Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 23/2013 ze dne 21. 5. 2013
Jakým způsobem je řešeno zachycení a odvedení srážkové vody z komunikace ul. Nové v Karviné‐Ráji
a přilehlých nemovitostí.
Žádost vyřizoval Odbor stavební a životního prostředí ‐ 27. 5. 2013 – výzva k upřesnění žádosti
11. 6. 2013 – upřesnění žádosti
26. 6. 2013 – poskytnutí informací
Text odpovědi
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí (dále jen „správní úřad“), obdržel dne
21.05.2013 Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), ve znění:
(citace)

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem je řešen odvod
dešťových odpadních vod na pozemcích sousedících s ulicí Novou v obci Karviná, katastrální území
Ráj, konkrétně v oblasti napojení na ulici Rajeckou. Žádám zejména, nikoliv však výlučně, o informaci,
zda Magistrát města Karviné v této věci vydal jako správní orgán rozhodnutí, včetně informace o
tom, které osoby byly účastníkem řízení, na základě jakých podkladů správní orgán rozhodnul,
popřípadě kdy rozhodnutí nabylo právní moci.“
Vzhledem k tomu, že žádost o poskytnutí informací nebyla zcela srozumitelná a nebylo zřejmé, jaká
informace je požadována, tj. požadavek byl příliš obecný a málo konkrétní, správní úřad Vás vyzval
opatřením ze dne 27.05.2013 pod č.j. MMK/071679/2013, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5
písm. b) zákona o informacích, k jejímu doplnění a upřesnění. Dne 11.06.2013 správní úřad obdržel
Vaše podání nazvané „UPŘESNĚNÍ ŽÁDOSTI ZE DNE 21.5.2013, ČJ. MMK/071679/2013“ (dále jen
„žádost“), kterým jste doplnili a upřesnili Vaší žádost ze dne 21.05.2013.
Z textu žádosti vyplývá, že žádáte o informace, jakým způsobem je řešeno zachycení a odvedení
srážkové vody z komunikace ul. Nová a přilehlých nemovitostí. Jedná se o pozemky parcelní čísla:
132/47, 132/46, 132/45, 132/44, 132/43, 132/42, 132/41, 132/40, 132/39, 132/38, 132/37, 132/36,
132/35, 132/34, 132/26, 132/25, 132/24, 132/23, 132/22, 132/21, 132/20 a 132/1, vše v katastrálním
území Ráj.
V žádosti dále uvádíte své postřehy dle Vašeho názoru na nedořešené odvádění dešťových vod
v lokalitě ul. Nová v Karviné - Ráji a požadujete: (citace) „aby v rámci stavebního řízení byly přesně a
určitě stanoveny podmínky provádění stavby a zejména způsob, jakým bude zajištěn odvod
srážkových vod z celé lokality ul. Nová (katastrální území Karviná – Ráj.)“. V tomto případě se jedná
o požadavek či názor na řešení dané situace, nikoli o žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
o informacích.
Žádost o poskytnutí informací: (citace) „jaká rozhodnutí byla správním orgánem vydána včetně
informace, které osoby byly účastníkem řízení, na základě jakých podkladů správní orgán rozhodnul,
případně kdy rozhodnutí nabylo právní moci“ je nutno rozdělit na dvě části, vzhledem k charakteru
požadovaných informací a to takto.
1. Informace, týkající se staveb na pozemcích parcelní čísla 132/47, 132/46, 132/45, 132/44,
132/43, 132/42, 132/41, 132/40, 132/39, 132/38, 132/37, 132/36, 132/35, 132/34, 132/26,
132/25, 132/24, 132/23, 132/22, 132/21, 132/20, 132/1, vše v katastrálním území Ráj, spadají
do kompetence obecného stavebního úřadu, příslušného dle ustanovení § 13 odst. 1 písm.

c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obecný stavební úřad“).
2. Informace, týkající se stavby komunikace ulice Nová, spadají do kompetence speciálního
stavebního úřadu, příslušného dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „speciální stavební úřad“).
K bodu č. 1
Magistrát města Karviné, z hlediska kompetencí obecného stavebního úřadu, vzhledem k charakteru
požadovaných informací Vám poskytuje tyto požadované informace:
Stavby rodinných domů a stavby podmiňující bydlení u těchto rodinných domů jsou povoleny jen na
pozemcích parcelní čísla 132/47, 132/39, 132/36, 132/34, 132/25, 132/24, 132/23, 132/22, 132/21,
132/20 a 132/1, vše v katastrálním území Ráj. Odvádění dešťových vod z těchto staveb je řešeno
zasakováním na pozemcích jednotlivých vlastníků těchto pozemků. Dle ustanovení § 20 odst. 5
písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, má být vsakování nebo odvádění dešťových vod řešeno následujícím způsobem: (citace
z uvedené vyhlášky):
(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se
neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění
zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod
povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich
zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do
jednotné kanalizace.
Z výše uvedené citace vyhlášky vyplývá, že odvádění dešťových vod ze staveb na shora citovaných
pozemcích je navrženo v souladu s příslušným předpisem, to je vsakováním, neboť se zde nejedná
o případ smísení povrchových vod se závadnými látkami.
Jednotlivé stavby byly umístěny a povoleny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2012 (dále jen „stavební zákon“) v různých
povolovacích režimech s ohledem na velikost zastavěné plochy stavby rodinného domu (stavba
rodinného domu nad 150 m2 vyžaduje stavební povolení), a to stavebním povolením podle § 115
stavebního zákona, souhlasem s provedením ohlášené stavby podle § 105 stavebního zákona,
případně územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným ve společném řízení podle § 78
odst. 1 stavebního zákona:
pozemek parc.č. 132/47 - souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 25.01.2013
pozemek parc.č. 132/39 - souhlas s provedením ohlášené stavby ze
dne 06.06.2011
pozemek parc.č. 132/36 - souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 11.06.2011
pozemek parc.č. 132/34 - souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 08.12.2010
pozemek parc.č. 132/25 - souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 31.01.2011
pozemek parc.č. 132/24 - územní rozhodnutí a stavební povolení ve společném řízení ze dne
21.06.2011 (územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.07.2011 a stavební povolení nabylo právní
moci dne 20.07.2011)
pozemky parc.č. 132/23, 132/22 – územní rozhodnutí a stavební povolení ve společném řízení ze dne
10.05.2011 (územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.06.2011 a stavební povolení nabylo právní
moci dne 14.06.2011)
pozemek parc.č. 132/21 - souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 26.05.2011
pozemek parc.č. 132/20 - souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 17.01.2011
pozemek parc.č. 132/1 - souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 31.07.2012

K požadavku na poskytnutí informace, týkající se sdělení, které osoby byly účastníky řízení, Vám
správní úřad uvádí:
pozemek parc.č. 132/24 - uvedení účastníků územního řízení: ………………, RD STYL a.s, ………
ČEZ Distribuce, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., RWE Distribuční služby,
s.r.o.
pozemek parc.č. 132/24 - uvedení účastníků stavebního řízení:
………………, RD STYL a.s,……………………….., statutární město Karviná ČEZ Distribuce, a.s.,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.
pozemky parc.č. 132/23, 132/22 - uvedení účastníků územního řízení:
……………………….., RD STYL a.s., ……………………………………., ČEZ Distribuce, a.s.,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.
pozemky parc.č. 132/23, 132/22 - uvedení účastníků stavebního řízení:
……………, RD STYL a.s., ……………………….., statutární město Karviná, ………………….., ČEZ
Distribuce, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Z hlediska požadavku na informace o právních mocích rozhodnutí uvádíme, že právní moc se
vyznačuje jen na rozhodnutích, v daném případě na rozhodnutí o umístění staveb a stavebních
povoleních v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“). Opatření stavebního úřadu, která nejsou správním rozhodnutím
(např. souhlasy) nabývají právních účinků dnem doručení stavebníkovi v souladu s ustanovením
§ 106 odst. 2 stavebního zákona.
Obecný stavební úřad rozhodl na základě podkladů, jež byly povinnými přílohami dle vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
ve znění účinném do 28.03.2013 a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění účinném do 28.03.2013, k žádostem k výše
uvedeným správním řízením (územní řízení, stavební řízení, spojené územní a stavební řízení).
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo podána na formuláři dle § 3 odst. 1 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
ve znění účinném do 28.03.2013 (příloha č. 3 této vyhlášky) a obsahovala přílohy uvedené v části B
tohoto formuláře. K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla přiložena ve dvojím
vyhotovení dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná podle přílohy
č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření, ve znění účinném do 28.03.2013, oprávněnou osobou.
Žádost o stavební povolení byla podána na formuláři dle § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění účinném do
28.03.2013 (příloha č. 2 této vyhlášky) a obsahovala přílohy uvedené v části B tohoto formuláře.
K žádosti o stavební povolení byla přiložena ve dvojím vyhotovení projektová dokumentace
zpracovaná podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění účinném do
28.03.2013, oprávněnou osobou.
K bodu č.2
Magistrát města Karviné, z hlediska kompetencí speciálního stavebního úřadu, Vám poskytuje tyto
požadované informace:
Stavba účelové komunikace veřejně přístupné ul. Nová včetně napojení na místní komunikaci ul.
Rájecká sjezdem na pozemcích parc. č. 132/13, 134/4 a 134/8 v katastrálním území Ráj, byla
umístěna a povolena v souladu se stavebním zákonem, a to územním rozhodnutím o umístění stavby
a stavebním povolením dle ustanovení § 79, § 92, § 115 stavebního zákona.
Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 19.07.2011 pod sp.zn. MMK/144941/2010
a nabylo právní moci dne 23.08.2011.

ÚPSŘ/Ing.Ba

Stavební povolení bylo vydáno dne 02.07.2012 pod sp.zn. MMK/181723/2011 ÚPSŘ/Ing.Ba a nabylo
právní moci dne 09.08.2012.

K požadavku na poskytnutí informace, týkající se sdělení osob, které byly účastníky řízení, správní
úřad uvádí jejich jména a příjmení:
Uvedení účastníků územního řízení:
RD STYL a.s., statutární město Karviná, ……………………., Hypoteční banka, a.s.,
……………………, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ
Distribuce, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Uvedení účastníků stavebního řízení:
RD STYL a.s., statutární město Karviná, ……………….., Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic,a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,
Správní úřad rozhodl na základě podkladů, jež byly povinnými přílohami dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění
účinném do 28.03.2013 a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění účinném do 28.03.2013, k žádostem k výše
uvedeným správním řízením (územní řízení, stavební řízení).
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na formuláři dle § 3 odst. 1 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
ve znění účinném do 28.03.2013 (příloha č. 3 této vyhlášky) a obsahovala přílohy uvedené v části B
tohoto formuláře. K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla přiložena ve dvojím
vyhotovení dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná podle přílohy
č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření, ve znění účinném do 28.03.2013, oprávněnou osobou.
Žádost o stavební povolení byla podána na formuláři dle § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění účinném do
28.03.2013 (příloha č. 2 této vyhlášky) a obsahovala přílohy uvedené v části B tohoto formuláře.
K žádosti o stavební povolení byla přiložena ve dvojím vyhotovení projektová dokumentace
zpracovaná podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, oprávněnou osobou.

K Vašim názorům uvedeným v žádosti, týkající se nedořešení odvádění dešťových vod v lokalitě
ul. Nová v Karviné speciální stavební úřad uvádí:
Vzhledem k obsáhlosti Vaší žádosti a faktů v ní uváděných nelze odpovědět jedním shrnutím a je
nutné její rozdělení na několik samostatných částí.
K části žádosti ve znění: (citace) „Domníváme se, že současné stavební povolení na stavbu
komunikace ul. Nová, katastrální území Karviná-Ráj, bylo vydáno v rozporu se správním řádem,
protože jsme nebyli zařazeni mezi účastníky řízení. Přičemž je zjevné, že touto stavbou dojde
k dotčení našich zákonem chráněných práv.“ speciální stavební úřad uvádí:
Stavební povolení na stavbu účelové komunikace veřejně přístupné ul. Nová včetně napojení na
místní komunikaci ul. Rájecká sjezdem uváděnou pod názvem „SO 01 Komunikace“ (dále jen
„stavba“) na pozemcích parc. č. 132/13, 134/4 a 134/8 v katastrálním území Ráj, v městské části
Karviná - Ráj, která je prováděna v rámci souboru staveb pod názvem „Komunikace a inženýrské sítě
v lokalitě ul. Višňová v Karviné - Ráji“, vydal speciální stavební úřad dne 02.07.2012 pod sp.zn.
MMK/181723/2011 ÚPSŘ/Ing.Ba. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 09.08.2012 (dále jen
„stavební povolení“).
Stavebníkem je společnost RD STYL a.s., IČO 258 21 130, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5.
Okruh účastníků řízení byl ve stavebním řízení vymezen v souladu s ustanovením § 109 stavebního
zákona. Ve stavebních řízení se okruh účastníků řízení nestanoví podle správního řádu (zákon
č. 500/2004 Sb.) Z titulu vlastnictví pozemku parc.č. 276 v katastrálním území Ráj, Vám speciální

stavební úřad přiznal právo účastníků řízení, neboť mohla být Vaše vlastnická práva přímo dotčena
vlastní realizací stavby. V průběhu řízení z Vaší strany nebyly vzneseny žádné námitky.
Jelikož se v tomto případě jednalo o správní řízení s více než 30 účastníky řízení, oznámil speciální
stavební úřad účastníkům řízení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou v souladu
s ustanovením § 144 správního řádu. Dle § 113 odst. 3 stavebního zákona se oznámení o zahájení
řízení doručuje do vlastních rukou pouze stavebníkovi. Dle § 115 odst. 5 stavebního zákona
účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědomění veřejnou vyhláškou, se stavební
povolení oznamovalo doručením veřejnou vyhláškou.
Písemnost se účastníkům řízení doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 2 správního
řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední
desce Magistrátu města Karviné. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Karviné a zveřejněním na webových
stránkách statutárního města Karviná, se písemnost považuje za doručenou. Na základě výše
uvedeného, aby nebyla porušena rovnost účastníků řízení, Vám nebylo doručeno písemné
vyhotovení stavebního povolení do vlastních rukou.
K části žádosti ve znění: (citace) „Požadujeme, aby v rámci stavebního řízení byly přesně a určitě
stanoveny podmínky provádění stavby a zejména způsob, jakým bude zajištěn odvod srážkových vod
z celé lokality ul. Nová (katastrální území Karviná – Ráj). Žádám o podání informace, jakým
způsobem je řešeno zachycení a odvedení srážkové vody z výše uvedené komunikace. Komunikace
je postavena bez schopnosti průběžného zachycení srážek. Veškerá srážková voda proto volně
přitéká po komunikaci ul. Nová až ke komunikaci ul. Rájecká.“ speciální stavební úřad uvádí:
K požadavku, aby v rámci stavebního řízení byly přesně a určitě stanoveny podmínky provádění
stavby, speciální stavební úřad uvádí, že tyto podmínky již stanoveny byly, neboť předmětné stavební
povolení speciální stavební úřad již vydal a toto již nabylo i právní moci. V předmětném stavebním
povolení byly stanoveny podmínky pro provádění stavby. Z podmínky č. 1 stavebního povolení
vyplývá, že stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním
úřadem ve stavebním řízení. Projektová dokumentace byla zpracovaná oprávněnou osobou a řeší
svedení dešťových vod pouze z předmětné stavby komunikace následovně: (citace) „Odvodnění
komunikace bude provedeno vybudováním podélného vsakovacího drénu po celé délce komunikace.
Po pravé straně komunikace (při pohledu od ul. Nová) budou vybudovány vsakovací rýhy v počtu 10
ks, šířky 0,5 m a délky 20 m, 1 ks v šířce 0,5 m a délce 2 m, kde bude odváděna dešťová voda a
následně bude vsakována do okolní zeminy. Komunikace je navržena s příčným spádem 2,3% na
pravou stranu. Krajnice je navržena se spádem 8 %. Prostor mezi krajnicí a vsakovací rýhou v šířce
0,6 m je vyspádován v poměru 1:3. Vsakovací rýha bude zaplněna kamenivem fr. 63/125. V místě
napojení účelové komunikace veřejně přístupné na sjezd bude osazen odvodňovací žlab ACO Drain
s litinovou mříží v délce 3,5 m s vyústěním do podélného drénu (vsakovací rýha). Dále budou dešťové
vody ze sjezdu podélným sklonem svedeny do odvodňovacího žlabu Aco Drain s litinovou mříží
v místě napojení na ul. Rájeckou s vyspádováním a svedením do přírodního rigolu podél ul. Rájecká.“
Žádost o stavební povolení byla podána na stavbu účelové komunikace a speciální stavební úřad
není oprávněn rozhodovat nad rámec podané žádosti a řešit odvodnění celé lokality ulice Nová.
Nepřísluší mu řešit koncepci odvodnění celé lokality v návaznosti na ulici Rájecká, jejiž odvodnění je
v kompetenci vlastníka místní komunikace. Vlastník místní komunikace ulice Rajecká s projektem
účelové komunikace ulice Nová souhlasil a v rámci řízení nevznesl žádné námitky.
Výše uvedený způsob odvodnění je v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ze
kterého vyplývá, že odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch musí být
řešeno přednostně jejich vsakováním.
Z projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou vyplývá: (citace) „Je ověřeno, že podloží
je vhodné pro vsakování dešťových vod. Pro stavbu byl využit hydrogeologický posudek (G-consult).“
K části žádosti ve znění: (citace) „O těchto skutečnostech jsme informovali pana Ing. Šnapku (RD
Styl) a paní ing. Balonovou (zástupce stavebního úřadu) na schůzce, která se konala v místě stavby

komunikace již 01.07.2011. Zástupkyni stavebního úřadu nám bylo přislíbeno, že vše bude dáno do
zápisu o konání této schůzky. Tento zápis nám nebyl do dnešního dne doručen a ani jsme s jeho
obsahem nebyli seznámeni.“ speciální stavební úřad uvádí:
Dne 01.07.2011 v rámci vedeného územního řízení o umístění souboru staveb pod názvem
„Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě ul. Višňová v Karviné - Ráji“ se konalo veřejné ústní jednání
s ohledáním na místě. V rámci tohoto územního řízení Vám nepříslušelo právní postavení účastníků
řízení a měli jste možnost se vyjádřit pouze jako veřejnost. Problematika, na kterou jste poukazovali,
byla řešena stanovením podmínky pro zpracování projektové dokumentace uvedené v bodě č. 3
územního rozhodnutí o umístění souboru staveb, jehož součástí je i stavba účelové komunikace
veřejně přístupné pod názvem „SO 01 Komunikace“ ve znění: (citace) „Projekt bude řešit odvodnění
komunikace tak, aby dešťové vody z této komunikace nestékaly na místní komunikaci ul. Rájecká ani
nebyly svedeny do přilehlého příkopu na pozemku parc.č. 490/1 v katastrálním území Ráj.“
Speciální stavební úřad dále uvádí, že bez výslovného požadavku, a to pouze účastníka řízení, nemá
zákonem danou povinnost předmětný „zápis“ zasílat.
K části žádosti ve znění: (citace) „Máme důvodné obavy, že v případě nedořešení těchto skutečností
může dojít v souvislosti s erozí svahu pozemku parc.č. 276, katastrální území Karviná-Ráj, k narušení
statiky rodinného domu čp. 58/27, ul. Rájecká, katastrální území Karviná - Ráj.“ speciální stavební
úřad uvádí následující:
Odvedení dešťových vod z navrhované stavby komunikace je řešeno, jak je již uvedeno výše,
v projektové dokumentaci zpracované autorizovanou osobou (projektantem) ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonů povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace.
V průběhu stavebního řízení jste měli možnost seznámit se s obsahem projektové dokumentace
a dále ve smyslu § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky mimo jiné proti předložené
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, pokud je jimi přímo dotčeno Vaše
vlastnické právo. Jako účastníci řízení jste tohoto práva v rámci stavebního řízení nevyužili.
Upozornění:
Dle § 38 odst. 1 správního řádu účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to
i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Dle § 38 odst. 4 správního řádu s právem
nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu
nebo jeho části.

