. arch. Jaroslav Klega doplnění 

žádosti dle zaslané výzvy o chybějící podklady.  

 

V ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona je uvedeno, že „Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a 

dotčeným orgánů zahájení řízení nejméně 15 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním 

na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná 

stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude 

přihlédnuto. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, 

nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy.“ 

 

Z ust. § 94 m odst. 2 stavebního zákona mimo jiné vyplývá, i že „V případě řízení s velkým 

počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 

účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčených orgánů jednotlivě; účastníky podle § 27 

odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona. 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení 

doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.“  
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Odst. 3 téhož ustanovení stanoví, že „Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání, může 

stavební úřad upustit, jsou –li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Upustí-li od 

ústního jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, dokdy mohou dotčené orgány 

uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Zároveň je upozorní, že k později 

uplatněným závazným stanoviskům a účastníci řízení své námitky. Zároveň je upozorní, že 

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. Ustanovení § 113 

odst. 1 a 2 se použije obdobně.“ 

 

Po doplnění předepsaných náležitostí oznámil stavební úřad opatřením ze dne 20.06.2018 

v souladu s ust. § 94j a ust. § 94m stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního 

řízení pro výše uvedenou stavbu. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení (nad 30 účastníků 

řízení) bylo oznámení o zahájení řízení účastníkům dle § 94k písm. e) stavebního zákona 

doručováno prostřednictvím veřejné vyhlášky. Tito účastníci řízení byli v oznámení o zahájení 

společného územního a stavebního řízení identifikováni označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí. 

 

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho umístění a 

provedení, upustil stavební úřad Městského úřadu Brušperk v souladu s ust. § 94m odst. 3 

stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. 

 

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení bylo v souladu se zák. č. 500/2004 

Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručeno známým účastníkům řízení a dotčeným 

správním orgánům. 

 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohli nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí u stavebního 

úřadu Městského úřadu Brušperk v úřední dny pondělí a středu od 8.00-11.30 a od  13.00-17.00 

hod.  

 

Námitky a připomínky k podané žádosti o společné územní a stavební řízení mohli účastníci 

řízení uplatnit ve lhůtě do 23.07.2018 s poučením, že jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné 

lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. 

 

Dne 16.07.2018 se dostavil do kanceláře stavebního úřadu účastník řízení – Libor Koller, trvale 

bytem Jana Maluchy 215/75, 700 30 Ostrava - Dubina, aby využil možnosti nahlédnout do 

podkladů pro vydání rozhodnutí s tím, že námitky a připomínky ke stavbě neuplatní. Účastníkovi 

řízení byla poskytnuta fotodokumentace části PD a to koordinačního výkresu C. 3 a Pohledů D. 

1.1.1. 

Rovněž výše uvedený účastník řízení při této příležitosti požádal samostatným přípisem o změnu 

doručovací adresy. 

 

Do stanoveného termínu 23.07.2018 neobdržel stavební úřad žádné námitky ani připomínky 

k umístění a povolení předmětné stavby. Rovněž žádný z dotčených orgánů státní správy hájících 

zájmy podle zvláštních právních předpisů, nevydal k umístění a povolení stavby záporné 

vyjádření či nesouhlasné stanovisko. Proto umístění a povolení citované stavby není v rozporu 

s těmito zájmy.  

 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů zapracoval stavební úřad do podmínek tohoto 

rozhodnutí. 

 

Stavební úřad zároveň oznámil, že účastníci řízení mají možnost podle ust. § 36 odst. 3 správního 

řádu, před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k jeho podkladům a to dne 25.07.2018 v době 

od 8.00-12.30 a od  13.00-17.00 hod, dne 26.07.2018 v době od 8.00 – 11.30 a od 12.00 – 15.00 

hod a dne 30.07.2018 v době od 8.00-12.30 a od  13.00-17.00 hod. v kanceláři stavebního úřadu 
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Městského úřadu v Brušperku. Současně uvedl, že z hlediska zásady koncentrace řízení podle ust. 

§ 94n odst. 1 stavebního zákona neslouží tyto lhůty k tomu, aby se účastníci řízení mohli 

opětovně vyjadřovat k projednávané věci a uplatňovat nové námitky a připomínky. 

 

Z ust. § 94k stavebního zákona vyplývá, že „Účastníkem společného územního a stavebního 

řízení je: 

a) stavebník, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

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, 

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“. 

 
Při vymezování okruhu účastníků posoudil stavební úřad, že v daném případě dle ust. § 94k 

stavebního zákona toto právní postavení přísluší:  

 

a) stavebník: 
- Stavebníkem a žadatelem o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu je 

fyzická osoba  - Bc. Ondřej Fojtů, trvale bytem Gen. Janka 1157/3, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory. 

 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 
- Výše uvedená stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 505/15 a 505/10 v k.ú. Sklenov 

tvořící část správního území - Obce Hukvaldy, IČO: 002 97 194, se sídlem Hukvaldy 3, 

739 46 Hukvaldy. 

 

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. 
 

- Fyzická osoba - Ing. Pavel Miklas, Staříčská 287, 739 25 Sviadnov má k dotčeným 

pozemkům parc.č. 505/15 a 505/10 k.ú. Sklenov věcné břemeno vedení kanalizace, 

vodovodní a elektrické přípojky, právo vstupu za účelem provedení kontroly a údržby, 

- Právnická osoba - Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 

140 00 Praha – Nusle má k dotčenému pozemku parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov zástavní 

právo smluvní a zákaz zcizení, 

- Vlastník dotčeného pozemku parc. 505/10 k.ú. Sklenov - Obec Hukvaldy, IČO: 002 

97 194, se sídlem Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy, 

- Fyzická osoba - Libor Koller, Jana Maluchy 215/75, 700 30 Ostrava – Dubina má 

k dotčenému pozemku parc.č. 505/10 k.ú. Sklenov věcné břemeno spočívající v právu 

umístění stavby – přípojka vody a plynu – a v právu vjezdu a vstupu za účelem kontroly, 

údržby, oprav a snesení vodovodní přípojky v délce 6 bm a plynové přípojky v délce 20 

bm, 

- Vlastník a správce sítě - ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly má k dotčenému pozemku parc.č. 505/10 k.ú. 

Sklenov věcné břemeno spočívající v provozování podzemního kabelového vedení nn, 

v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou uvedeného 

energetického zařízení v rozsahu dle GP č. 638-102/2009. 
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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“. 

 

- Vlastník sousedních pozemků parc.č. st. 616 a 505/6 k.ú. Sklenov a stavby RD č.p. 106 

Hukvaldy  - Agata Krpcová, Hukvaldy 106, 739 46 Hukvaldy, 

- Vlastník sousedních pozemků parc.č. St. 594, 505/7 k.ú. Sklenov a stavby RD č.p. 101 

Hukvaldy – Ladislav Mičan, Hukvaldy 101, 739 46 Hukvaldy, 

- Právnická osoba - Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Na příkopě 

969/33, 110 00 Praha – Staré Město má k sousedím pozemků parc.č. 505/16, St. 594, 

505/7 k.ú. Sklenov a stavbě č.p. 101 Hukvaldy zástavní právo smluvní, 

- Vlastníci sousedních pozemků parc.č. St. 683, 505/45 k.ú. Sklenov a stavby RD č.p. 177 

Hukvaldy -  Pavel Lojkásek, Hukvaldy 177, 739 46 Hukvaldy a Ing. Irena 

Lojkásková, Hukvaldy 177, 739 46 Hukvaldy, 

- Vlastník sousedního pozemku parc.č. 505/13 k.ú. Sklenov a oprávněný z věcného 

břemeno spočívající k vedení kanalizace, vodovodní a elektrické přípojky, práva vstupu za 

účelem provedení kontroly a údržby k pozemku parc.č. 505/52 - Ing. Pavel Miklas, 

Staříčská 287, 739 25 Sviadnov, 

- Vlastník a správce sítě - ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly má k sousedním pozemkům parc.č. 505/13, 505/30 a 

505/31 k.ú. Sklenov věcné břemeno spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a 

opravovat zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN v rozsahu dle GP č. 1309-

550/2014 a věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou 

podzemního kabelového vedení nn dle GP č. 621-326/2008, 

- Vlastník sousedního pozemku parc.č. 505/30 k.ú. Sklenov - Miroslav Hložanka, Tichá 

371, 742 74 Tichá, 

- Vlastník sousedních pozemků parc.č. St. 733, 505/31 k.ú. Sklenov a stavby RD č.p. 188 - 

Libor Koller, Jana Maluchy 215/75, 700 30 Ostrava – Dubina, 

- Právnická osoba – Česká spořitelna, IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 

140 00 Praha - Krč má k sousedním pozemkům parc.č. St. 733, 505/31 k.ú. Sklenov a 

stavbě RD č.p. 188 Hukvaldy zástavní právo smluvní, 

- Vlastníci sousedního pozemku parc.č 505/16 k.ú. Sklenov - Ing. Jan Abendroth, 

Mošnerova 1305/16a, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, Ing. Andrea Abendroth, 

Plechanovova 474/4, 711 00 Ostrava – Hrušov, Radek Celer, Svazácká 2205/17, 700 

30 Ostrava – Zábřeh, Petr Eliáš, Hukvaldy 100, 739 46 Hukvaldy, Kateřina Eliášová, 

Hukvaldy 100, 739 46 Hukvaldy, Miroslav Hložanka, Tichá 371, 742 74 Tichá, 

MVDr. Jiří Kaprálek, Olomoucká 358/38, 746 01 Opava – Předměstí, Ing. Pavel 

Kočárek, Šeříková 628/42, 700 30 Ostrava – Výškovice, Libor Koller, Jana Maluchy 

215/75, 700 30 Ostrava – Dubina, Kateřina Konečná DiS., Gen. Sochora 1206/15, 708 

00 Ostrava – Poruba, Mgr. Ing. Zuzana Slaná, Hukvaldy 178, 739 46 Hukvaldy, Ing. 

arch. Aleš Student, Nad Plesenkou 589/4, 725 27 Ostrava – Plesná, Mgr. Eva 

Studentová, Nad Plesenkou 589/4, 725 27 Ostrava – Plesná, Ing. Petr Šilhan, 

Boleslavova 835/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Ing. Helena Šilhanová, 

Boleslavova 835/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Radomíra Vilišová, 

Dukelská 1616/5, 748 01 Hlučín, 

- Právnická osoba -  Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, 

130 00 Praha – Vinohrady má k sousedním pozemkům parc.č. 505/16 a 505/52 k.ú. 

Sklenov zástavní právo smluvní a zákaz zcizení, 
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- Vlastníci sousedního pozemku parc.č 505/52 k.ú. Sklenov - Radek Celer, Svazácká 

2205/17, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Petr Eliáš, Hukvaldy 100, 739 46 Hukvaldy, 

Kateřina Eliášová, Hukvaldy 100, 739 46 Hukvaldy, Miroslav Hložanka, Tichá 371, 

742 74 Tichá, MVDr. Jiří Kaprálek, Olomoucká 358/38, 746 01 Opava – Předměstí, 

Ing. Pavel Kočárek, Šeříková 628/42, 700 30 Ostrava – Výškovice, Libor Koller, Jana 

Maluchy 215/75, 700 30 Ostrava – Dubina, Kateřina Konečná DiS., Gen. Sochora 

1206/15, 708 00 Ostrava – Poruba, Mgr. Ing. Zuzana Slaná, Hukvaldy 178, 739 46 

Hukvaldy, Ing. arch. Aleš Student, Nad Plesenkou 589/4, 725 27 Ostrava – Plesná, 

Mgr. Eva Studentová, Nad Plesenkou 589/4, 725 27 Ostrava – Plesná, Ing. Petr 

Šilhan, Boleslavova 835/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Ing. Helena 

Šilhanová, Boleslavova 835/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Radomíra 

Vilišová, Dukelská 1616/5, 748 01 Hlučín, 

- Fyzická osoba - Břetislav Červenka, Františka Prokopa 173, 739 42 Frýdek – Místek 

má k sousednímu pozemku parc.č. 505/52 k.ú. Sklenov věcné břemeno chůze a jízdy, 

- Dotčení vlastníci a správci inženýrských sítí  - Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice, 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., a ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím 

přímo dotčena. 

 

Z ust. § 94l odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že „K žádosti o vydání společného povolení 

stavebník připojí: 
a) Souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a, 

b) Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, 

nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se 

podle § 96b odst.2, 

c) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

d) Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li 

záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury, 

e) Dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 

technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických 

zařízení a dokladovou část, 

f) Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby“. 

 

Při konečném posuzování žádosti stavebníka vycházel stavební úřad z těchto podkladů a dokladů: 

- žádost o vydání společného povolení ze dne 20.04.2018 

- usnesení o přerušení územního a stavebního řízení a výzva pod č.j. SÚ/330/1025/2018/So vše ze 

dne 18.05.2018  

- doplnění projektové dokumentace ze dne 20.06.2018 

- opatření o zahájení společného územního a stavebního řízení pod č.j. SÚ/330/1025/2018/So ze 

dne 20.06.2018 

- záznam ze dne 16.07.2018 

- žádost p. Libora Kollera o změnu doručovací adresy 

- doklad o vlastnictví pozemků dotčeného záměrem – výpis z katastru nemovitostí 

- informace o vlastnictví sousedních pozemků 

- kopie katastrální mapy dotčeného území se zákresem stavby 

- plná moc k zastupování 
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- plán kontrolních prohlídek stavby 

- závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru životního prostředí a zemědělství 

pod č.j. MMFM 29206/2018 ze dne 26.02.2018 

- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v místě stavby 

- smlouva o připojení k distribuční soustavě – ČEZ Distribuce, a.s. 

- stanovisko správce povodí – Povodí Odry státní podnik pod zn. POD/02549/2018/9232/848 ze 

dne 28.02.2018 

- závazné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství 

Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek – Místek k připojení sousední nemovitosti 

zřízením sjezdu z pozemní komunikace pod č.j. KRPT-35669-2/ČJ-2018-070206 ze dne 

26.02.2018 

- závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního 

řádu pod zn. MMFM 90844/2018 ze dne 19.06.2018 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, nepojmenovaná smlouva 

a souhlas se stavbou 

- smlouva o právu provést stavbu 

- souhlas Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice s napojením na veřejnou splaškovou kanalizace 

ze dne 05.04.2018 

- vyjádření obce Hukvaldy pod zn. Huk117/2018 ze dne 27.02.2018 

- rozhodnutí Obecního úřadu Hukvaldy o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci pod 

č.j. Huk167/2018-rozhodnutí ze dne 14.03.2018 

- koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a 

stavebního řádu pod č.j. MMFM 22955/2018 ze dne 04.04.2018 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě 

pod č.j. KHSMS 07438/2018/FM/HOK ze dne 05.03.2018 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru 

Frýdek – Místek pod č.j. HSOS-2896-2/2018 ze dne 23.03.2018 

- souhlas obce Hukvaldy dle § 184a SZ s provedením kanalizační a vodovodní přípojky 

- požárně bezpečnostní řešení z ledna 2018 

- hodnocení radonového indexu č. 6745/17 z prosince 2017 

- průkaz energetické náročnosti budov z února 2018 

- hydrogeologický posudek k možnosti zasakování dešťových vod z ledna 2018 

- projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou – Ing. arch. Jaroslav Klega 

(vypracoval), Ing. Miloslav Šindel, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 1100293, 

z prosince 2017 (autorizoval) 

- Územní plán Hukvaldy ve Změně č. 1. 

 

Z ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že „Ve společném územním a stavebním řízení 

stavební úřad posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky: 
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě 

s výsledkem řešení rozporů, 

 

Ust. § 94o odst. 2 stavebního zákona stanoví, že „stavební úřad dále ověří zejména, zda 
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky 

na výstavbu, 

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. 

 

Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.  
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Po posouzení podané žádosti z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona dospěl stavební 

úřad k závěru, že navrhovaný záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení a k podmínkám dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (popřípadě s výsledkem řešení rozporů). 

Záměr vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby.  

 

Žadatel předložil úplnou a přehlednou projektovou dokumentaci, která je zpracována v souladu 

s územně plánovací dokumentací obce Hukvaldy a zpracována oprávněnou osobou – Ing. arch. 

Jaroslav Klega (vypracoval), Ing. Miloslav Šindel, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 

ČKAIT – 1100293, z prosince 2017 (autorizoval) a to dle přílohy č. 4 vyhlášky 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

V projektové dokumentaci jsou zapracovány údaje o dodržení obecných požadavků na využití 

území a technických požadavků na stavby a uplatněné podmínky a požadavky ze strany správních 

orgánů a dotčených správců inženýrských sítí.  

Přístup a příjezd k RD bude zajištěn sjezdem z místní komunikace č. 39 c vedoucí po pozemku 

parc.č. 505/10 k.ú. Sklenov obec Hukvaldy. RD bude napojen na stávající elektro přípojku, 

kanalizační přípojka a vodovodní přípojka bude provedena v rámci stavby.  

 

Pro stavební pozemek bylo provedeno měření půdního radonu z prosince 2017. Stavební pozemek 

se nachází v kategorii středního radonového indexu. Stavba je zajištěna proti pronikání radonu 

z podloží do objektu hydroizolací – Glastek AL special mineral. Vzhledem k tomu, že 

pobytový prostor stavby v kontaktních podlažích je nuceně větrán (z jiného důvodu než je radon), 

bude toto protiradonové opatření dostačující. 

 

Z požárně bezpečnostní řešení stavby z ledna 2018 vyplývá, že požárně nebezpečný prostor 

nepřesahuje hranice stavebního pozemku, ani nezasahuje do okolních objektů.  

 

Z průkazu energetické náročnosti budovy vyplývá, že stavba je z energetického hlediska 

vyhovující (velmi úsporná - typ B). 

 

Z ust. § 90 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že „Stavební úřad posuzuje soulad s územně 

plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánovaní u stavebních záměrů, pro které se 

nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání 

stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru.“ 

 

Z ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že „Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu 

podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 nebo podle zvláštního zákona závisí na 

posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu 

závazné stanovisko orgánu územního plánování. Závazné stanovisko se nevydává pro stavební 

záměry v zastaveném území nebo zastavitelné ploše v § 103 odst. 1.“ 

 

Stavební úřad posoudil soulad záměru přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže, 2 

ks vsakovacích jímek a odvodňovacího žlabu, přípojky splaškové kanalizace, venkovní části 

domovního rozvodu elektro, vodovodní přípojky včetně venkovní části domovního rozvodu vody, 

částečného oplocení a fotovoltaických panelů s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami 

územního rozvoje MSK a Územním plánem Hukvaldy ve změně č. 1.   
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Platná PÚR záměr jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká. Postavení 

území Obce Hukvaldy v návaznosti na Politiku územního rozvoje je řešeno v Územním plánu 

Hukvaldy v textové části odůvodnění kapitole 2.2 Postavení řešeného území v návaznosti na 

politiku územního rozvoje. 

Platný Územní plán je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s Územním plánem Hukvaldy. V Územním 

plánu je soulad vyhodnocen v textové části odůvodnění kapitole 2.3 Vyhodnocení souladu 

Územního plánu Hukvaldy s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem. 

 

Podle platného Územního plánu Hukvaldy vydaného Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 

12.12.2011 s účinností ode dne 29.12.2011 ve Změně č. 1 vydané Zastupitelstvem obce Hukvaldy 

dne 09.12.2015 s účinností ode dne 29.12.2015: 

- pozemek parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov je součástí zastavitelného území plochy smíšené obytné 

(SO- Z47) s hlavním využitím staveb rodinných domů, občanského vybavení veřejné 

infrastruktury, staveb a zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování, administrativu, 

veřejných prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleně veřejné včetně mobiliáře a 

dětských hřišť, komunikací funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související 

s dopravní infrastrukturou a v této ploše je mino jiné přípustné umisťovat zařízení a stavby 

nezbytného technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu, účelové komunikace, 

nezbytné manipulační plochy, 

- pozemek parc.č. 505/10 k.ú. Sklenov je součástí zastavěného území plochy místních a veřejně 

přístupných účelových komunikací (MK) s hlavním využitím ploch komunikací včetně prostranství 

užívaných jako veřejná prostranství, např. chodníky, náměstíčka a zastávky hromadné dopravy, 

dále pásy pro cyklisty, plochy zeleně na plochách komunikací, odstavné plochy, výhybny, 

odpočívadla, parkoviště apod. a v této ploše je mimo jiné přípustné umisťovat zařízení a stavby 

nezbytného technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu, 

Pozemky se nachází v ochranném pásmu pro historické jádro sídelního vesnického útvaru 

Hukvaldy, zřízené rozhodnutím Okresního úřadu ve Frýdku – Místku, referátu kultury, č.j. kult. 

251/404/5/93 ze dne 25.06.1993 a v ochranném pásmu zříceniny hradu Hukvaldy, prohlášeném 

Radou ONV Frýdek – Místek dne 24.04.1981. 

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovené Územním plánem 

Hukvaldy pro výše uvedené plochy nejsou vzhledem k charakteru stavby uplatňovány.  

 

V textové části ÚP, v kapitole F. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

mimo jiné stanoveny podmínky platné pro celé správní území obce. V nich je uvedeno, že: 

- v zastavěném území a v zastavitelných plochách je přípustná realizace staveb síti a zařízení 

nezbytné dopravní a technické infrastruktury, přípojek na technickou infrastrukturu a ve všech 

plochách nezastavěného území s výjimkou ploch přírodních je přípustná realizace přípojek na 

technickou infrastrukturu pro stavby realizované na zastavitelných plochách a v zastavěném 

území. 

- umístění fotovoltaických systémů se připouští pouze na střechách objektů a v plochách výroby a 

skladování – elektráren fotovoltaických (VS-E). 

 

V textové části ÚP, v kapitole D. 2 Technická infrastruktura, je mimo jiné uvedeno, že sítě 

technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného území, plochách 

zastavitelných a plochách neurbanizovaných, tj. plochách lesních, zemědělských, smísených 

nezastavěného území, v souladu s podmínkami uvedenými ve výše uvedeném oddíle F.  

 

„Posuzovaný záměr je v souladu s platným Územním plánem Hukvaldy. Jedná se o přípustnou 

technickou infrastrukturu a zařízení. Záměr je v souladu i se stanovenou koncepcí technické 

infrastruktury a obecnými podmínkami platnými pro celé správní území obce.  
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Výše uvedený záměr rovněž posoudil Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního 

rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje v závazném stanovisku orgánu 

územního plánování v rámci koordinovaného stanoviska pod č.j. 22955/2018 ze dne 

04.04.2018 dle § 96b odst. 3 stavebního zákona soulad záměru s Politikou územního rozvoje 

ČR, Zásadami územního rozvoje MSK, Územním plánem Hukvaldy ve Změně č. 1 a s cíli a 

úkoly územního plánování. 

 

Ze závazného stanoviska vyplývá následující: 

 

„Podle platného Územního plánu Hukvaldy patří pozemek parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov (výměra 

1597 m2), do zastavěného území, plochy smíšené obytné (SO – Z47). V ploše smíšené obytné je 

mimo jiné přípustné umisťovat rodinné domy včetně nezbytného technického vybavení a staveb 

souvisejících s bydlením. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu stanovují 

koeficient zastavitelnosti pozemků rodinných domů na max. 0,40. Koeficient zastavění pozemku – 

vyjadřuje rámcová pravidla prostorové uspořádání pro novou zástavbu, tj. plošný podíl 

zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku (stavební 

parcely). Výšku objektů lze navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby.“ 

„Dotčená část pozemku parc.č. 505/10 k.ú. Sklenov patří do zastavěného území, plochy místních a 

veřejně přístupných účelových komunikací (MK). V této ploše je mimo jiné přípustné umisťovat 

zařízení a stavby nezbytného technického vybavení a přípojky na technickou infrastrukturu.  

Dotčené pozemky patří do ochranného pásma nemovité kulturní památky – zříceniny hradu 

Hukvaldy.“  

„Posuzovaný záměr je v souladu s Územním plánem Hukvaldy. Záměr je v souladu 

s přípustným funkčním využitím plochy smíšené obytné a stanovenými podmínkami 

prostorového uspořádání (výška objektu, zastavitelnost pozemku). Oplocení bude navazovat na 

stávající oplocení okolních pozemků.“ 

 

Úřad územního plánová posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního 

plánovaní stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.   

 

 „Za relevantní považoval zejména naplnění podmínek pro hospodárné využívání zastavěného 

území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). Záměr byl posouzen také vzhledem k urbanistickým, 

architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území 

s ohledem na podmínky v území a jeh ostávající charakter. Při tomto posouzení přitom vycházel 

z následujících skutečnosti: 

 

Převládající funkce obce Hukvaldy je funkce obytná a rekreační, doplňující je funkce obslužná a 

výrobní. Zástavba obce vytváří několik poměrně kompaktních celků podél vodního toku 

Ondřejnice, která protéká územím obce od jinu k severu a další souvislá obytná zástavba je 

situována v jižní části území kolem místních komunikací. Rodinné domy, usedlosti a občanská 

vybavenost jsou stavby převážně jedno až dvoupodlažní s podkrovím (podrobně viz textová část 

odůvodnění ÚP, kapitola 5.2.1 Charakteristika řešeného území, předpoklady a možnosti rozvoje 

obce, zastavitelné plochy). 

Záměr svým půdorysným tvarem, typem zastřešení, sklonem střechy a výškou odpovídá okolním 

stavbám, a navrženou stavbu rodinného domu je možné začlenit do území. Posuzovaný záměr tedy 

vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové 

uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území v 

souladu s § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona. Pro umístění navrženého záměru není 

nutné stanovovat podmínky. Z uvedených důvodů dospěl úřad územního plánování k závěru, že 

posuzovaný záměr je přípustný.  
 

Stavba zpevněných ploch a terasy nevyžaduje podle ust. § 80 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o změně využití území ani územní 

souhlas a podle ust. § 103 odst. 1 písm. b) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení stavebnímu úřadu. 
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Oplocení k hranici pozemků parc.č. 505/30 a 505/13 k.ú. Sklenov, které bude tvořeno drátěným 

pletivem, sloupky z hranatých jacklů kotvených do betonových patek, bez podezdívky a výšky 1,5 

m nevyžaduje dle ust. § 79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a dle § 103 odst. 1 písm. a) 

stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

 

Sousední nemovitost pozemku parc.č. 505/15 k.ú. Sklenov bude připojena sjezdem na místní 

komunikaci 39 c vedoucí po pozemku parc.č. 505/10 k.ú. Sklenov. Rozhodnutí o připojení 

sousední nemovitosti k místní komunikaci vydal Obecní úřad Hukvaldy, jako příslušný silniční 

správní úřad pod č.j. Huk167/2018-rozhodnutí ze dne 14.03.2018. 

 

Stavba sjezdu na místní komunikaci sloužící k připojení rodinného domu nevyžaduje podle § 79 

odst. 2 písm. i) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a podle § 103 

odst. 1 písm. a) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

 

Dle ust. § 69 odst. 2 správního řádu je povinen správní orgán v písemném vyhotovení rozhodnutí 

označit všechny účastníky řízení. Městský úřad Brušperk, stavební úřad, uvádí, že v daném 

případě jsou účastníky územního a stavebního řízení: 

 

- Bc. Ondřej Fojtů, Gen. Janka 1157/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  

- Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy 

- Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha – Nusle 

- Ing. Pavel Miklas, Staříčská 287, 739 25 Sviadnov 

- Libor Koller, Jana Maluchy 215/75, 700 30 Ostrava – Dubina, adresa pro doručování: Hukvaldy 

188, 739 46 Hukvaldy 

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

- Agata Krpcová, Hukvaldy 106, 739 46 Hukvaldy 

- Ladislav Mičan, Hukvaldy 101, 739 46 Hukvaldy 

- Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha – Staré Město 

- Pavel Lojkásek, Hukvaldy 177, 739 46 Hukvaldy 

- Ing. Irena Lojkásková, Hukvaldy 177, 739 46 Hukvaldy 

- Miroslav Hložanka, Tichá 371, 742 74 Tichá 

- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

- Ing. Jan Abendroth, Mošnerova 1305/16a, 779 00 Olomouc – Nová Ulice 

- Ing. Andrea Abendroth, Plechanovova 474/4, 711 00 Ostrava – Hrušov 

- Radek Celer, Svazácká 2205/17, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Petr Eliáš, Hukvaldy 100, 739 46 Hukvaldy 

- Kateřina Eliášová, Hukvaldy 100, 739 46 Hukvaldy 

- MVDr. Jiří Kaprálek, Olomoucká 358/38, 746 01 Opava – Předměstí 

- Ing. Pavel Kočárek, Šeříková 628/42, 700 30 Ostrava – Výškovice 

- Kateřina Konečná DiS., Gen. Sochora 1206/15, 708 00 Ostrava – Poruba 

- Mgr. Ing. Zuzana Slaná, Hukvaldy 178, 739 46 Hukvaldy 

- Ing. arch. Aleš Student, Nad Plesenkou 589/4, 725 27 Ostrava – Plesná 

- Mgr. Eva Studentová, Nad Plesenkou 589/4, 725 27 Ostrava – Plesná 

- Ing. Petr Šilhan, Boleslavova 835/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

- Ing. Helena Šilhanová, Boleslavova 835/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

- Radomíra Vilišová, Dukelská 1616/5, 748 01 Hlučín 

- Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, 130 00 Praha – Vinohrady 

- Břetislav Červenka, Františka Prokopa 173, 739 42 Frýdek – Místek 

- Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice, se sídlem Městský úřad Brušperk, K Náměstí 44, 739 

44 Brušperk 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha  

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice  
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Účastníkům řízení byla v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, dána možnost před vydáním rozhodnutí o umístění i o povolení stavby, 

vyjádřit se k jeho podkladům a ke způsobu jejich zjištění dne 25.07.2018, dne 26.07.2018 a dne 

30.07.2018. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil. 

 

Protože stavební úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody 

bránící umístění a povolení stavby v rozsahu specifikovaném v žádostech stavebníka, 

rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í 

 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Brušperk, stavebního úřadu, adresa pro 

doručování - K Náměstí 22, 739 44 Brušperk. 

 

Případné odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a 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 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 Brušperk. 

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.  

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 

Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o 

tom, že od provedení stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost 

stavebníka podanou před jejím uplynutím. 

 

Stavební úřad upozorňuje na další povinnosti stavebníka vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), 

zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi). 

 

Podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona povolení ani ohlášení stavebnímu 

úřadu nevyžaduje provedení přípojky dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže, 2 ks 

vsakovací jímek a odvodňovacího žlabu, přípojky splaškové kanalizace, venkovní části 

domovního rozvodu elektro, vodovodní přípojky včetně venkovní části domovního 

rozvodu vody. 
 

Stavba zpevněných ploch a terasy nevyžaduje podle § 80 odst. 3 písm. e) stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o změně využití území ani územní 

souhlas a podle § 103 odst. 1 písm. b) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení stavebnímu úřadu. 

 

Podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 14. stavebního zákona povolení ani ohlášení stavebnímu 

úřadu nevyžaduje provedení částečného oplocení k pozemku parc.č. 505/15 (k veřejnému 

prostranství stávající místní komunikace) v k.ú. Sklenov. 
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Podle ust. § 103 odst. 1 písm. 16. stavebního zákona povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu 

nevyžaduje umístění fotovoltaických panelů na střeše RD.  

 

Stavba sjezdu nevyžaduje podle § 79 odst. 2 písm. i) stavebního zákona rozhodnutí o umístění 

stavby ani územní souhlas a podle § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona nevyžaduje 

stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
 

Dokončenou stavbu lze užívat na základě ohlášení dokončení stavby stavebnímu úřadu 

Městského úřadu Brušperk.   

 

„otisk úředního razítka“ 

Ing. Jana Starůstková 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Příloha pro stavebníka: 

- stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci 
- ověřená projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ (po dni nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí) 

 

 

Příloha č. I – situace koordinační v měřítku 1:250 

 

 

Správní poplatek ve výši 7 000 Kč (1000,- + 1000,- + 5000,-) byl vyměřen podle položky 17 odst. 

1 písm. a) (1000,-) a 17 odst. 1 písm. e) (1000,-) a 18 odst. 1 písm. a) (5000,-) sazebníku zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Obdrží: 

 

1. Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona – 

jednotlivě:  

stavebník 

- Bc. Ondřej Fojtů, Gen. Janka 1157/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory prostřednictvím Ing. 

arch. Jaroslav Klega, U Jana 266/17, 725 29 Ostrava – Petřkovice 

 

2. Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona – 

jednotlivě:  

obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn 

- Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy 

 

3. Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona – 

jednotlivě:  

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 

- Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha – Nusle 

- Ing. Pavel Miklas, Staříčská 287, 739 25 Sviadnov 

- Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy 

- Libor Koller, Jana Maluchy 215/75, 700 30 Ostrava – Dubina adresa pro doručování: Hukvaldy 

188, 739 46 Hukvaldy 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (1. vyjádření zn. 

0100943148 ze dne 19.06.2018 a  2. vyjádření zn. 1096941542 ze dne 26.02.2018)  
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4. Účastníci územního řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona 

v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu – 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 

- pozemky parc.č. 505/13, 505/30, 505/31, St. 733, 505/16, 505/52, 505/56, 505/7, St. 594, 505/6, 

St. 616, 505/8, 505/45 a St. 683 k.ú. Sklenov 

- stavby RD č.p. 106 Hukvaldy, 101 Hukvaldy, 177 Hukvaldy a 188 Hukvaldy 

- Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice, se sídlem Městský úřad Brušperk, K Náměstí 44, 739 

44 Brušperk (vyjádření ze dne 05.04.2018) 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory (1. stanovisko zn. 9773/V032770/2017/FA ze dne 15.02.2018 a 2. stanovisko zn. 

9773/V003860/2018/FA ze dne 02.03.2018) 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (1. vyjádření č.j. 

776527/17 a 2. vyjádření zn. 18085 ze dne 07.02.2018) 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice (stanovisko zn. 5001664501 

ze dne 23.02.2018) 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (1. vyjádření zn. 

0100943148 ze dne 19.06.2018 a  2. vyjádření zn. 1096941542 ze dne 26.02.2018)  

 

5. Dotčené správní orgány - jednotlivě: 

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 

22 Frýdek-Místek (koordinované stanovisko č. j.: MMFM 22955/2018 ze dne 04.04.2018, 

závazné stanovisko č.j. MMFM 77939/2018 ze dne 19.06.2018) 

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 

Frýdek-Místek (závazné stanovisko č. j.: MMFM 29206/2018 ze dne 26.02.2018) 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 

Ostrava (1. závazné stanovisko č. j. KHSMS 07438/2018/FM/HOK ze dne 05.03.2018) 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 

Územního odboru Frýdek – Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek (závazné 

stanovisko č.j. KRPT-35669-2/ČJ-2018-070206 ze dne 26.02.2018) 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek – Místek, Pavlíkova 

2264, 738 01 Frýdek – Místek (závazné stanovisko č.j. HSOS-2896-2/2018 ze dne 23.03.2018) 

 

Vzhledem k velkému počtu účastníků, se účastníkům řízení pod bodem 4 rozhodnutí doručí dle 

ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, veřejnou 

vyhláškou. 

 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i 

osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje v souladu s § 

25 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Brušperk po dobu 15 dnů. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Rozhodnutí se zveřejní též 

prostřednictvím elektronické úřední desky Městského úřadu Brušperk. 

 

Rozhodnutí bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Hukvaldy po dobu 15 dnů.  

Toto vyvěšení má pouze informační účinek a nemá vliv na lhůtu doručení. 

Městský úřad Brušperk, stavební úřad, tímto žádá Obecní úřad Hukvaldy o vyvěšení 

rozhodnutí po dobu 15 dnů a následné vrácení stavebnímu úřadu v Brušperku s vyznačením 

lhůt (s potvrzením vyvěšení).  

 

 

Vyvěšeno dne:                                 Sejmuto dne:                               Podpis a razítko: 
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