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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
 

o zahájení správního řízení a seznámení se s  podklady pro vydání rozhodnutí 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 
ochrany ZPF (dále jen „orgán ochrany ZPF“), obdržel dne 08.10.2018, pod č. j. MMFM 
146336/2018, od právnické osoby: ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 
101 52 Praha 10 (dále je „žadatel“), v zastoupení na základě plné moci společností ČEPS 
Invest, a.s., IČO 24670111, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – Michle, žádost 
o vydání souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 
dle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF pro účely realizace stavby „V460 – modernizace 
vedení“ o celkové výměře 3546 m2, z toho o výměře 605 m2 v katastrálním území (dále jen 
„k. ú.“) Bruzovice, obec Bruzovice, o výměře 786 m2 v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec 
Dobrá, o výměře 109 m2 v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, o výměře 249 m2 v k. ú. Pazderna, 
obec Pazderna, o výměře 740 m2 v k. ú. Žermanice, obec Žermanice, o výměře 109 m2 v k. ú. 
Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice, o výměře 358 m2 v k. ú. Bludovice, obec 
Havířov, o výměře 590 m2 v k. ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, na pozemcích uvedených 
v příloze Přehled pozemků trvale odňatých ze zemědělského půdního fondu pro účely 
realizace stavby „V460 – modernizace vedení“. V této příloze jsou uvedeny parc. č. pozemků, 
druh pozemků, výměra k odnětí a zařazení pozemků do bonitované půdně ekologické 
jednotky. 
 
Stavba „V460 – modernizace vedení“ se nachází v prostoru trasy a koridorů stávajícího 
nadzemního vedení nadmístního významu. Začátek stavby modernizace stávajícího vedení 
navazuje na transformovnu TR Nošovice, končí napojením na TR Albrechtice a slouží 
k přenosu elektrické energie mezi těmito transformovnami. Délka celého vedení je 16,4  km. 
 
Dle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), je správní řízení zahájeno dnem obdržení žádosti, tj. dne 08.10.2018.  
 
Orgán ochrany ZPF účastníkům řízení oznamuje, že shromáždil všechny podklady pro vydání 
rozhodnutí. Po shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí o souhlasu s trvalým 
odnětím půdy ze ZPF dle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF pro výše uvedený účel 
na pozemcích uvedených v příloze Přehled pozemků trvale odňatých ze zemědělského 
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půdního fondu pro účely realizace stavby „V460 – modernizace vedení“ dle ust. § 36 odst. 3 
správního řádu orgán ochrany ZPF vyrozumívá níže uvedené účastníky řízení o možnosti 
se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to do 5 dnů ode dne 
doručení této písemnosti. 
 
Účastníky řízení dle ust. § 21 odst. 1 zákona o ochraně ZPF jsou žadatel a vlastníci dotčených 
zemědělských pozemků navržených k odnětí: 
1. Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel o souhlas 

s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedený účel:  
- ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.  

2. Účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou vlastníci dotčených pozemků: 
- Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, jakožto vlastník pozemků parc. č. 1759/1, k. ú. 

Bruzovice, parc. č. 2156/38, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, a spoluvlastník pozemku 
parc. č. 2156/46, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 

- Jaromír Kičmer a Marie Kičmerová, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 1767/8, k. ú. 
Bruzovice, 

- Miroslav Bolek, Karin Cholevíková, Marcel Frenštátský a Elena Gálová, jakožto 
spoluvlastníci pozemku parc. č. 1767/6, k. ú. Bruzovice, 

- Karel Ryška, jakožto vlastník pozemku parc. č. 1767/1, k. ú. Bruzovice, 
- Petra Jonešová, jakožto vlastník pozemku parc. č. 550/1, k. ú. Bruzovice, 
- Mgr. Marek Bártek, Richard Bártek, Ing. Irena Bártková, Vlasta Bártková, Marie 

Čepeláková a Mgr. Martina Hricová, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 1991/4, 
k. ú. Bruzovice, 

- René Možíšek a Carmen Možíšková, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 1931/1, 
k. ú. Bruzovice, 

- Státní pozemkový úřad, jakožto vlastník pozemků parc. č. 1917, 1985/4, k. ú. Dobrá 
u Frýdku-Místku, parc. č. 2257, 2343, 2341, k. ú. Bludovice, 

- Jiří Kozel, jakožto vlastník pozemku parc. č. 1891/24, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc., jakožto vlastník pozemku parc. č. 1883/1, k. ú. Dobrá 

u Frýdku-Místku, 
- Římskokatolická farnost Dobrá, jakožto vlastník pozemků parc. č. 1875/115, 1875/130, 

k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Marek Žižka, jakožto vlastník pozemku parc. č. 1875/132, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Ing. Ervín Kožusznik a Iva Kožuszniková, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 2151, 

k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Jana Březinová, Miroslava Fojtíková, Jiří Gongol, Zdeněk Gongol a Iveta Pokludová, 

jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 2156/46, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Ludmila Bebčáková, jakožto vlastník pozemku parc. č. 2156/2, k. ú. Dobrá u Frýdku-

Místku, 
- Hana Frydrychová, Alena Gongolová, Libuše Pernická a Anna Silbernáglová, jakožto 

spoluvlastníci pozemku parc. č. 2156/48, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, 
- Stanislav Horák, jakožto vlastník pozemku parc. č. 402/1, k. ú. Nošovice, 
- Hubert Bartek a Libor Bartek, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 204, k. ú. 

Pazderna, 
- František Weissmann, jakožto vlastník pozemku parc. č. 238, k. ú. Pazderna, 
- Alfons Mojžíšek a Jan Mojžíšek, jakožto spoluvlastníci pozemků parc. č. 306/1, k. ú. 

Pazderna, 
- Marie Adámková, Ing. Pavel Krus, JUDr. Karel Polák, RNDr. Věra Růžičková 

a RNDr. Daniela Šebestová, CSc., jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 487, k. ú. 
Žermanice, 

- Radmila Serafinová, jakožto vlastník pozemku parc. č. 467/1, k. ú. Žermanice, 
- PhDr. Marie Šedá, jakožto vlastník pozemků parc. č. 230/1, 227/1, k. ú. Žermanice, 
- Ing. Jaroslav Nytra, jakožto vlastník pozemku parc. č. 187, k. ú. Žermanice, 
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- Jiří Fajkoš, jakožto vlastník pozemků parc. č. 194/3, 209/1, k. ú. Žermanice, 
- Mgr. Barbara Michejda, Tadeusz Michejda, Eva Mozielowská, Ladislav Němec, Lenka 

Rucká a Gražina Rusnoková, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 1390/1, k. ú. 
Albrechtice u Českého Těšína, 

- Andrea Augustovičová a Ing. Pavel Chmiel, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 
2339/1, k. ú. Bludovice, 

- Eliška Homolová a Ing. Marek Slavíček Ph.D., jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 
2157, k. ú. Horní Těrlicko, 

- Mgr. Radomíra Jašková a PhDr. Renáta Střížová, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 
2189, k. ú. Horní Těrlicko, 

- Milada Santariusová, jakožto vlastník pozemku parc. č. 8, k. ú. Horní Těrlicko, 
- David Piaček, jakožto vlastník pozemku parc. č. 21, k. ú. Horní Těrlicko, 
- Rudolf Drdák, jakožto vlastník pozemku parc. č. 23, k. ú. Horní Těrlicko, 
- Eliška Koběrská a Hilda Tymonová, jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. 2205, k. ú. 

Horní Těrlicko, 
- Ing. Jan Šrotek a Kamil Šrotek, jakožto spoluvlastníci pozemků parc. č. 2461/1, 2451, 

k. ú. Horní Těrlicko, 
- Darja Roiková, jakožto vlastník pozemku parc. č. 2436/1, k. ú. Horní Těrlicko. 

 
Účastníci řízení jsou oprávněni po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a právo požádat 
o informace o řízení dle ust. § 36 odst. 1 a 2 správního řádu. Před vydáním rozhodnutí mají 
účastníci řízení možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního 
řádu. 
 
Nahlížet do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu 
na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, v kanceláři 
č. 419, pracoviště Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek. Úřední hodiny jsou v pondělí 
a ve středu v době od 8:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin. 
Např. po telefonické dohodě je možno se seznámit s podklady rozhodnutí i v jiných dnech 
a hodinách. 
 
 
Poučení 
účastníka řízení podle správního řádu:  
Dle ust. § 8 odst. 1 - správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně 
a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů 
u různých správních orgánů nebo u jiných  orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány 
bezodkladně upozornit. 
Dle ust. § 14 odst. 3 - účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce 
se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu 
námitku neuplatnil. 
Dle ust. § 15 odst. 4 - účastník řízení má právo požadovat informace o tom, kdo je v  dané věci oprávněnou 
úřední osobou. Oprávněná úřední osoba na požádání účastníka řízení sdělí své jméno, příjmení, služební nebo 
obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena.     
Dle ust. § 19 odst. 4 - nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán 
doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník sdělí, zejména může-li to 
přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu 
zahájena v budoucnu. 
Dle ust. § 20 odst. 1- fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 4 správního 
řádu), na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány 
písemnosti, na adresu jejího trvalého pobytu, ve věcech podnikání do místa podnikání, nebo při doručování  
prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli bude 
zastižena. Provádí-li doručení sám správní orgán, mohou osoby doručení provádějící doručit i mimo územní 
obvod tohoto správního orgánu. 
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Dle ust. § 20 odst. 2  - písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, lze doručit adresátovi, nebo též tomu, 
koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem; úřední ověření 
není třeba, pokud byla plná moc udělena před doručujícím orgánem. 
Dle  ust. § 24 odst. 1 - jestliže si adresát  uložené písemnosti písemnost ve lhůtě  10 dnů ode dne, kdy byla 
k vyzvednutí připravena, nevyzvedne,  písemnost  se považuje  za doručenou posledním dnem této lhůty.  
Dle ust. § 27, § 28 - účastníky řízení jsou: 
- v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem 
musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu, 
- v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost 
nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají, 
- další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech,  
- rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon, 
- i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, a to do doby, než se prokáže opak. 
Dle ust. § 33 odst. 1 - účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou 
plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho 
zmocněnce. 
Dle ust. § 36 odst. 1 - nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou úča stníci 
činit své návrhy. 
Dle ust. § 36 odst. 2 – účastníci řízení  mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne 
jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 
Dle ust. § 36 odst. 3 - účastníci řízení mají právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí.  
Dle ust. § 37 odst. 1, 2 - podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Z podání musí být patrno, kdo je 
činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v  podání jméno, příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. Podání musí obsahovat označení 
správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.  
Dle ust. § 38 odst. 1 - účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, 
že rozhodnutí  ve věci  je již v právní moci. 
Dle ust. § 50 odst. 2 - podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit úče l 
řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil 
tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání 
rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. 
Dle ust. § 52 - účastníci jsou povinni označit důkazy  na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy 
účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. 
Dle ust. § 81 odst. 1 - účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. 
Dle ust. § 81 odst. 2 - právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva 
písemně nebo ústně do protokolu vzdal. 
Dle ust. § 81 odst. 3 - jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu. 
Dle ust. § 82 odst. 2  - odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel 
rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého 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.  
Dle ust. § 82 odst. 4 – 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. 

 
 
 
Ing. Jana Bilouseacová 
vedoucí oddělení ochrany ZPF, 
ovzduší a odpadů 
 
 
Příloha: 
Přehled pozemků trvale odňatých ze zemědělského půdního fondu pro účely realizace stavby 
„V460 – modernizace vedení“ 
 
 



Č.J.: MMFM 153449/2018 
 

IČ: 00296643    ID DS:  w4wbu9s       
Internet: www.frydekmistek.cz 
 Strana 5 (celkem 6) 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 
Ve smyslu ust. § 144 odst. 6 správního řádu se následujícímu účastníku řízení, 
tj. žadateli, s přihlédnutím k ust. § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení 
samostatně: 
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zastoupena na základě plné moci ČEPS 
Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – Michle 
 
Ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení dle ust. § 27 
odst. 2 správního řádu, tj. vlastníkům pozemků, doručuje oznámení veřejnou vyhláškou 
vyvěšenou na úřední desce níže uvedeným úřadem po dobu 15 dnů: 
Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje, po dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Poslední den patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města 
Frýdku-Místku je dnem doručení. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou 
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Frýdku-Místku. 
 
 
Vyvěšeno dne………………………………  Sejmuto dne……………………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a jeho zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Veřejná vyhláška k vyvěšení: 
S žádostí o bezodkladné vyvěšení na úředních deskách níže uvedených úřadů na dobu 
nejméně 15 dnů a s žádostí o zveřejnění v této lhůtě též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup: 
Obecní úřad Nošovice 
Obecní úřad Bruzovice 
Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Magistrát města Havířova 
Úřad městského obvodu Poruba 
Městský úřad Nový Jičín 
Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou 
Magistrát města Olomouce 
Obecní úřad Horní Bludovice 
Městský úřad Jílové u Prahy 
Městská část Praha 3 
Obecní úřad Nižní Lhoty 
Obecní úřad Dobrá 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
Obecní úřad Pražmo 
Obecní úřad Pazderna 
Obecní úřad Uhřičice 
Městský úřad Vítkov 



Č.J.: MMFM 153449/2018 
 

IČ: 00296643    ID DS:  w4wbu9s       
Internet: www.frydekmistek.cz 
 Strana 6 (celkem 6) 

Městská část Praha-Kunratice 
Obecní úřad Krumvíř 
Obecní úřad Hukvaldy 
Městský úřad Český Těšín 
Obecní úřad Bystřice 
Obecní úřad Albrechtice 
Obecní úřad Stonava 
Obecní úřad Těrlicko 
Obecní úřad Šilheřovice 
Obecní úřad Soběšovice 
Magistrát města Třince 
Obecní úřad Poříčí nad Sázavou 
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