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O Z N Á M E N Í 

Z A H Á J E N Í   S P O L E Č N É H O  Ú ZE M N Í H O  A  S T A V E B N Í H O   
Ř Í Z E N Í  

 

Dne 01.07.2020 podalo Sdružení obcí povodí Morávky, IČ 68157631, Dobrá č.p. 230, 739 51  
Dobrá, které zastupuje CIVIL PROJECTS s.r.o., IČ 24306606, Malý Koloredov č.p. 2377, 
738 01  Frýdek-Místek (dále jen "stavebník") u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu  žádost o vydání společného povolení na stavbu 
nazvanou "Cyklotrasa povodí Morávky" na pozemcích parc. č. 412/16, 412/21, 556/2, 558/1, 
558/10, 558/11, 558/12, 558/13, 996/1, 996/3, 1016/1 v katastrálním území Nižní Lhoty, parc. 
č. 386/2, 419/1, 449/1, 449/4, 449/13, 449/14, 449/16, 449/26, 449/37, 568/20, 1277/1, 1337/1 
v katastrálním území Nošovice, parc. č. 175/5, 175/10, 175/12, 221/5 v katastrálním území Pražmo, 
st. p. 1061, parc. č. 38/15, 38/22, 38/25, 38/26, 249/1, 1376/1 v katastrálním území Raškovice, st. p. 
763/1, parc. č. 1066/2, 1066/7, 1069/4, 1070/4, 1071/6, 1071/7, 1071/8, 1071/19, 1071/22, 1071/23, 
1071/36, 1138/1, 1184/11, 1184/13, 1515/5, 1777/4, 1797, 1834/5, 1834/7, 1834/8, 1834/10, 
1834/15, 1834/21, 1834/30, 1834/32, 1834/37, 1834/45, 1834/46, 1834/47, 1834/48, 1834/49, 
1834/51, 1834/52, 1834/53, 1834/54, 1834/55, 1834/63, 1834/64, 1834/65, 1834/67, 1834/68, 
1834/70, 1834/71, 1834/72, 1834/73, 1840/1, 1848/2, 1849, 1857/1, 1857/3, 1857/5, 1859/4, 1863 
v katastrálním území Vyšní Lhoty. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební 
řízení (dále jen "společné řízení"). 

Stavba obsahuje: 

SO 101 - Úsek č.1 - k.ú. Nošovice 
SO 102 - Úsek č.2 - k.ú. Nižní Lhoty-Vyšní Lhoty 
SO 103 - Úsek č.3 - k.ú. Vyšní Lhoty 
SO 104 - Úsek č.4 - k.ú. Vyšní Lhoty-Raškovice-Vyšní Lhoty 
SO 105 - Úsek č.5 - k.ú. Raškovice-Vyšní Lhoty-Pražmo 
SO 106 - Úsek č.1 - k.ú. Vyšní Lhoty 
SO 201 - Lávka "Hlisník" - k.ú. Vyšní Lhoty 
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Jedná se o novostavbu, trvalého charakteru. Stavba nových cyklostezek bude napojena na stávající 
komunikace a stávající cyklotrasy. Dešťová kanalizace nebude budována - dešťové vody budou 
zasakovány. Odtokové poměry zůstanou stejné, dešťové vody z navržených ploch budou protékat 
propustnou konstrukcí cyklostezek do podloží a část bude pomocí příčného spádu 2% svedena k okraji 
komunikace, kde budou zasakovat do okolních travnatých ploch. Dešťové vody v krátkém úseku č.4 
(pod mostem v k.ú. Raškovice) budou odvedeny přes uliční vpusť UV a vyvedeny dešťovou kanalizací 
PE DN 150 SN8 dl. cca 8 m zapracovanou do kamenného obkladu (seříznutí podle sklonu svahu) se 
zaústěním do vodního toku Morávka. Na začátcích i koncích jednotlivých úseků budou osazeny dopravní 
značky. 

SO 101 - Úsek č.1 - k.ú. Nošovice - celková délka 0,556 km, šířka 3,0 m, příčný sklon 2%, 
obousměrnný jízdní pás, převážná část úseku je navržena s mlatovým povrchem, v místech křížení 
cyklostezky se stávající vozovkou jsou krátké přilehlé úseky navrženy jako dlážděné konstrukce dle 
TP 170 - D2-D-1, TDZ O; ohraničení dlážděných ploch bude betonovými obrubníky; 

SO 102 - Úsek č.2 - k.ú. Nižní Lhoty-Vyšní Lhoty - délka 0,708 km (NL) + 0,746 km (VL), celkem 
1,454 km, šířka 2,0 - 3,0 m, příčný sklon 2%, obousměrnný jízdní pás, navržený povrch štěrkodrť, 
štěrkodrť se zakalením, v krátkém počátečním úseku 0,000-0,00569 km k silnici s asfaltobetonovým 
povrchem dle TP 170- D2-N-3, TDZ O; 

SO 103 - Úsek č.3 - k.ú. Vyšní Lhoty- celková délka 0,754 km, šířka 2,2 - 3,0 m, příčný sklon 2%, 
obousměrnný jízdní pás, navržený povrch mlatový; ochranné trubkové zábradlí v. 1,3 m (svislé sloupky, 
vodorovné příčle), kotvení sloupků do betonových patek, délka zábradlí 723 m; 

SO 104 - Úsek č.4 - k.ú. Vyšní Lhoty-Raškovice-Vyšní Lhoty - délka 0,480 km (VL) + 0,320 km 
(Raškovice) + 1,200 km (VL), celkem 2,00 km, šířka 2,5 - 3,0 m (lokální zúžení plynule na š. 2,0 m 
v délce 6,0m), příčný sklon 2%, obousměrnný jízdní pás, navržený povrch štěrkodrť se zakalením, 
skladba pod mostem provedena s betonovým povrchem; (CHKO); 

SO 105 - Úsek č.5 - k.ú. Raškovice-Vyšní Lhoty-Pražmo - délka 0,055 km (Raškovice) + 0,75 km (VL) 
+0,065 km (Pražmo), celkem 0,870 km, šířka 3,0 m, obousměrnný jízdní pás, navržený povrch 
štěrkodrť se zakalením (CHKO); 

SO 106 - Úsek č.6 - k.ú. Vyšní Lhoty - celková délka 0,200 km, šířka 3,0 m, příčný sklon 2%,  
obousměrnný jízdní pás, navržený povrch štěrkodrť; (CHKO); 

SO 201 - Lávka "Hlisník" (součást úseku č.3) - k.ú. Vyšní Lhoty - šířka 3,0 m, světlé rozpětí 8,44 m, 
nosná konstrukce lávky bude tvořena z ocelových válcovaných profilů, lávka bude založena 
na základových patkách, osazení lávky je řešeno jako odnímatelné, lávka je opatřena zábradlím 
v. 1,3 m. 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu 
(dále jen "speciální stavební úřad"), jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 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") a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích"), a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), oznamuje podle 
ust. § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení.  

U projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí, v souladu s ust. § 94m odst. 3 stavebního 
zákona, upouští speciální stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry 
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Speciální stavební úřad zároveň 
stanoví, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své 
námitky nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. 

Speciální stavební úřad dále podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyrozumívá účastníky řízení, že 
ve lhůtě do 5 dnů po skončení výše uvedené lhůty se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V této 
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souvislosti speciální stavební úřad současně účastníky řízení upozorňuje, že toto ustanovení neslouží 
k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení 
nové námitky či připomínky. 

Nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim mají účastníci řízení možnost přímo 
na pracovišti odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (v kanceláři číslo 
310) v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek (nejlépe v 
úřední dny: Po, St 8:00 - 17:00 a Čt 13:00 - 15:00). 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se v souladu s ust. § 94n stavebního zákona nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné 
věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Námitky speciální stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných 
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka 
nepřesahuje rozsah jeho působnosti.  

O námitce občanskoprávní povahy si speciální stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí 
v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.  

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle ust. § 172 odst. 1 stavebního zákona 
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního 
rozhodnutí nebo opatření. 

Speciální stavební úřad může podle ust. § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ust. § 172 
odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na 
svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 
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Součástí tohoto opatření je poučení účastníka řízení o jeho právech a povinnostech 
dle správního řádu.  

Ostatní poučení:  

Oznámení o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 2 správního 
řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje, tj. 
na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Oznámení se zveřejní též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění 
na webových stránkách Statutárního města Frýdek-Místek, na elektronické úřední desce 
Magistrátu města Frýdku-Místku (www.frydekmistek.cz), se oznámení považuje 
za doručené. 

Jelikož v předmětném řízení je více než 30 účastníků řízení, jedná se dle ust. § 144 odst. 1) správního 
řádu o řízení s velkým počtem účastníků, a speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 
odst. 6 správního řádu a ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje oznámení o zahájení 
společného řízení veřejnou vyhláškou. 

Podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona se oznámení o zahájení společného územního a stavebního 
řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení 
řízení účastníkům řízení podle ust. § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky 
podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust. § 94k písm. a), c) a d) 
stavebního zákona, což je: a) stavebník, 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. Dle ust. § 94m odst. 2 
stavebního zákona se u stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí (Obec Raškovice, Obec 
Vyšní Lhoty, Obec Nošovice, Obec Nižní Lhoty, Obec Pražmo, Obec Morávka) v řízení s velkým počtem 
účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 
odst. 3 správního řádu; správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též 
příslušným obecním úřadům (Obecní úřad Raškovice, Obecní úřad Vyšní Lhoty, Obecní úřad Nošovice, 
Obecní úřad Nižní Lhoty, Obecní úřad Pražmo, Obecní úřad Morávka), které jsou povinny písemnost 
bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách, bez účinku doručení; dnem vyvěšení je den vyvěšení 
na úřední desce správního orgánu, který je speciálním stavebním úřadem. Veřejnou vyhláškou se 
doručuje účastníkům podle § 94k písm. e) stavebního zákona což je: 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, a to tak, že se tito účastníci řízení identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. 

Podle ust. § 72 odst. 1) správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům doručením stejnopisu 
písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost 
podle § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 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.  

 

 

  

 

Ing. Veronika Chlebková v.r. 

referentka speciálního stavebního úřadu 
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Obdrží: 

účastníci (doporučeně do datové schránky) 

1. Sdružení obcí povodí Morávky, IDDS: 5nu7gzm; sídlo: Dobrá č.p. 230, 739 51  Dobrá 

Zastoupeno: CIVIL PROJECTS s.r.o., IDDS: 82aeb3x; sídlo: Malý Koloredov č.p. 2377, Místek, 
738 01  Frýdek-Místek 1 

2. Plzeňský Prazdroj, a. s., IDDS: db8cgqz; sídlo: U Prazdroje č.p. 64/7, Východní Předměstí, 301 00  
Plzeň 1 

3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr; sídlo: Úprkova 
č.p. 795/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 2 

4. Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd; sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00  
Ostrava 2 

5. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq; sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 
702 00  Ostrava 2 

6. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn; sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08  Hradec Králové 8 

7. Obec Vyšní Lhoty, IDDS: 924bk7r; sídlo: Vyšní Lhoty č.p. 244, 739 51  Dobrá 

8. Obec Nošovice, IDDS: h3rbi5y; sídlo: Nošovice č.p. 58, 739 51  Dobrá 

9. Obec Nižní Lhoty, IDDS: nztbiz5; sídlo: Nižní Lhoty č.p. 71, 739 51  Dobrá 

10. Obec Raškovice, IDDS: xdjbbs2; sídlo: Raškovice č.p. 207, 739 04  Pražmo 

11. Obec Pražmo, IDDS: 4r5a5rw; sídlo: Pražmo č.p. 153, 739 04  Pražmo 

12. Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a; sídlo: U nákladového nádraží č.p. 3265/10, 
130 00  Praha 3-Strašnice 

13. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy; sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  
Děčín 2 

14. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv; sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 

15. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt; sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

16. ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd; sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 52  Praha 101 

17. NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9; sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 

18. CETIN a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

19. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

20. SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s., IDDS: qccshx3; sídlo: Poděbradova č.p. 3360/113, Moravská 
Ostrava, 702 00  Ostrava 2 

21. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9; sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00  Praha 4-Michle 
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účastníci (doporučeně do vlastních rukou)  

22.  Pavel Špok, Pražmo č.p. 209, 739 04  Pražmo 

23. Jan Golat, Nižní Lhoty č.p. 26, 739 51  Dobrá 

24. Jiří Vojkovský, Nižní Lhoty č.p. 16, 739 51  Dobrá 

25. Karel Kaňok, Vyšní Lhoty č.p. 122, 739 51  Dobrá 

26. Alžběta Kaňoková, Vyšní Lhoty č.p. 122, 739 51  Dobrá 

27. Marcela Prokopová, Staříč č.p. 293, 739 43  Staříč 

28. Leopold Dias, Škarabelova č.p. 142, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 1 

29. Milan Dias, Raškovice č.p. 519, 739 04  Pražmo 

30. Rudolf Dias, Lískovecká č.p. 86, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 1 

31. Jaromír Meca, Vyšní Lhoty č.p. 44, 739 51  Dobrá 

32. Alena Mecová, Vyšní Lhoty č.p. 44, 739 51  Dobrá 

33. Monika Wilczková, Rožnovská č.p. 326, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm 

34. Jaroslav Foldyna, Raškovice č.p. 15, 739 04  Pražmo 

35. Marta Foldynová, Raškovice č.p. 15, 739 04  Pražmo 

36. Lubomír Carbol, Pražmo č.p. 27, 739 04  Pražmo 

37. Alena Máchová, Záhumenní č.p. 449, 739 24  Krmelín 

38. Monika Bernatíková, Fučíkova č.p. 777, 739 21  Paskov 

39. Josef Foldyna, Pražmo č.p. 28, 739 04  Pražmo 

40. Katarína Foldynová, Pražmo č.p. 28, 739 04  Pražmo 

41. Marek Mácha, Záhumenní č.p. 449, 739 24  Krmelín 

42. Miroslav Deml, Morávka č.p. 388, 739 04  Pražmo 

43. Oldřiška Špoková, Nošovice č.p. 10, 739 51  Dobrá 

účastníci (veřejnou vyhláškou)  

44. Osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, pro pozemky: 
parc. č. 385/3, 449/5, 1278/1, 1299/1, 1278/2, 450, 449/36, 449/25, 449/11, 449/38, 449/15, 
510, 449/23, 1337/2, 459, vše v katastrálním území Nošovice; parc. č. 549, 556/12, 548, 556/13, 
472/5, 472/6, 472/19, 472/21, 558/3, 472/22, 558/14, 983/3, 698/2, 698/18, 802/2, 907/2, 612/4, 
1019/2, 1019/1, 907/1, vše v katastrálním území Nižní Lhoty; st. 128/2, st. 376, st. 615, 
parc. č. 15, 1848/1, 22, 59/3, 92, 94/1, 143, 89/3, 170, 89/8, 89/19, 225/2, 89/9, 294/1, 345, 
1801/1, 385, 444, 440/2, 467/1, 470/4, 551/4, 1536/1, 1856, 1523, 1524, 1520, 1525, 1458, 
1451/6, 1451/4, 1358/2, 1857/4, 1359/1, 1359/2, 1359/6, 1857/6, 1857/7, 1860, 1859/1, 1858/1, 
1858/4, 1533/2, 1517, 1518, 1521/2, 1515/4, 1858/11, 1456/3, 1859/2, 1337/2, 1187/3, 1834/80, 
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1777/9, 1834/79, 1347/3, 1862, 1349/2, 1347/2, 1184/12, 1184/10, 1184/25, 1184/24, 1184/21, 
1184/17, 1184/14, 1182/20, 1182/7, 1138/3, 1182/21, 1152/2, 1134/69, 1134/11, 1122/2, 
1120/5, 1118, 1184/6, 1138/4, 1834/4, 1834/62, 1834/9, 1834/61, 1834/75, 1834/76, 1834/77, 
1118, 1120/1, 1834/12, 1834/16, 1071/20, 1834/14, 1834/13, 1834/77, 1834/78, 1834/66, 
1834/36, 1071/21, 1834/13, 1071/11, 1071/16, 1071/15, 1071/14, 1071/59, 1834/33, 1834/24, 
1834/38, 1834/29, 1834/50, 1834/25, 1834/27, 1071/48, 1071/49, 1071/50, 1071/33, 1834/20, 
1834/3, 1070/1, 1070/3, 1069/3, 1066/3, 1834/27, 1834/23, 1834/22, 1834/6, 1070/2, 1069/2, 
vše v katastrálním území Vyšní Lhoty; st. 1056, parc. č. 1376/6, 249/9, 1376/1, 249/10, 249/8, 
38/30, 38/29, 38/28, 38/21, 38/2, 38/4, 38/13, 38/27, 38/24, 38/23, 38/8 vše v katastrálním 
území Raškovice; parc. č. 175/2, 175/1, 175/4, 175/3, 175/6, 404/1, 221/2, 221/6, vše 
v katastrálním území Pražmo; parc. č. 4178/2, 4178/29, 4178/153, 8/13, 8/11, 4/1, 8/18, 4070/11, 
vše v katastrálním území Morávka. 

dotčené orgány (doporučeně) 

45. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148, 
Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 1 

46. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního 
rozvoje, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 1 

47. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Politických obětí 
č.p. 2478, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 

dotčené orgány (doporučeně do datové schránky) 

48. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive; 
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 

49. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-
Místek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v; sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01  Frýdek-
Místek 1 

50. Obecní úřad Vyšní Lhoty, IDDS: 924bk7r; sídlo: Vyšní Lhoty č.p. 244, 739 51  Dobrá 

51. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: dkkdkdj; sídlo: 
Nádražní č.p. 36/1, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

Dále obdrží (doporučeně do datové schránky) 

52. Obecní úřad Raškovice, IDDS: xdjbbs2; sídlo: Raškovice č.p. 207, 739 04  Pražmo 

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů 
bez účinku doručení, pod názvem: Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení 
pro stavbu nazvanou "Cyklotrasa povodí Morávky" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu 
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení). 

53. Obecní úřad Vyšní Lhoty, IDDS: 924bk7r; sídlo: Vyšní Lhoty č.p. 244, 739 51  Dobrá 

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů 
bez účinku doručení, pod názvem: Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení 
pro stavbu nazvanou "Cyklotrasa povodí Morávky" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu 
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení). 

54. Obecní úřad Nošovice, IDDS: h3rbi5y; sídlo: Nošovice č.p. 58, 739 51  Dobrá 

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů 
bez účinku doručení, pod názvem: Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení 
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pro stavbu nazvanou "Cyklotrasa povodí Morávky" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu 
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení). 

55. Obecní úřad Nižní Lhoty, IDDS: nztbiz5; sídlo: Nižní Lhoty č.p. 71, 739 51  Dobrá 

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů 
bez účinku doručení, pod názvem: Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení 
pro stavbu nazvanou "Cyklotrasa povodí Morávky" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu 
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení). 

56. Obecní úřad Pražmo, IDDS: 4r5a5rw; sídlo: Pražmo č.p. 153, 739 04  Pražmo 

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů 
bez účinku doručení, pod názvem: Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení 
pro stavbu nazvanou "Cyklotrasa povodí Morávky" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu 
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení). 

57. Obecní úřad Morávka, IDDS: 5r6b2ib; sídlo: Morávka č.p. 599, 739 04  Pražmo 

(k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů 
bez účinku doručení, pod názvem: Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení 
pro stavbu nazvanou "Cyklotrasa povodí Morávky" s žádostí o doložení dokladu speciálnímu 
stavebnímu úřadu o řádném vyvěšení). 
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P O U Č E N Í 

účastníka řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) 
 
1) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví (§ 14 odst. 2 správního 

řádu). 
2) Účastník řízení má právo požadovat informace, kdo je v řízení oprávněnou úřední osobou, a 

požadovat prokázání totožnosti oprávněné úřední osoby (§ 15 odst. 4 správního řádu). 
3) Účastníci řízení mohou jednat v jazyce českém a slovenském (§ 16 odst. 1 správního řádu). 
4) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně 

v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (§ 16 odst. 2 správního řádu). 
5) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného 

v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu). 
6) Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na 

území České republiky, má právo před správním orgánem činit podání a jednat v jazyce své 
národnostní menšiny. Pokud nemá správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, 
obstará si občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků na náklady správního orgánu (§16 
odst. 4 správního řádu). 

7) Osoby neslyšící mají právo na tlumočníka znakové řeči a ti, kteří neovládají znakovou řeč, mají 
právo na prostředníka k dorozumění (§ 16 odst. 5 správního řádu). 

8) Účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, a to do doby, než se prokáže opak (§ 
28 odst. 1 správního řádu). 

9) Úkony týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci řízení společně, pokud ze zvláštního 
zákona nevyplývá něco jiného (§ 29 odst. 5 správního řádu). 

10) Jménem právnické osoby činí úkony její statutární zástupce (§ 30 odst. 1 správního řádu). 
11) Za právnickou osobu může činit úkony jen jedna osoba (§ 30 odst. 2 správního řádu). 
12) Zástupcem účastníka řízení je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem 

účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce (§ 
31 správního řádu). 

13) V rozsahu, v jakém účastník řízení nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným 
zástupcem (§ 32 odst. 1 správního řádu). 

14) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí 
nebo ústně do protokolu, v téže věci současně lze mít pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 
správního řádu). 

15) Mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán 
informace o řízení (§ 36 odst. 2 správního řádu). 

16) Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou na požádání správního orgánu povinni předložit průkaz 
totožnosti (OP), nebo jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum narození a 
místo trvalého pobytu (§ 36 odst. 5 správního řádu). 

17) Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i po právní moci rozhodnutí (§ 
38 odst. 1 správního řádu).                                                                          

18) Mají právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části za úplatu dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to za 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i 
započatou stránku (§ 38 odst. 4 správního řádu). 

19) Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu). 
20) Vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu 

orgánu nebo strpět ohledání na místě (§ 54 odst. 1 správního řádu). 
21) Tomu, kdo po předchozím napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, 

může být uložena pořádková pokuta ve výši do 50 000 Kč (§ 62 odst. 1 písm. b), c) správního 
řádu). 

22) Tomu, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, 
popřípadě jiného úkonu, může po předchozím upozornění být vykázán z místa (§ 63 odst. 1 
správního řádu). 

23) Po dobu přerušení řízení činí účastníci řízení úkony, které jsou zapotřebí k odstranění důvodů 
přerušení (§ 65 odst. 1 správního řádu).  
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