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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Dne 26. 3. 2018 podali Marián Dzuba, nar. 16. 2. 1969 a Radka Dzubová, nar. 16. 11. 1969 oba 
bytem F. S. Tůmy 1244, 735 14 Orlová Lutyně žádost o vydání společného povolení pro stavbu 
„Novostavba rodinného domu, garáže, krytého stání, splaškové kanalizace, žumpy, dešťové 
kanalizace, vsakovací jímka pro dešťové vody, vnějšího domovního vodovodu a vnějšího 
domovního vedení elektro a oplocení na pozemku parc. č. 2010/1 v kat. území Rychvald“. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.  
 
Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu 
s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení a to územního řízení pro 
stavbu „Novostavba rodinného domu, garáže, krytého stání, splaškové kanalizace, žumpy, 
dešťové kanalizace, vsakovací jímka pro dešťové vody, vnějšího domovního vodovodu a 
vnějšího domovního vedení elektro a oplocení na pozemku parc. č. 2010/1 v kat. území 
Rychvald“ a stavebního řízení pro stavbu „Novostavba rodinného domu, garáže, krytého 
stání, žumpy, dešťové kanalizace a vsakovací jímka pro dešťové vody na pozemku parc. č. 
2010/1 v kat. území Rychvald“ a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 94m odst. 3 stavebního 
zákona od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány 
závazná stanoviska ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Závazná stanoviska 
dotčených orgánů a námitky účastníků společného řízení musí být uplatněny nejpozději ve 
stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený                   
v § 89 odst. 4 stavebního zákona se nepřihlíží. 
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Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. 
a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo 
přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
 
Podle § 114 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. 
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, se nepřihlíží.  
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce stavebnímu úřadu 
písemnou plnou moc. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři stavebního úřadu v 
pondělí a středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. 
 
Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, oznamuje účastníkům řízení, že 
se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům ve lhůtě tří 
pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro podání námitek. 
 
Stavební úřad současně upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení 
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění 
námitek.  
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
Regina Ondrušková 
vedoucí úředník odboru  
stavebního a životního prostředí  
 
Obdrží: 
Účastníci územního řízení - dle § 94k stavebního zákona: 
a) stavebník:  
Dzuba Marián, F. S. Tůmy 1244, 735 14 Orlová-Lutyně,  
Dzubová Radka, F. S. Tůmy 1244, 735 14 Orlová-Lutyně,  
 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, 
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e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno: 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zn. 1096583282, 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory, 9773/V028514/2017/FO, 
Gridservices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, zn. 5001614919, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2581/6, 130 00 Praha 3, č.j. 757896/17, 
Beneš Eduard, Na Vyhlídce 503/10, Hrušov, 711 00 Ostrava,  
Čaniga Martin, Kpt. Jaroše 791, 735 14 Orlová Lutyně,  
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, 
 
Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
Účastníci územního řízení-dle § 94k e) stavebního zákona: 
Jendrulková Ludmila, adresa neznáma, 
Kluba Rudolf, adresa neznáma, 
Sikorová Božena, adresa neznáma,   
 
Podle § 25 odst. 1 správního řádu se osobám neznámého pobytu nebo sídla doručuje veřejnou 
vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že 
se písemnost oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení vyvěsí na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost oznámení doručuje, tj. na úřední desce Městského 
úřadu Rychvald. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 
dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené. 
 
Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 
Ostrava, S-KHSMS 23014/2018/KA/HOK, 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 883/8, 
733 01 Karviná, HSOS-2617-2/2018, 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic oddělení rozvoje a územního plánování, 
Masarykova 158, 735 81 Bohumín, 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín. 
 
 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne 17. 4. 2018                                                             Sejmuto dne 3. 5. 2018 

 


