Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č.j.: OVÚP/4565-11/723-2011/rkrig
Frenštát pod Radhoštěm, dne 24. února 2011
Oprávněná úřední osoba: Radka Kriglerová
tel.556833255, e-mail.: radka.kriglerova@mufrenstat.cz
Stavebník:
OKD, a.s., Prokešovo náměstí 2020/6, 728 30 Ostrava - Moravská Ostrava

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm, jako stavební
úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě místního šetření
konaného dne 10.2.2011, zahájení řízení v souladu s ustanovením § 129 odst. 5 stavebního zákona
o odstranění staveb, u kterých uplynula stanovená doba jejich trvání:
1. 1. část objektů výrobního a sociálního zařízení staveniště 1. fáze v rámci 1. fáze GPP dolu
Frenštát – Trojanovice na závodě Frenštát – západ v k.ú. Trojanovice, a to objekty:
č. 04 – kanceláře z buněk na pozemku stavební parcela číslo 1696
č. 10/11 AT stanice pitné vody a chlorovací zařízení (změna účelu užívání na dílnu-garáž,
rozhodnutí ze dne 12.7.1989, č.j. 327/89) na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1
č. 14 – část venkovních topných rozvodů (v rozsahu rozvodů ke zde kolaudovaným
objektům) na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1
č. 17 – elektropřípojka a rozvodna na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1
č. 18 – venkovní rozvody elektro (v rozsahu rozvodů ke zde kolaudovaným objektům) na
pozemku: pozemková parcela číslo 942/1
č. 101 – výdejna jídel (změna účelu užívání na výrobnu plastových oken, rozhodnutí ze dne
31.10.2005, č.j. OST/21826-05/4863-05/rkrig) na pozemku: stavební parcela číslo 1695.
Kolaudační rozhodnutí ze dne 25.8.1983, č.j. 2385/82/655/53-výst.-328/1-Ra.
2. 1. část objektů výrobního a sociálního zařízení staveniště 1. fáze v rámci 1. fáze GPP dolu
Frenštát – Trojanovice na závodě Frenštát – západ v k.ú. Trojanovice, a to objekty
- č. 20 – vrátnice na pozemku: stavební parcela číslo 1697
- č. 18 – část: venkovní rozvody elektro, napojení vrátnice na pozemku: pozemková
parcela číslo 942/1
Kolaudační rozhodnutí ze dne 19.9.1983, č.j. 655/83-výst.-328/1-Ra.

3. Objekt č. 16 – venkovní osvětlení jako součást výrobního a sociálního zařízení staveniště
VOKD Ostrava na dole Frenštát – západ na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1 v k.ú.
Trojanovice, kolaudační rozhodnutí ze dne 6.2.1984, č.j. 1501/83-výst.-328/1-Ra.
4. Zařízení staveniště pro hloubení jámy č. 4 na závodě Frenštát – západ,
a to objekty na pozemku pozemková parcela č. 942/1 v k.ú. Trojanovice
– č. 4220 – těžní věž a rošty v hlavě
- č. 4220.1 – šachetní budova a odvětrání
- č. 4220.2 – sýpa + VSH
- č. 4390 – kompresorovna (kompresory č. 5, 7, 8)
- č. 4400 – rozvod NT vzduchu – povrch
- č. 4550 – čištění prostranství pod sýpou
- č. 4520 – tepelné rozvody (bez přípojky pro obj. 4600)
- č. 4530 – silnoproudé rozvody
- č. 4560 – venkovní osvětlení
- č. 4540 – slaboproudé rozvody
- č. 4610 – dílna + remíza lokomotiv + sklad olejů + sklad kyslíku
- č. 4620 – venkovní jeřábová drážka
- č. 4640 – sklad drobného materiálu
- č. 4720 – osvětlení odvalu (Pišova dolina) v rozsahu stožáru č. 1 a č. 2 v k.ú. Frenštát p.R.
Kolaudační rozhodnutí ze dne 31.7.1984, č.j. 840/84-výst.-328/1-Ra.
5. Objekt č. 4600 - sklad výbušnin jako součást zařízení staveniště na závodě Frenštát –
západ na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1 v k.ú. Trojanovice, a to
– vlastní budova
- ochranné valy
- příjezdová komunikace
- elektro přípojka
- oplocení
Kolaudační rozhodnutí ze dne 30.8.1984, č.j. 915/84-výst.-328/1-Ra.
6. 1. část výrobního a sociálního zařízení staveniště 1 fáze GPP dolu Frenštát – Trojanovice
na závodě Frenštát – západ na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1 v k.ú. Trojanovice, a
to objekty:
- č. 14 – venkovní topné rozvody 2. část
- č. 15 - komunikace a zpevněné plochy
- č. 16 – venkovní osvětlení 2. část
- č. 18 – venkovní rozvody elektro 2. část
- č. 19 – slaboproudé rozvody.
Kolaudační rozhodnutí ze dne 17.1.1985, č.j. 1310/84-výst.-328/1-St.
7. Objekt č. 126 – Středotlaká přípojka plynu od regulační stanice plynu po kotelnu, jako
součást zařízení staveniště na závodě Frenštát – západ v rámci I. fáze GPP Dolu Frenštát –
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Trojanovice na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1 v k.ú. Trojanovice, kolaudační
rozhodnutí ze dne 22.1.1985, č.j. 37/85-výst.-328/1-St.
8. Objekt č. 11 – chloridová stanice, jako součást stavby společného zařízení staveniště na
závodě Frenštát – západ v rámci I. fáze GPP Dolu Frenštát – Trojanovice na pozemku:
pozemková parcela číslo 942/1 v k.ú. Trojanovice (změna účelu užívání na technický objekt,
rozhodnutí ze dne 12.7.1989, č.j. 327/89),
9. Stavby souboru objektů zařízení staveniště pro hloubení jámy č. 5 na závodě Frenštát –
západ, v rámci 1. fáze GPP dolu Frenštát – Trojanovice na pozemku: pozemková parcela
číslo 942/1 v k.ú. Trojanovice, a to objekty:
- č. 5200 – strojovna těžního stroje 2C – 6 x 2,4
- č. 5210 – strojovna těžního stroje ČKD – B – 2014
- č. 5220 – těžní věž a šachetní budova
- č. 5360 – ventilátorovna
- č. 5390 – rozvod NT vzduchu
- č. 5440 – čištění prostranství pod sýpou
- č. 5550 – tepelné rozvody
- č. 5560 – silnoproudé rozvody
- č. 5570 – slaboproudé rozvody a signalizace
- č. 5590 – venkovní osvětlení
- č. 14 – venkovní topné rozvody 2. část
- č. 15 – komunikace a zpevněné plochy
- č. 16 – venkovní osvětlení 2. část
- č. 18 – venkovní rozvody elektro 2. část
- č. 19 – slaboproudé rozvody
Kolaudační rozhodnutí ze dne 21.8.1985, č.j. 775/85-výst.-328/1-St.
10. Objekty zařízení staveniště pro 1. fázi GPP dolu Frenštát Trojanovice, závod důl Frenštát
- západ v k.ú. Trojanovice, a to objekty:
- č. 106 – kotelna na pozemku: stavební parcela číslo 1602
- č. 122 – elektrorozvody na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1
Kolaudační rozhodnutí ze dne 18.9.1985, č.j. 653/85-výst.-328/1-St.
11. Objekty zařízení staveniště pro 1. fázi GPP dolu Frenštát Trojanovice, závod důl Frenštát
- západ v k.ú. Trojanovice, a to objekty:
- č. 102 – Dílny na pozemku: stavební parcela číslo 1694
- č. 107 – Sklad kyslíku a plynu na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1
Kolaudační rozhodnutí ze dne 20.1.1986, č.j. 568/85-výst.-328/1-St.
12. Objekty výrobního zařízení staveniště pro 1. fázi GPP dolu Frenštát Trojanovice, závod
důl Frenštát - západ v k.ú. Trojanovice, a to objekty:
- č. 104 – Netemperovaný sklad na pozemku: pozemková stavební parcela číslo 1692
- č. 105 – Netemperovaný sklad s rampou na pozemku: stavební parcela číslo 1691
Č.j.: OVÚP/4565-11/723-2011/rkrig

3

Kolaudační rozhodnutí ze dne 5.1.1988, č.j. 1016/87-výst.-328/1-Hů
13. Objekt výrobního zařízení staveniště pro 1. fázi GPP dolu Frenštát Trojanovice, závod
důl Frenštát - západ v k.ú. Trojanovice, a to objekt:
- č. 103 – Temperovaný sklad s rampou na pozemku: stavební parcela číslo 1693
Kolaudační rozhodnutí ze dne 26.4.1988, č.j. 1016/87-výst.-328/1-Hů
14. Část stavby 1. fáze GPP – VDF – sdružené zařízení staveniště, a to objekty na pozemku:
pozemková parcela číslo 942/1 v k.ú. Trojanovice:
- č. 113 – Komunikace v areálu důlního závodu Frenštát – západ (v rozsahu podle PD), které
jsou určeny pro středně těžký provoz
- č. 114 – Skladovací plochy zpevněné – v prostoru dílen a betonárny
- č. 115 – Skladovací plochy nezpevněné – v prostoru mezi kompresorovnou a skladem
výbušnin (jak je zakresleno v situaci skutečného provedení stavby).
Kolaudační rozhodnutí ze dne 12.1.1989, č.j. 1168/88-výst.-328/1-Hů.
15. Stavba 1. fáze GPP-VDF na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1 v k.ú. Trojanovice, a to
SdZS objektu č. 124 – Venkovní osvětlení.
Kolaudační rozhodnutí ze dne 20.3.1989, č.j. 167/89-výst.-328/1-Hů.
16. Vrátnice č. 1 u hlavního vjezdu do důlního závodu Frenštát – západ, která je součástí
sdruženého zařízení staveniště 1. fáze GPP-VDF a je umístěna na pozemku: stavební parcela
číslo 1697 v k.ú. Trojanovice. Kolaudační rozhodnutí ze dne 8.6.1989, č.j. 215/89-výst.154/24a-328/1-Hů.
17. 1. fáze GPP – VDF , a to objekty na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1:
- č. 15 - Komunikace a zpevněné plochy zajišťující příjezd a provoz objektů č. 10, 04, 101, 16,
1033 a 17.
- č. 16 – Veřejné osvětlení zajišťující bezpečný provoz v prostoru kolem vrátnice č. 1, buňkové
sestavy, výdejny jídel, přilehlého parkoviště a požární nádrže.
- č. 17 - Elektropřípojka včetně rozvodny (v dokumentaci původně označené jako SO 11), která
napájí okolní provozované objekty.
Stavební objekty jsou umístěny na okraji areálu důlního závodu Frenštát – západ po pravé straně
hlavního vjezdu do závodu.
Kolaudační rozhodnutí ze dne 13.7.1989, č.j. 279/89-výst.-328/1-Hů.
18. Vrátnice č. 2 závodu F-z včetně soc. zařízení na pozemku: pozemková parcela číslo 942/1
v k.ú. Trojanovice. Stavba je umístěna u jižního výjezdu ze závodu Frenštát – západ.
Kolaudační rozhodnutí ze dne 14.11.1989, č.j. 819/89-výst.-328/1-Hů.
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K projednání této záležitosti stavební úřad podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu současně
nařizuje ústní jednání na den
16. března 2011 (středa) ve 13:00 hodin
se schůzkou pozvaných ve velké zasedací místnosti MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.
Účastníci řízení jsou oprávněni ve smyslu § 36 správního řádu navrhovat důkazy a vyjádřit v řízení
své stanovisko. Zároveň mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout na odboru výstavby a územního
plánování (v úřední dny pondělí a středa 8:00-17:00; úterý 8:00-12:00, v ostatní pracovní dny
po telefonické domluvě).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Marie Chromčáková
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Digitálně podepsal Marie Chromčáková
Datum: 24.02.2011 14:27:57 +01:00

Doručí se:
Účastníkům řízení doporučeně do vlastních rukou:
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Ostrava, Mojmírovců č.p.5, 70981 Ostrava
Naše Beskydy o.s., Martinská čtvrť č.p.1137, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Ivo Jaroš, Trojanovice č.p.476, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Lenka Jarošová, Trojanovice č.p.476, Trojanovice
Josef Janák, Trojanovice č.p.68, 74411 Trojanovice
Anna Janáková, Trojanovice č.p.68, 74411 Trojanovice
Ludmila Kovářová, Tichá č.p.108, 74274 Tichá
Pavel Krajíček, Na Kopci 2367/70, 73401 Karviná 4
Josef Petr, Trojanovice č.p.64, Frenštát p. R., 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, 14000 Praha 4
Mgr. Martin Novotný, Trojanovice č.p.610, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Jiří Novotný, Trojanovice č.p.610, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Marta Novotná, Podříčí č.p.56, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Miroslava Ondruchová, 5. května č.p. 1522, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Růžena Vávrová, Oděská č.p.1573, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Miroslava Bačová, Trojanovice č.p.73, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
David Kneifel, Buzkovice č.p.826, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Irena Quardová, Tichá č.p.300, 74274 Tichá
Vlastimila Petrová, Dolní č.p.406, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Josef Petr, Dolní č.p.406, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Ivana Petrová, Trojanovice č.p.64, Frenštát P.R., 74401 Frenštát pod Radhoštěm
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Účastníkům řízení do datové schránky:
OKD, a.s., Prokešovo náměstí 2020/6, 72830 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: PO, 74tcgdp
Obec Trojanovice, Trojanovice č.p.210, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, DS: OVM, 2yzbsk8
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.1, 65702 Brno, DS: PO, jnnyjs6
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p.169, 70945 Ostrava, DS: PO,
4xff9pv
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2, 14022 Praha 4, DS: PO, d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874, 40502 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
VSF Novotný s.r.o, Trojanovice č.p.637, Trojanovice, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, DS: PO,
8u3bct7
Dotčeným orgánům do vlastních rukou:
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán ochrany přírody, nám. Míru č.p.1, Frenštát p.R.,
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství, nám. Míru č.p.1, Frenštát
p.R., 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán ochrany ovzduší, nám. Míru č.p.1, Frenštát p.R.,
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán ochrany ZPF, nám. Míru č.p.1, Frenštát p.R., 74401
Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán ochrany lesa, nám. Míru č.p.1, Frenštát p.R., 74401
Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - vodoprávní úřad, nám. Míru č.p.1, Frenštát p.R., 74401
Frenštát pod Radhoštěm
Dotčeným orgánům do datové schránky:
Obvodní báňský úřad, Nemocniční 2902 č.p.13, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2, DS: OVM,
da5adv2
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, Zborovská č.p.5,
74111 Nový Jičín, DS: OVM, spdaive
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje územní pracoviště Nový Jičín, Štefanikova
č.p.9, 74101 Nový Jičín 1, DS: OVM, w8pai4f
Krajský úřad Moravskoslezský kraj odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října č.p.2771,
70218 Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě, Živičná
č.p.2, 70269 Ostrava, DS: OVM, cmwaazf
Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1, DS: OVM_R, vvedyiy
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