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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 18/2018
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ustanovení
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
5.12.2018 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova
795, 702 00 Ostrava, kterou na základě plné moci zastupuje společnost UDI MORAVA s.r.o.,
Havlíčkovo nábřeží 2728, 702 00 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto
přezkoumání:
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu s přihlédnutím k § 16
zákona o pozemních komunikacích
stavební povolení
na stavbu: „Souvislá oprava silnice III/01144 Bocanovice“ (dále jen "stavba") na pozemcích
parc. č. 2449/1, 2450/1, 2585 v katastrálním území Dolní Lomná, parc. č. 14/3, 189/1, 197/1,
203, 204, 205, 206 v katastrálním území Bocanovice, parc. č. 5141/1 v katastrálním území
Návsí.
Stavba obsahuje:
SO 101.1 Komunikace – oprava silnice III/01144 vedoucí přes katastrální území Dolní Lomná,
Bocanovice a Návsí, začátek úpravy km 8,432 (křižovatka s MK – směrem na místní část Pod
Lesy) do km 10,792. V rámci stavby bude provedeno frézování vozovky, recyklace za studena
a pokládka krytových vrstev vozovky, navýšení nivelety o cca 10 mm.
Součásti stavby bude vyvolaná úprava v místě napojení místních komunikací, sjezdů
frézováním a předlážděním dlažeb a pokládkou nového jednovrstvého krytu, případně jiným
typem konstrukce. Současný princip odvodnění se v rámci rekonstrukce silnice nemění.
Bude zřízena krajnice v tl. 80 mm a šířce 0,75 m včetně osazení směrových sloupků
a reprofilace příkop. Součásti stavby je obnova sedmi propustků: ev. č. 01144 -6P v km 8,579,
Návsí, ev. č. 01144 -7P v km 8,824, Bocanovice, ev. č. 01144 -8P v km 9,406, Bocanovice, ev.
č. 01144 -9P v km 9,567, Bocanovice, ev. č. 01144 -10P v km 9,831, Bocanovice, ev. č. 01144
-11P v km 10,394, Bocanovice a ev. č. 01144 -12P v km 10,453, Bocanovice.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem
Knápkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT – 1102989, ověřené ve
stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilou osobou, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem.
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3. Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy podle 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 zdraví při
práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Podle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona
provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník je povinen oznámit
speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
speciálnímu stavebnímu úřadu.
5. Při provádění stavby budou splněny podmínky obsažené ve Vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne
21.3.2018 č. j. 568319/18. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen se řídit
Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) této
společnosti, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
6. Na základě sdělení a souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne
29.3.2018 zn.: 149/18uh budou splněny následující podmínky:
• Při provádění zemních prací a při odkrytí podzemního vedení sítě elektronických
komunikací (dále jen PVSEK) je povinen stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před
zakrytím PVSEK, vyzvat zaměstnance společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. pověřeného ochranou sítě – Hynek Uher, e-mail:
hynek.uher@cetin.cz (dále jen POS) ke kontrole. Zához je oprávněn stavebník provést
až po té, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
7. V místě stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení –
podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN, nadzemní sítě VN a stanice NN v majetku ČEZ
Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický
zákon“). Žadatel zajistí ochranu zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 6.3.2018
zn.: 0100886522.
8. V případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popřípadě bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných
pásmech). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění
některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s.
požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. V zájmovém území se může
nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Pokud dojde
k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s.,
kontaktujte bezplatnou poruchovou linku 800 850 860.
9. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. ve svém souhlasu s projektovou dokumentací a umístěním
stavby v ochranném pásmu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.3.2018 zn.:
1097559714 souhlasí se stavbou za splnění těchto podmínek:
• Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení
vysokého napětí VN 22 kV a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4 kV v majetku
ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo tohoto vedení činí 10 m (resp. 1 m) od krajního
vodiče (kabelu) měřeno kolmo na každou stranu (podle zákona č. 79/1957 Sb. a vládního
nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno).
• ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s umístěním stavby souvislá údržba komunikace v tomto
ochranném pásmu - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném
vytýčení kabelů.
• Před zahájením stavby je nutno podat “Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném
pásmu zařízení distribuční soustavy“ podle § 46 odst. 11 energetického zákona, která
bude udělena na stavebníka (zhotovitele) stavby.
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10. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti obsažené ve
stanovisku GridServices, s.r.o. ze dne 13.4.2018 zn.: 5001691209, vzhledem k tomu, že
v zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL
plynovody + přípojky PE:
a) V ochranném pásmu STL plynovodů a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou
umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu ani
zřizování skládek a uskladňování materiálu. Stavební objekty (např. přístřešky, opěrné
zdi, oplocení ...) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném
území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu/přípojky měřeno kolmo na
jeho obrys.
b) Stávající niveleta vozovky komunikace musí být zachována. Dopravní značení musí být
umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální
vzdálenosti 1 m.
c) Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno
určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského
zařízení. Pro uložení kabelu VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).
d) Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího
plynárenského zařízení. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců
s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat
zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T – kus
vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu
přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynárenského zařízení a navíc zpravidla jsou
uloženy na plynovod (tím i komunikaci). Nové uliční vpusti musí být umístěny
v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího plynárenského zařízení.
e) Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn.
i bezvýkopové technologie) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(např. trhací práce, sesuv půdy, vibrace, apod.).
f) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68
energetického zákona za činnost bez předchozího souhlasu GridServices, s.r.o. Při
každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je
nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
g) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude
sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
považujeme za zahájení stavební činnosti.
h) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, energetický zákon, případně další
předpisy související s uvedenou stavbou.
i) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
j) Při provádění stavební činnosti včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
k) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti poškození.
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V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena,
nesmí být použita bezvýkopová technologie.
m) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné
folie atd.) na telefon 1239.
n) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení
a plynovodní přípojky zařízení zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše
uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci
o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo
provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením
a plynovodními přípojkami.
o) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena
výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702
04.
p) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Poklopy uzávěrů
a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách včetně
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
q) Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
r) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (neníli ve stanovisku uvedeno jinak).
s) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
11. Budou splněny podmínky z vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením
a součástím zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ve správě SŽDC, s. o., Oblastního
ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zebezpečovací techniky (SSZT) ze dne 22.3.2018
zn.: 12485/2018-SŽDC-OŘ OVA - SSZT.
12. Budou splněny podmínky z vyjádření k drážním podzemním silnoproudým kabelovým
vedením a jejich součástím SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava ze dne 23.3.2018
zn.: 12485/18-SEE/193.
13. Budou splněny všeobecné podmínky ochrany ze souhrnného stanoviska k existenci
komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s. k stavebnímu řízení ze
dne 24.4.2018 č. j. 1201806974.
14. Budou splněny podmínky ze souhrnného stanoviska ke stavebnímu řízení SŽDC, s. o.,
Oblastního ředitelství Ostrava ze dne 6.4.2018 zn.: 13303/2018-SŽDC-OŘ OVA-OPS.
15. Při realizaci stavby budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Drážního úřadu,
sekce stavební, územního odboru Olomouc ze dne 19.12.2018 zn.: MO-SOO1731/182/Sn, DUCR-75068/18/Sn:
• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen projednat s Drážním úřadem.
• Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
• Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
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Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat
s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
• Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před
účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
• Ve vzdálenosti menší jak 3 m od osy krajní koleje dráhy a v blízkosti křížení dráhy
s pozemní komunikací (přejezd) nebude ukládán stavební materiál, odstavovaný
stavební stroje atd.
• Při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhled
(rozhledové pole řidiče silničního vozidla) v souladu s ČSN 73 6380 Železniční přejezdy
a přechody nesmí být omezován stavbami jakéhokoliv určení, v rozhledovém poli nesmí
být nic, co by ztěžovalo rozhled.
• Budou splněny podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace, ze dne 6.4.2018 zn.: 13303/2018-SŽDC-OŘ OVA-OPS.
• Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci,
které Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů.
16. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření správce vodního toku - Lesů České
republiky, s. p., Správa toků – Oblast povodí Odry ze dne 22.3.2018
č. j.
LČR951/001440/2018:
• Opravou silnice III/01144 Bocanovice nedojde k ovlivnění odtokových poměrů a ani
kvalitě povrchových vod na vodním toku LP Lomné v km 2,800 k. ú. Dolní Lomná.
• Stavební materiál a stavební odpad související s opravou silnice nesmí být ukládán na
břehové hrany a do koryta vodního toku.
• Po dokončení prací bude přizván příslušný správce vodního toku ke kontrole
a k přejímce pozemku parc. č. 2585 v k. ú. Bocanovice.
17. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):
a) V rámci stavby musí být veškeré materiály a vybavení staveniště umístěno tak, aby při
zvýšených průtocích ve vodním toku nemohlo dojít k jejich odplavení.
b) Při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem či ropnými
úkapy.
c) Stavbou nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení
odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
d) Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu realizace prací musí
být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy
nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
18. Bude splněna podmínka ze stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství
Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec
ze dne 11.9.2018 č.j. KRPT- 187266-2/ČJ-2018-070208:
• Dopravní značení a dopravní zařízení musí být provedeno a umístěno v souladu se
stávajícím dopravním značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů
a norem.
• Před samotnou realizací stavby je nutno předložit příslušnému správnímu úřadu
(Městský úřad Jablunkov, odbor dopravy) návrh přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, který vydá stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích. Silniční správní úřad návrh přechodné úpravy projedná
s Policií České republiky, dopravním inspektorátem v Třinci.
19. Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
• V případě realizace stavby se bude jednat o zvláštní užívání silnice. Z daného důvodu je
třeba v dané věci vydat povolení příslušného silničního správního úřadu (MěÚ
Jablunkov) vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace,
a pokud zvláštní užívání ovlivní bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také
s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie. Příslušný silniční správní úřad
MěÚ Jablunkov, odbor dopravy, na základě žádosti vydá rozhodnutí o povolení ke
•
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zvláštnímu užívání pozemní komunikace, dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona
o pozemních komunikacích pro provádění stavebních prací na silničním pozemku.
20. Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíchž podnikatelské
činnosti vznikají odpady a dále také každý, při jehož činnosti vzniká odpad, jsou povinni
nakládat a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č.185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“) a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí, a to především:
• dodržovat hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b)
příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například
energetické využití, e) odstranění odpadů;
• odpady zařadit podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů tj. vyhlášky č. 93/2016 Sb.,
o Katalogu odpadů, v platném znění, důsledně je třídit, zabezpečit je před nežádoucím
únikem ohrožujícím životní prostředí a zajistit jejich přednostní využití,
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 zákona o odpadech a nakládat
s nimi podle jejich skutečných vlastností.
21. Veškeré odpady budou předány pouze oprávněné osobě provozující schválené zařízení
k využívání odpadů, sběru nebo výkupů odpadů, případně odstraňování odpadů, a to
v souladu s provozním řádem tohoto zařízení. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které
předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.
22. Původci odpadů jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s odpady.
23. V rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů.
24. S nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně
a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud
na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech,
shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.
25. Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se
zvláštními právními předpisy.
26. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení
do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí.
27. Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání
s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební
činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely na
místě, na kterém byl vytěžen.
28. S přebytečnou zeminou, vzešlou z výkopku při provádění daného záměru, která nemůže být
využita ve svém přirozeném stavu v místě stavby je nutno nakládat jako s odpadem dle
zákona o odpadech a v souladu s Vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
29. Při bouracích pracích budou postupně odstraňovány vymezené části stavby a části stavby,
které je v rámci základního materiálu stavby možné považovat za příměsí a u nichž je to
technologicky možné. S těmito věcmi bude nakládáno samostatně jako se specifickými
druhy stavebních odpadů.
30. Stavební výrobky, které byly použity při stavbě, se nestávají odpadem pouze v případě, že
budou ze stavby odnímány a následně opět v místě stavby použity jako stavební výrobky
k původnímu účelu. Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití
v místě stavby bezpečné, např. nejsou znečištěny škodlivinami, neobsahují azbest.
31. Budou respektovány inženýrské sítě (kanalizační řád a vodovodní řád) uvedené v příloze
vyjádření k existenci sítí a souhlas se stavbou Obce Bocanovice ze dne 20.6.2018, č. j.
OÚ/130/18.
32. Bude respektována trasa vodovodního řádu Obce Dolní Lomná dle doložené situace.
33. Zhotovitel stavby povede stavební deník.
34. Stavba bude dokončena nejpozději ve lhůtě do 31. prosince 2020.
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35. Stavba bude polohopisně a výškopisně zaměřena v souřadnicovém systému JTSK
v souřadnicích x, y, z k pevným bodům tak, aby byly použitelné pro tvorbu grafické
databáze.
36. Stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona).
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník písemně u speciálního stavebního
úřadu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených
orgánů k užívání stavby. Speciální stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti
stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jsou:
1) Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795, 702 00
Ostrava, středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek – Místek, IČ:
00095711, kterou na základě plné moci zastupuje společnost UDI MORAVA s.r.o.,
Havlíčkovo nábřeží 2728, 702 00 Ostrava
2) Obec Bocanovice, Bocanovice č.p. 21, 739 91 Jablunkov, IČ: 00535931
3) ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00
Praha 1-Nové Město, IČ: 70994234
4) ČR, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové 8, IČ: 42196451
5) Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759
6) Obec Návsí, Návsí č.p. 327, 739 92 Návsí, IČ: 60781688
7) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, IČ:
24729035
8) GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, IČ: 27295567
9) SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ: 24822191
10) Jiří Gruszka, nar. 19.8.1969, Bocanovice č.p. 43, 739 91 Jablunkov
11) Jitka Gruszková, nar. 22.3.1977, Bocanovice č.p. 43, 739 91 Jablunkov.
Odůvodnění:
Dne 5.12.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve
lhůtě do 5.2.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Žádost byla doložena těmito stanovisky, souhlasy, vyjádření a doklady:
- koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Jablunkov, odboru ŽP a zemědělství ze dne
5.6.2018 č.j. MEJA 9233/2018, SPI 589/2018/ŽP ŽP,
- závazným stanoviskem Drážního úřadu Olomouc ze dne 19.12.2018
zn.: MOSOO1731/18-2/Sn, DUCR-75068/18/Sn,
- závazným stanoviskem HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek – Místek
ze dne 16.4.2018 zn.: HSOS-3576-2/2018,
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek ze dne 17.4.2018
č. j. KHSMS
14438/2018/FM/HOK,
- stanoviskem Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje,
územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec, ze dne 11.9.2018 č.j.
KRPT- 187266-2/ČJ-2018-070208,
- závazným stanoviskem Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů ze dne 11.4.2018 zn.: 81933/2018-1150-OÚZ-BR,
- souhrnným stanoviskem k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD –
Telematika a.s. ke stavebnímu řízení ze dne 24.4.2018 č. j. 1201806974,
- souhrnným stanoviskem ke stavebnímu řízení Správy železniční dopravní cesty, s. o.,
Oblastního ředitelství Ostrava ze dne 6.4.2018 zn.: 13303/2018-SŽDC-OŘ OVA-OPS,
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vyjádřením ze dne 22.3.2018 zn.: 12485/2018-SŽDC-OŘ OVA-SSZT a ze dne 23.3.2018
zn.: 12485/18-SEE/193,
stanoviskem správce povodí a správce vodního toku – Povodí Odry, s. p., ze dne 14.5.2018
zn.: 105/2017,
vyjádřením ke stavebnímu řízení Lesů ČR, s. p., Správy toků – oblast povodí Odry ve
Frýdku – Místku ze dne 22.3.2018 č.j. LČR951/001440/2018,
stanoviskem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 21.3.2018 zn.:
9773/V008042/2018 /AUTOMAT a ze dne 12.4.2018 zn.: 9773/V008247/2018 /JA,
vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. ze dne 8.3.2018 č. j. 556935/18, ze dne 21.3.2018 č. j. 568319/18
a souhlasem ze dne 29.3.2018 zn.: 149/18uh,
sdělením o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze
dne 6.3.2018 zn.: 0100886522 a souhlasem ze dne 26.3.2018 zn.: 1097559714,
sdělením o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne
6.3.2018 zn.: 0200720713 a stanoviskem ze dne 22.3.2018 zn.: 18/0107,
stanoviskem o existenci plynárenského zařízení GridServices, s.r.o. ze dne 13.3.2018 zn.:
5001682414 a ze dne 13.4.2018 zn.: 5001691209,
vyjádřením k existenci sítí a souhlas se stavbou Obce Bocanovice ze dne 20.6.2018, č. j.
OÚ/130/18,
vyjádřením z hlediska inženýrských sítí ke stavbě Obce Návsí ze dne 26.3.2018 č. j.
409/2018,
vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. ze dne 1.1.02018,
souhlasy vlastníků pozemků podle § 184a stavebního zákona s povolením stavby,
dokumentací pro stavební povolení (zpracoval: Ing. Miroslav Knápek, autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby, ČKAIT – 1102989).

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že
účastníkem stavebního řízení je stavebník a dále osoba, která je vlastníkem pozemku, na
kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, dále vlastník stavby na pozemku, na
kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo
odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena,
dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Správní orgán
je povinen podle ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu v písemném vyhotovení rozhodnutí
označit všechny účastníky řízení. Stavební úřad uvádí, že v daném případě jsou účastníky
stavebního řízení: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Obec Bocanovice, Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, Lesy České republiky, s.p., GasNet, s.r.o., SPP
Storage, s.r.o., Jiří Gruszka, Jitka Gruszková, ČEZ Distribuce, a. s., Obec Návsí, Obec Dolní
Lomná, Město Jablunkov, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ostrava, Povodí Odry, státní podnik
a dále účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, tj. vlastník sousedního
pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, kteří se identifikují
označením pozemků, jedná se o tyto pozemky parc. č.: 2450/2, 2583/3, 39/2, 2449/2, 1/3, st.
649, 3/3, 3/4, 43/3, 43/6, st. 591, 43/7, 43/4, 43/1, 41 a 40 vše v katastrálním území Dolní
Lomná, 192, 10/4, st. 148, 10/6, 10/7, 10/16, 238, 14/5, st. 85, st. 88/2, 53/3, 53/7, 53/30, 410,
412, 444, 52/28, 190/1, 49/3, 49/5, 50/14, 50/15, 50/16, 189/1, 47/1, 47/8, 48, st. 25, 47/9, 47/4,
47/7, 47/5, 476, 477, 479, 478, 183/1, 107/7, 107/10, st. 270, 107/9, 108/2, 110/4, 110/9, 111/7,
st. 144, 178/6, 139/8, 139/5, 139/3, 139/14, 139/12, 139/9, st. 228, 723, 140, 175/4, 141/6, st.
116, 141/3, 141/1, 142/6, 725, 142/13, 142/1, 142/5, 142/11, 142/10, 142/8, 174/1, 9/4, st. 90,
9/2, 9/9, 9/3, 9/8, 8/8, 8/10, 8/1, 7/1, st. 310, 649, 650, 648, 673, 647, 646, 70/1, st. 123, 71/2,
69/5, 69/4, 69/5, 69/1, 241, st. 20, st. 18, 197/1, 78/1, 78/8, st. 94, 79, 80/1, 80/3, 80/4, 620,
610, 612, 609/1, 81/12, 81/13 a 81/10 vše v katastrálním území Bocanovice, 1872, 1871, 1869,
1868, 1873/2, 1954/2, 1864, 1863, 1862, 1861/1, 1861/2, 1857/3, 1857/1, 1855/1, 1854, 1853,
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1848, 1850, 1846/1, 1846/3, 1844/1, 1844/2, 1842/1, 1841, 1843 a 4167 vše v katastrálním
území Jablunkov, 1545/5, 1545/4, 1543, 1535/1, 1537/1, 1545/15, 1545/24, 1529, 1527, 1525,
1524, 1518, 1517, 1483/4, 1483/18, 1483/5, 1487, 1488, 1489, 1505/1, 1506, 1508, 1507,
1512, 1513, 1515, 1514 a 1516 vše v katastrálním území Návsí.
Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, § 16 zákona o pozemních
komunikacích a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. V řízení bylo
ověřeno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a plně
respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Řízení dále
prokázalo, že při dodržení projektu stavby, ověřeného ve stavebním řízení, nebudou
uskutečněním stavby ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění aktualizace č. 1 byly vydány
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13.9.2018 usnesením č. 9/957 a účinnosti nabyly
dne 21.11.2018. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu od 6.2.2019 do 8.2.2019. Účastníci
řízení této možnosti nevyužili.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním učiněným
u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí.
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 správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
„otisk úředního razítka“
Ing. Renata Niedobová v. r.
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu
Za správnost vyhotovení
Bc. Kristina Janiczková
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Příloha pro stavebníka:
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 25.2.2019.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Rozhodnutí musí být zveřejněno též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ........................

Sejmuto dne: ………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zveřejnění
umožňující dálkový přístup.

Jednotlivě obdrží:
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) (dodejky)
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr
sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
na základě plné moci zastoupena: UDI MORAVA s.r.o., IDDS: wcd8zss
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
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účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. c) a d) (dodejky)
Obec Bocanovice, IDDS: zi6bmm4
sídlo: Bocanovice č.p. 21, 739 91 Jablunkov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
SPP Storage, s.r.o., IDDS: q9vzb6z
sídlo: Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice
Jiří Gruszka, Bocanovice č.p. 43, 739 91 Jablunkov
Jitka Gruszková, Bocanovice č.p. 43, 739 91 Jablunkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Návsí, IDDS: qfnbpya
sídlo: Návsí č.p. 327, 739 92 Návsí
Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
Obec Dolní Lomná, IDDS: 3nbbi5p
sídlo: Dolní Lomná č.p. 164, 739 91 Jablunkov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ostrava, IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Účastníci stavebního řízení veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, tj. vlastník sousedního pozemku
nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten,
kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno se identifikují označením pozemků,
jedná se o tyto pozemky parc. č.: 2450/2, 2583/3, 39/2, 2449/2, 1/3, st. 649, 3/3, 3/4, 43/3, 43/6,
st. 591, 43/7, 43/4, 43/1, 41 a 40 vše v katastrálním území Dolní Lomná, 192, 10/4, st. 148,
10/6, 10/7, 10/16, 238, 14/5, st. 85, st. 88/2, 53/3, 53/7, 53/30, 410, 412, 444, 52/28, 190/1,
49/3, 49/5, 50/14, 50/15, 50/16, 189/1, 47/1, 47/8, 48, st. 25, 47/9, 47/4, 47/7, 47/5, 476, 477,
479, 478, 183/1, 107/7, 107/10, st. 270, 107/9, 108/2, 110/4, 110/9, 111/7, st. 144, 178/6, 139/8,
139/5, 139/3, 139/14, 139/12, 139/9, st. 228, 723, 140, 175/4, 141/6, st. 116, 141/3, 141/1,
142/6, 725, 142/13, 142/1, 142/5, 142/11, 142/10, 142/8, 174/1, 9/4, st. 90, 9/2, 9/9, 9/3, 9/8,
8/8, 8/10, 8/1, 7/1, st. 310, 649, 650, 648, 673, 647, 646, 70/1, st. 123, 71/2, 69/5, 69/4, 69/5,
69/1, 241, st. 20, st. 18, 197/1, 78/1, 78/8, st. 94, 79, 80/1, 80/3, 80/4, 620, 610, 612, 609/1,
81/12, 81/13 a 81/10 vše v katastrálním území Bocanovice, 1872, 1871, 1869, 1868, 1873/2,
1954/2, 1864, 1863, 1862, 1861/1, 1861/2, 1857/3, 1857/1, 1855/1, 1854, 1853, 1848, 1850,
1846/1, 1846/3, 1844/1, 1844/2, 1842/1, 1841, 1843 a 4167 vše v katastrálním území
Jablunkov, 1545/5, 1545/4, 1543, 1535/1, 1537/1, 1545/15, 1545/24, 1529, 1527, 1525, 1524,
1518, 1517, 1483/4, 1483/18, 1483/5, 1487, 1488, 1489, 1505/1, 1506, 1508, 1507, 1512,
1513, 1515, 1514 a 1516 vše v katastrálním území Návsí.
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Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Obvodní oddělení Třinec, IDDS: n5hai7v
sídlo: 30. dubna č.p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
HZS Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, 738 02 Frýdek-Místek 12
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ - odpadové hospodářství, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ - vodoprávní úřad, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ - orgán státní správy lesů, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
MěÚ Jablunkov, odbor dopravy, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

MěÚ Jablunkov, odbor vnitra a živnostenského úřadu - se žádostí o vyvěšení rozhodnutí
Obecní úřad Bocanovice, Bocanovice 21, 739 91 Jablunkov - se žádostí o vyvěšení rozhodnutí
Obecní úřad Návsí, Návsí č.p. 327, 739 92 Návsí - se žádostí o vyvěšení rozhodnutí
Obecní úřad Dolní Lomná, Dolní Lomná č.p. 164, 739 91 Jablunkov - se žádostí o vyvěšení
rozhodnutí

