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Oznámení o zahájení správního řízení – odstranění stavby „Demolice části objektu
rozvodny 22/6 kV Sviadnov“
Dne 2. 8. 2022 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
(dále OBÚ), místně a věcně příslušný jiný stavební úřad podle § 16 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších, obdržel žádost obchodní firmy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČ: 278
26 554, se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 74 Ostrava, kterou zastupuje na
základě pověření Ing. Lumír Baum, o odstranění stavby označené názvem „Demolice části
objektu rozvodny 22/6 kV Sviadnov“ na pozemku p.č. 5111/4 a p.č. 5111/4 v k.ú. Sviadnov;
č. k.ú. 760676, sestávající ze stavebních objektů: Objekt FKZ (filtrační kompenzační zařízení)
s trafostáními a úložišti v uzavřeném areálu bývalé těžební lokality ve Sviadnově, která byla
součásti Dolu Staříč.
Účel a popis staveb:
Objekt FKZ (filtrační kompenzační zařízení):
Jedná se o objekt filtračně kompenzačního zařízení z roku 1990, nyní se již nevyužívá.
Zastavěná plocha odstraněných konstrukcí je 638 m2. Budova FKZ je nadzemní,
dvoupodlažní, s půdorysnými rozměry 22,5 x 13,0 m a výškou atiky nad upraveným terénem
12,15 m. Nosnou konstrukcí je železobetonový prefabrikovaný skelet. Obvodový plášť je
z pórobetonových panelů.
Objekty trafostání a uložišť:
Jedná se o dva samostatné přízemní objekty přidružené k budově FKZ, od které jsou dilatačně
oddělené. Na jihozápadní straně budovy FKZ je objekt dvou trafostání o půdorysných
rozměrech 12,3 x 7,8 m. Má pultovou střechu z trapézových plechů, okapní hrana je ve výšce
cca 5,9 m nad betonovou plochou. Odvodnění je podokapním žlabem do svodu zaústěným do
kanalizace. Úroveň podlahy je ve výšce cca 1,25 m nad betonovou plochou. Přístup je po
vnější železobetonové rampě. Každé stanoviště je zajištěno kovovým plotem s drátěným
pletivem. Plot má výšku 2,4 m a jeho součástí je u každého úložiště dvoukřídlová brána
s uzamykatelnou kladkou.

TELEFON
596 100 211
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č. ú. 4021-001/0710

IČ
00025 844

E-MAIL
podatelna.ostrava@cbusbs.cz
datová schránka: da5adv2

V souladu s ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona rozhodl stavební úřad usnesením č.j. SBS
37537/2022, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení a podané ohlášení se tím
považuje za žádost o povolení odstranění stavby.
Stavební úřad oznamuje podle § 112 stavebního zákona ve spojení s § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, vzpp., všem jemu známým účastníkům řízení, dotčeným
orgánům státní správy, veřejnosti a dotčené veřejnosti, že navazující správní řízení k výše
uvedené žádosti bude zahájeno podle § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím lhůty 15 dnů
ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce OBÚ.
Současně stavební úřad nařizuje podle § 49 odst. 1 správního řádu termín ústního jednání
s ohledáním na místě ve shora uvedené věci
ve čtvrtek 29. 9. 2022 v 8:00 hodin
na parkovišti u vjezdu do lokality Sviadnov, bývalého Dolu Staříč I ve Sviadnově.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě
důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu realizace
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé,
se nepřihlíží (§ 114 odst. 1 stavebního zákona). Účastníci řízení se dále mohou v průběhu
správního řízení vyjádřit podle § 36 odst. 3 správního řádu k podkladům meritorního
rozhodnutí ve věci.
OBÚ upozorňuje v souladu s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), že se jedná o záměr posouzený podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž součástí výrokové části rozhodnutí
bude povolení odstranění výše uvedené stavby. Podaná žádost je v souladu s § 25 správního
řádu zveřejněna na úřední desce OBÚ. S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování
záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je možno se seznámit na stránkách
české informační agentury životního prostředí www.cenia.cz.
OBÚ dále informuje, že veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k výše
uvedenému záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30-ti dnů od zveřejnění informací na
úřední desce OBÚ. K připomínkám veřejnosti podaným po této lhůtě nebude přihlédnuto. Do
kompletní spisové dokumentace a podkladů pro rozhodnutí však mohou nahlédnout v plném
rozsahu pouze účastníci řízení. Dále OBÚ uvádí, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
bod 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se může účastnit navazujících řízení,
pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení
vede do 30-ti dnů ode dne zveřejnění informací, a že odvolání proti rozhodnutí vydanému v
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navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bod 2 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním
stupni.
Navazující řízení je považováno podle § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Do spisu o správním
řízení ve shora uvedené věci lze nahlédnout v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu na OBÚ,
se sídlem Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava, a to po předchozí domluvě s oprávněnou úřední
osobou, kterou je Ing. Radúz Klika, Ph.D. tel. č. 596 100 234.
Ing. Radúz Klika, Ph.D.
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba

-3-

podepsal
Ing. Radúz Digitálně
Ing. Radúz Klika, Ph.D.
2022.08.24
Klika, Ph.D. Datum:
14:13:14 +02'00'

Rozdělovník k č.j. SBS 37559/2022
Oznámení o zahájení správního řízení obdrží:
I.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží zmocněnec poštou):
1. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, Doručovací číslo: 70974, IČ: 27826554, kterou zastupuje Ing. Lumír
Baum, Dobrá 949, PSČ 739 51.

II.

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží do datové schránky):
Green Gas RE, s.r.o, Rudé armády 637, 739 21 Paskov.
Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov.
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín-IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
CETIN a.s., Českomoravská 2510/10, Libeň, 190 00 Praha 9.
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, Doručovací číslo: 709 74.
7. DIAMO, státní podnik odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06
Karviná.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Dotčené orgány státní správy (obdrží do datové schránky):
8. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství
- pracoviště Radniční 13, Frýdek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek.
9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na
Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
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