Odpověď OÚRaSŘ na připomínky ze schůze OV Skalice 5.2.2018:
Předáváme stručný souhrn informací k posledním řízením ve věci výstavby rodinného domu na
pozemku p.č. 580/2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku (předtím probíhala i další řízení):
- Dne 08.02.2016 podal žadatel (Aleš Kavka) u stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby "Novostavba rodinného domku včetně přípojek, studny, vsaku, žumpy, oplocení"
na pozemku parc. č. 580/2 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku.
- Dne 21.03.2016 stavební úřad vydal rozhodnutí č.j. MMFM 40708/2016 o umístění stavby
(územní rozhodnutí).
- Proti vydanému rozhodnutí bylo dne 21.09.2016 podáno odvolání Ing. Pavlem Valeriánem,
Ph.D., jako osobou, která měla za to, že účastníkem vedeného územního řízení měla být (tzv.
opomenutý účastník řízení).
- Stavební úřad vyhodnotil toto odvolání jako nepřípustné a předal podané odvolání dne
23.09.2016 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (odvolacímu orgánu).
- Odvolací orgán rozhodnutím čj. MSK 124652/2016 ze dne 27.03.2017 zrušil odvoláním
napadené rozhodnutí a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.
- V rámci nového projednávání stavební úřad opatřením č.j. MMFM 59666/2017 ze dne
03.05.2017, v souladu s ust. § 8 správního řádu, požádal odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města Frýdku-Místku a Obecní úřad Baška o sdělení, kde se nachází nejbližší kapacitně
vyhovující veřejně přístupná pozemní komunikace k pozemku parc. č. 580/2 v katastrálním území
Skalice u Frýdku-Místku.
- Stavební úřad obdržel dne 12.06.2017 pod č.j. 80166/2017 podání žadatele, nazvané: „Vzetí
zpět žádosti o územní rozhodnutí“, tzn. že žadatel vzal v plném rozsahu zpět žádost o územní
rozhodnutí.
- Stavební úřad dne 22.06.2017 rozhodl o zastavení územního řízení.
Mezitím:
- Dne 15.06.2016 pod č.j. MMFM 82980/2016 vydal stavební úřad souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru: "Novostavba rodinného domu včetně žumpy a vsaku", a to na
základě ohlášení, které žadatel podal dne 16.05.2016.
- S ohledem na skutečnost, že odvolací orgán zrušil dne 27.03.2017 rozhodnutí o umístění
stavby, zrušil stavební úřad dne 24.04.2017 toto své opatření ze dne 15.06.2016, č.j. MMFM
82980/2016, kterým vydal souhlas s provedením stavby, neboť zrušením rozhodnutí o umístění
stavby se stalo předmětné opatření nezákonným.

