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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ú Z E M N Í ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Stavební úřad Obecního úřadu Raškovice (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad
věcně příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
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místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil záměr podle ust. § 90 stavebního zákona a
s ch v a l u j e
žadatelům a účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
Zdeňku Bialkovi, nar. 21. 7 1951, trvale bytem Jugoslávská 2825/26, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Evě Bialkové, nar. 2. 11. 1955, trvale bytem Jugoslávská 2825/26, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Ing. Dagmar Klečkové, nar. 22. 8. 1970, trvale bytem Gen. Píky 2917/19, 702 00 Ostrava
Denise Schneiderové, nar. 9. 12. 1992, trvale bytem Vdovská 692/34, 712 00 OstravaMuglinov
Josefu Kubovi, nar. 5. 11. 1955, trvale bytem Dalimilova 489/30, 716 00 Ostrava-Radvanice
Zdeňku Horákovi, nar. 5. 11. 1949, trvale bytem Křižíkova 2832/4, 702 00 Ostrava
Evě Horákové, nar. 29. 4. 1954, trvale bytem Křižíkova 2832/4, 702 00 Ostrava
Miroslavu Polochovi, nar. 5. 4. 1953, trvale bytem Jungmannova 451, 738 01 Frýdek-Místek
Karlu Šimonovskému, nar. 21. 7. 1950, trvale bytem Imrychova 883/9, 143 0 Praha 4 –
Kamýk
Marii Šimonovské, nar. 6. 8. 1951, trvale bytem Imrychova 883/9, 143 0 Praha 4 – Kamýk
Lence Kociánové, nar. 10. 5. 1972, trvale bytem Josefa Kotase 1187/1, 700 30 OstravHrabůvka
Martině Jaglové, nar. 15. 6. 1979, trvale bytem Dr. Martínka 1385/38, 700 30 OstravaHrabůvka
Michalu Žáčkovi, nar. 12. 2. 1974, trvale bytem Poštovní 345/23, 702 00 Ostrava
Janě Žáčkové, nar. 13. 2. 1983, trvale bytem Balcarova 1745/1, 702 00 Ostrava
všichni zastoupeni
Ing. Miloslavem Klichem, Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška
podle ust. § 79 a § 92 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, navržený záměr a

vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
„Prodloužení vodovodu s AT stanicí včetně přípojek vody“ k rekreačním chatám č. ev.
095, 092, 099, 096, 0103, 0504, 0102, 0105, 098, a odstraněné 097 – nově povolené včetně
akumulační nádrže a venkovního rozvodu elektro z elektropilíře do ATS na pozemcích p. č.
1082/11, 1077/10, 1475/107, 1075/58, 1475/66, 1475/99, 1475/83, 1475/106, 1475/92,
1475/91, 1475/76, 1475/79, 1475/98, 1475/128 (původně PK 1475/18), 1475/101 a p. č. st.
821 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou (dále jen „stavba“).

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
Liniová stavba bude umístěna ve vybrané trase zakreslené v mapových podkladech
v projektové dokumentaci v měřítku 1 : 250 v katastrálních území Krásná pod Lysou Horou.
Přehledná situace v tomto měřítku je přílohou tohoto rozhodnutí. Zpracovatelem projektové
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dokumentace je projektant Ing. Jan Golembiovský, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100130.
Prodloužený vodovodní řád HDPE100RC DN 80mm – připojení ATS bude v délce 6,5m,
vodovod HDPE100RC DN 80 mm v délce 263 m a vodovod HDPE100 RC DN 50 mm
v délce 19 m.
Stavba musí respektovat ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení, která se
v prostoru staveniště nacházejí. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou
zapracovány podmínky jednotlivých stanovisek a vyjádření:
koordinované stanovisko MMFM ze dne 7. 6. 2017 č. j. MMFM 59843/2017, které
tvoří přílohu tohoto rozhodnutí
- závazné stanovisko MMFM ze dne 24. 5. 2017 ř. j. MMFM 65291/2017 které tvoří
přílohu toho rozhodnutí
- vyjádření LČR s. p. ze dne 27. 4. 2017 č. j. LCR110/000924/2017, které tvoří přílohu
toho rozhodnutí
- vyjádření SmVaK Ostrava a. s. ze dne 26. 5. 2017 zn. 9773/V011301/2017/FA –
v dalším stupni PD bude doložen propočet akumulační nádrže v závislosti na požární
ochranu a dokumentace bude předložena k odsouhlasení.
- vyjádření GridServices, s. r. o. ze dne 24. 10. 2017 zn. 5001597164 v ochranném
pásmu STL plynovodu a přípojek nebudou umisťovány žádné nadzemní stavby a
nebude prováděna výšková úprava terénu ani zřizování skládek a uskladňování
materiálu.
Žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá o vydání stavebního povolení
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ jako příslušný vodoprávní úřad a přiloží spolu
s doklady o vlastnictví k pozemku, projektovou dokumentací ve třech vyhotoveních
zpracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci a ověřenou autorizovanou
osobou v oboru vodohospodářských staveb.
Přípojky vody dále nevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení stavby, musí být
uloženy v nezamrzné hloubce min. 120 cm.
-

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby. Územní rozhodnutí pozbývá
platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení nebo bylo-li
stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po
lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí
vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění
Dne 7. 8. 2017 podali žadatelé žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené
stavby v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou. Dne 27. 9. 2017 stavební úřad vyzval
žadatelé k odstranění vad podané žádosti a spolu s usnesením územní řízení přerušil do 30.
11. 2017. Úplné doplnění dokladů do spisu bylo učiněno dne 30. 10. 2017. Tímto dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 8. 11. 2017 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení územního řízení. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry
v území, žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, záměr není
posuzován ve zjišťovacím řízení, ani pro něj nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na
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životní prostředí a záměr není v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, stavební úřad
upustil od ústního jednání. Účastníci územního řízení mohli své námitky a připomínky k
návrhu uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim
nepřihlíželo. Ve stejné lhůtě mohli sdělit dotčené orgány svá závazná stanoviska, která mohou
uplatňovat podle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona jinak se k nim nepřihlíží.
Současně s oznámením zahájení územního řízení určil stavební úřad účastníkům řízení lhůtu
pro seznámení se s podklady rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Tohoto
oprávnění nikdo z účastníků řízení nevyužil.
Stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Krásná, vyhovuje požadavkům
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhovuje obecným
technickým požadavkům na výstavbu, jenž jsou stanoveny vyhláškou 268/2009 o technických
požadavcích na stavby. Rozsah stavby nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Žadatelé v řízení doložili smlouvy s vlastníky dotčených pozemků s umístěním stavby.
Žádost byla doložena těmito doklady a podklady:
-

projektovou dokumentací ve trojím vyhotovení
snímkem katastrální mapy
listy vlastnictví
vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 3. 10. 2017 zn. 0100814137
stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 24. 10. 2017 zn. 5001597164
vyjádření SmVaK Ostrava a. s. ze dne 11. 10. 2017 zn. 9773/V025289/2017/FA
stanovisko Obecního úřadu Krásná – silničního správního úřadu ze dne 25. 10. 2017
zn. 976/2017
vyjádření LČR s. p. ze dne 27. 4. 2017 č. j. LCR110/00924/2017
koordinované stanovisko MMFM ze dne7. 6. 2017 č. j. MMFM 59843/2017
vyjádření MMFM ze dne 25. 5. 2017č. j. MMFM 71335/2017
závazné stanovisko MMFM ze dne 24. 5. 2017 č. j. MMFM 65291/2017
závazné stanovisko SCHKO Beskydy ze dne 29. 5. 2017 č. j. 1862/BE/2017-2
závazné stanovisko KHS MSK ze dne 30. 5. 2017 č. j. KHSMS 22767/2017/FM/HOK
závazné stanovisko HZS MSK ze dne 13. 6. 2017 č. j. HSOS-6436-2/2017
stanovisko Povodí Odry státní podnik, ze dne20. 6. 2017 zn. 07924/9232/812.06/2017
vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 24. 10. 2016 zn. 0100648043
vyjádření CETIN a. s., ze dne24. 10. 2016 č. j. 739177/16

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona
následovně:
- podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona:
žadatelé - Bialek Zdeněk, Bialková Eva, Ing. Klečková Dagmar, Schneiderová Denisa,
Kuba Josef, Horák Zdeněk, Horáková Eva, Poloch Miroslav, Šimonovský Karel, Šimonovská
Marie, Kociánová Lenka, Jaglová Martina, Žáček Michal, Žáčková Jana, všichni zastoupeni
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Ing. Miloslavem Klichem (doručováno jednotlivě) podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona Obec Krásná, podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona: vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
(doručováno veřejnou vyhláškou) Obec Krásná, LČR s. p., Ing. Novák Ivan, Hrtoň Alois,
Hrtoň Josef, Foldyna Jan, Foldyna Tomáš, Heimerová Milada, Meixnerová Zdeňka, Mora
Belandria Meixner Julie, Adamec Ladislav, Hlobil Jiří, Ing. Sokol Karel, Ing. Sokolová
Vladislava, Ing. Šigut Jiří, Heinzová Renáta, Janík Roman, Janíková Helena, Ing. Klečková
Dagmar, Šnajdr Josef, Šnajdrová Libuše, Ing. Kramolišová Eva, Čtvrtlík Miloslav, Tomáš
Jiří, Závada Vladimír, Ing. Pastušek Ladislav, Pastušková Miroslava, AD-MAR STAVBY s.
r. o., Sulek Pavel, Sulková Marta, Hinčica Rudolf, Hinčicová Jarmila, Jančík Lumír,
Cholevová Věra, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices s. r. o., SmVaK Ostrava a. s., CETIN a.
s., Povodí Odry s. p.. Jiní účastníci řízení nemohou být vlastní stavbou dotčeni. Ze seznamu
účastníků řízení byl vyjmut Poloch Richard z důvodu jeho úmrtí, který měl pouze věcné
břemeno užívání na dotčeném pozemku, které nepřechází na nové nabyvatele.
Dle ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení
rozhodnutí uvést všechny účastníky řízení. Stavební úřad k tomuto ustanovení správního
řádu uvádí, že výše stanovený okruh účastníků územního řízení je shodný i pro ut. § 69 odst.
2 správního řádu.
V průběhu řízení stavební úřad podanou žádost přezkoumal z hledisek uvedených zejména
v ust. § 90 stavebního zákona, posoudil předloženou žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby - přílohu č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a posoudil připojené doklady podle ust. § 86
stavebního zákona a ust. § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dospěl k závěru, že stavba je
v souladu vydanou územně plánovací dokumentací Obce Krásná – z části je v zastavěném
území, v ploše rekreace – rodinné (individuální) - chatové osady dále z části v ploše veřejných
prostranství s převahou zpevněných ploch kde je přípustným využitím i jiná technická
infrastruktura nezbytná pro fungování funkční plochy. Zjistil, že uskutečněním stavby nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící schválení záměru
umístit předmětnou stavbu v území, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního
řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Stavebního úřadu
Obecního úřadu Raškovice.
Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění.
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Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené jako v 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 odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Stavební úřad Obecního
úřadu Raškovice, na jeho náklady.
Ostatní poučení
Toto územní rozhodnutí se podle ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje účastníkům
řízení podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům
řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou.
Podle ust. § 19 odst. 1 a 2 správního řádu se účastníkovi řízení nebo jiné osobě, které je
doručováno podle správního řádu doručuje přednostně prostřednictvím veřejné datové sítě do
zpřístupněné datové schránky. Není-li možnost písemnost doručit prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky, lze ji doručit prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, může ji doručit správní orgán sám, může být doručena prostřednictvím obecního
úřadu, policejního orgánu nebo obecní policie.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému
dokumentu.
Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán
do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to
neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Osoba, pro niž byla datová
schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení
neúčinnosti doručení.
Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního
řádu uložena. Adresát bude vyzván vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do
domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů
vyzvednul; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost
vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučí-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů
vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, jinak se vrátí správnímu orgánu, který
ji vyhotovil.
Zároveň s oznámením o neúspěšném doručení písemnosti se adresát písemně poučí o
právních důsledcích, které by jeho případné jednání podle § 24 odst. 1, 3 a 4 správního řádu
vyvolalo nebo o možnosti postupu podle § 24 odst. 2 správního řádu. Toto poučení musí
obsahovat i označení správního orgánu, který písemnost odesílá a jeho adresu.
Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 správního řádu považuje za
doručenou posledním dnem této lhůty.
Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl
bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek
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ust. § 41 správního řádu požádat odesílající správní orgán o určení neplatnosti doručení nebo
okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Požádat o určení neplatnosti doručení nebo
okamžiku, kdy byla písemnost doručena, je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula
překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy
měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo
nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za
doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
„otisk úředního razítka“
Vedoucí stavebního úřadu
Ing. Ivan O l š a r v. r.

Příloha rozhodnutí:
-

2x ověřená grafická příloha

Toto územní rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu
tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který oznámení doručuje, tj. po dobu 15.
dnů na úřední desce Obecního úřadu Raškovice a Obecního úřadu Krásná na místě tomu
obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejněním na webových stránkách Obce
Raškovice se písemnost považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je den na úřední desce a
webových stránkách správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne ..................................

Podpis a razítko orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Sejmuto dne.....................................

................................................

Doručí se:
Účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vl. rukou se
zástupem uložit jen 10 dní nevracet, vložit do schránky nebo datovou schránkou):

Bialek Zdeněk, Jugoslávská 2825/26, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bialková Eva, Jugoslávská 2825/26, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Ing. Klečková Dagmar, Gen. Píky 2917/19, 702 00 Ostrava
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Schneiderová Denisa, Vdovská 692/34, 712 00 Ostrava-Muglinov
Kuba Josef, Dalimilova 489/30, 716 00 Ostrava-Radvanice
Horák Zdeněk, Křižíkova 2832/4, 702 00 Ostrava
Horáková Eva, Křižíkova 2832/4, 702 00 Ostrava
Poloch Miroslav, Jungmannova 451, 738 01 Frýdek-Místek
Šimonovský Karel, Imrychova 883/9, 143 0 Praha 4 – Kamýk
Šimonovská Marie, Imrychova 883/9, 143 0 Praha 4 – Kamýk
Kociánová Lenka, Josefa Kotase 1187/1, 700 30 Ostrav-Hrabůvka
Jaglová Martina, Dr. Martínka 1385/38, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Žáček Michal, Poštovní 345/23, 702 00 Ostrava
Žáčková Jana, Balcarova 1745/1, 702 00 Ostrava
všichni zastoupeni
Ing. Miloslavem Klichem, Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška
Účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (datovou schránkou)
Obec Krásná, Krásná č. p. 287, 739 04 Pražmo v5ravp4
Účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona - jiným účastníkům, jejichž
vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a
staveb na nich, mohou být rozhodnutím dotčena
(veřejnou vyhláškou)
Ing. Novák Ivo, Krásná 0100, 739 04 Pražmo
Hrtoň Alois, Masarykova třída 745, 735 14 Orlová – Lutyně
Hrtoň Josef, Na Pasekách 14, Bratislava Slovensko
Foldyna Jan, Koperníkova 1599/19, 737 01 Český Těšín
Foldyna Tomáš, Krásná 311, 739 04 Pražmo
Heimerová Milada, Cihelní 1646/31, 735 06 Karviná – Nové Město
Meixnerová Zdeňka, Kpt. Vajdy 1523/3, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Mora Belandria Meixner Julie, Arabská 569/8, 160 00 Praha 6 – Vokovice
Adamec Ladislav, Vlasty Vlasákové 964/19, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Hlobil Jiří, Dlouhá třída 1321/117, 736 01 Havířov – Podlesí
Ing. Sokol Karel, Jiřinková 1612/1, 708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Sokolová Vladislava, Jiřinková 1612/1, 708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Šigut Jiří, Bedřicha Václavka 990/10, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Heinzová Renáta, Šrámkova 1401/3, 736 01 Havířov – Podlesí
Janík Roman, Šrámkova 1401/3, 736 01 Havířov – Podlesí
Janíková Helena, Šrámkova 1401/3, 736 01 Havířov – Podlesí
Ing. Klečková Dagmar, Gen. Píky 2917/19, 702 00 Ostrava
Šnajdr Josef, Žižkova 1816/8, 734 01 Karviná – Mizerov
Šnajdrová Libuše, Žižkova 1816/8, 734 01 Karviná – Mizerov
Ing. Kramolišová Eva, Krůčkova 747/12, 721 00 Ostrava- Svinov
Čtvrtlík Miloslav, 1. máje 831/9, 736 01 Havířov – Město
Tomáš Jiří, 1. máje 156, 735 31 Bohumín- Skřečoň
Závada Vladimír, Krásná 21, 739 04 Pražmo
Ing. Pastušek Ladislav, Přívozská 157/5, 702 00 Ostrava
Pastušková Miroslava, Přívozská 157/5, 702 00 Ostrava
Sulek Pavel, Dr. Martínka 1384/36, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Sulková Marta, Dr. Martínka 1384/36, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
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Hinčica Rudolf, Dvorní 763, 708 00 Ostrava – Poruba
Hinčicová Jarmila, Dvorní 763, 708 00 Ostrava – Poruba
Jančík Lumír, Hodonínská 426, 696 17 Dolní Bojanovice
Cholevová Věra, Hulvácká 1929/13b, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Obec Krásná, Krásná č. p. 287, 739 04 Pražmo v5ravp4
AD-MAR STAVBY s. r. o., Ostravská 277, 735 51 Bohumín – Pudlov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 v95uqfy
GridServices s. r. o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jnnyjs6
SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava 4xff9pv
CETIN a. s., Olšanská 6, 1300 Praha 3 qa7425t
Povodí Odry s. p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava wwit8gq
Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové e8jcfsn
- Lesy ČR, s. p., LS F-M, Morávka č. p. 557, 739 04 Pražmo

Dotčeným orgánům (datovou schránkou):
Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek w4wbu9s
- Magistrát města FM, odbor územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22
Frýdek-Místek
- Magistrát města FM, odbor ŽPaZ (voda, les), Palackého 115, 738 02 Frýdek-Místek
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
spdaive
- HZS Moravskoslezského kraje, ÚO F-M, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, Na bělidle 7, Ostrava
w8pai4f
- Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště F-M, Palackého 121, FrýdekMístek
Obecní úřad Krásná, Krásná č. p. 287, 739 04 Pražmo – silniční správní úřad v5ravp4
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm vvedyiy

Na vědomí (obyčejně, nebo datovou schránkou) s žádostí o vyvěšení na úřední desku a
webových stránkách správního orgánu a po sejmutí vrátit zpět stavebnímu úřadu v
Raškovicích:
Obecní úřad Raškovice, Raškovice 207, 739 04 Pražmo
Obecní úřad Krásná, Krásná č. p. 287, 739 04 Pražmo

Na vědomí (doporučeně):
Obecní úřad Krásná, Krásná č. p. 287, 739 04 Pražmo – po nabytí právní moci

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši
4000,- Kč byl zaplacen dne 13. 11. 2017 v hotovosti do pokladny pod V.S. 13110038 na
doklad P 6624.

