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Oznámení 
zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 

veřejná vyhláška 
 

Stavebník - právnická osoba obec Palkovice, se sídlem Palkovice 619, 739 41 Palkovice, IČO 
00297054, podal dne 02.11.2020 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu 
„Palkovice, rozšíření vodovodní sítě“ umístěného na pozemcích parc.č. 2301/2 (ostatní plocha), 
2295/3 (orná půda), 2301/1 (ostatní plocha), 3096/1 (ostatní plocha) k.ú. Palkovice, 1396 (ostatní 
plocha) k.ú. Chlebovice. 
 
Uvedená stavba byla povolena rozhodnutím, které vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a zemědělství dne 20.11.2018 pod č.j. MMFM 170736/2018. Rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 22.12.2018. Dnem podání žádosti o prodloužení platnosti výše uvedeného 
stavebního povolení bylo zahájeno správní řízení. 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  
a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů,  
a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu 
s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) a ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona, zahájení řízení o prodloužení 
platnosti výše uvedeného stavebního povolení.  
 
Základním smyslem prodloužení platnosti stavebního povolení dle § 115 odst. 4 stavebního zákona 
je toliko zachování práva žadatele (stavebníka) provést stavbu na základě již vydaného  
a pravomocného stavebního povolení za podmínek v tomto rozhodnutí stanovených, a to za 
předpokladu, že žadatel uvede důvody, pro které nezapočal s realizací záměru v souladu  
se stavebním povolením. 
 
Stavebník svou žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení odůvodnil takto: „výše uvedená 
stavba dosud nebyla realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků, které nám byly 
v současné koronavirové situaci zkráceny formou daňových příjmů (sdílené daně).“ 
 
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro její řádné posouzení, nebude konáno ústní jednání ani místní šetření. 

 

      
      
      
Dle rozdělovníku 
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Účastníci řízení a dotčené správní orgány ve správním řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení mohou uplatnit námitky nejpozději do  
 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 
 

Stavební úřad dále podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyrozumívá účastníky řízení,  
že ve lhůtě do 5 dnů po skončení výše uvedené lhůty se mohou vyjádřit k podkladům  
ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení. Poté bude ve věci rozhodnuto. 
 
Nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim mají účastníci řízení možnost 
přímo na pracovišti Magistrátu města Frýdku-Místku, Politických obětí 2478, 
v kanceláři č. 427. V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve 
výskytu onemocnění COVID-19 a opatřeními přijatými vládou ČR z důvodu ochrany 
před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 tak lze učinit v úřední hodiny, které 
jsou mimořádně v pondělí a ve středu od 9.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00 hod. Mimo 
úřední hodiny jen po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 558 609 495. Pro 
komunikaci s oprávněnou úřední osobou lze také využít datovou schránku, popř. email. 
Jakmile opatření pominou, je možné se dostavit v úředních hodinách tj. pondělí a ve 
středu od 8.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 13.00 do 15.00, mimo úřední hodiny jen 
po předchozí telefonické dohodě na čísle 558 609 495.  
 

 
Další poučení: 

 
Účastníci řízení mají právo činit si výpisy a na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho 
části (§ 38 odst. 4 správního řádu), za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí 
písemnou, nebo ústní do protokolu. Zástupce vystupuje v řízení jménem zastupovaného. Z úkonů 
zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému (§ 33 a 34 správního řádu). 

 
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen na požádání oprávněné úřední osoby předložit 
průkaz totožnosti (OP), případně jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum 
narození a adresu trvalého pobytu (§ 36 odst. 4 správního řádu). 
 
Účastníci jsou povinni správnímu orgánu poskytovat veškerou potřebnou součinnost  
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu). 

 
Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle 
zvláštního zákona (§ 30 správního řádu). 
 
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo 
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním 
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního řádu). 
 

 
 
 

 
 

Růžena Klimšová 
referent vodního hospodářství 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned 
vrátit zpět vodoprávnímu úřadu. 
 
 
Vyvěšeno dne:                                   Sejmuto dne:                                          Podpis a razítko:     
 
 
 
 
 
 
 
Účastník řízení podle § 94k písm. a - d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) 

 
- obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice  
- statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 
- Kořenská Petra, Palkovice 198, 739 41 Palkovice 
- Boháčová Drahomíra, Palkovice 198, 739 41 Palkovice (věcné břemeno k pozemku parc.č. 
2295/3) 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (věcné břemeno k pozemku parc.č. 3096/1, 
2301/1) 

 
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručení 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, identifikace 
účastníků řízení dle ustanovení § 94m odst. 2) stavebního zákona – parc.č. 2300/3 (ostatní plocha), 
2239 (trvalý travní porost), 2295/22 (orná půda), 2295/21 (orná půda), 2295/20 (orná půda), 
2295/19 (orná půda), 2295/18 (orná půda), 2242/1 (vodní plocha), 2243 (ostatní plocha), 2295/17 
(orná půda), 2295/16 (orná půda), 2249 (ostatní plocha), 2265 (zahrada), 2264 (trvalý travní 
porost), 2295/15 (orná půda), 2295/14 (orná půda), 2295/13 (orná půda), 2280 (ostatní plocha), 
2295/12 (orná půda), 2295/11 (orná půda), 2272 (zahrada), 2295/10 (orná půda), 2295/9 (orná 
půda), 2271 (zastavěná plocha a nádvoří), 2286/1(trvalý travní porost), 2295/8 (orná půda), 
2295/7 (orná půda), 2295/6 (orná půda), 2286/3 (trvalý travní porost), 2286/2 (trvalý travní 
porost), 2287/2 (trvalý travní porost), 2295/5 (orná půda), 2295/4 (orná půda), 2295/2 (orná 
půda), 2291 (trvalý travní porost), 2290 (zahrada), 2289 (zastavěná plocha  
a nádvoří), 2293/2 (zahrada), 2293/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 2293/1 (zahrada), 1883/1 
(trvalý travní porost), 2297/5 (orná půda), 1883/2 (trvalý travní porost), 1883/5 (zastavěná plocha 
a nádvoří), 1882/1 (ostatní plocha), 1879/2 (trvalý travní porost), 2297/4 (orná půda), 1879/2 
(trvalý travní porost), 1879/1 (trvalý travní porost), 1878/2 (trvalý travní porost), 2297/3 (orná 
půda), 1878/3 (trvalý travní porost), 1877/2 (zahrada), 1877/1 (zahrada), 2297/2 (orná půda), 
1875/1 (trvalý travní porost), 1875/6 (trvalý travní porost), 1875/4 (zastavěná plocha  
a nádvoří), 1872/1 (zahrada), 1872/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 1873 (zahrada), 1871 
(zastavěná plocha a nádvoří), 1874 (trvalý travní porost), 1867 (orná půda), 1866 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 1865 (zahrada), 1864 (zahrada), 1862 (zastavěná plocha a nádvoří)  
k.ú. Palkovice, 1395 (orná půda) k.ú. Chlebovice. 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným 
účastníkům řízení než jsou uvedeni v § 94k a) - d) stavebního zákona, toto oznámení dle 
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, veřejnou vyhláškou. 
 
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto oznámení, doručuje 
v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou. 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku, na úřední desce 
Obecního úřadu Palkovice se pouze oznamuje.  
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Správci technické infrastruktury a obec na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn (doručení veřejnou vyhláškou) 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (č.j.647133/18) 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava 
(zn.9773/V019529/2018/KU) 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (zn.5001745474) 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn.1099292540) 
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha (5533/18/OVP/Z) 
- obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice 
- statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 

 
Dotčené správní úřady (doručí se) 
 
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 
Frýdek-Místek 
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního 
rozvoje 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody 
- Obecní úřad Palkovice, silniční správní úřad 
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 
Na vědomí (doručí se) 
 
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení) 
- Obecní úřad Palkovice (veřejná vyhláška k vyvěšení) 
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
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