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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81  Bohumín, 
které zastupuje Ing. Ivan Šnapka, Horní Těrlicko 651, 735 42  Těrlicko 

(dále jen "žadatel") podalo dne 13.7.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

"Chodník ul. Hraniční, Bohumín" 
obec Bohumín, m.č. Záblatí, ulice Hraniční, obec Rychvald 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1525, 1521/1, 1521/3 v katastrálním území Záblatí u Bohumína, 
parc. č. 1769, 1770, 1771 v katastrálním území Rychvald. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné 
územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 
Popis stavby: 
SO 01 Chodník: 
• pozemní komunikace IV. třídy - obousměrný chodník s jednosměrným sklonem k přilehlé 

komunikaci bude mít délku 762,80 m a šířku 2,0 m (mimo úsek v km 0,705 00 - KÚ, kde bude šířka 
1.50 m) 

• kryt chodníku bude ze zámkové dlažby tl. 6 cm, sjezdy k rodinným domům budou ze zámkové dlažby 
s krytem 8 cm 

• chodník pro pěší bude mít min. příčný skon 2% směrem ke zpevněné komunikaci 
• chodník bude ze strany sousedních objektů a zelené plochy lemován betonovým chodníkovým 

obrubníkem tl. 100 mm do betonového lože, ze strany komunikace bude lemování klasickým 
silničním betonovým obrubníkem, který bude v místech sjezdu a v místech přechodů snížen na  výšku 
2 cm 

• odvedení dešťových ploch z krytu komunikace i chodníku bude provedeno přirozeným samospádem 
pomocí uličních vpustí, se záklopem a s litinovou mříží a vybiratelným košem 

• dešťové vody z komunikace a chodníku budou samospádem odtékat podél obruby pomocí nové 
dešťové kanalizace PP DN 250-300 do dvou míst 

• na začátku úseku bude potrubí napojeno do stávajícího propustku a v km 0,629 00 do přilehlého 
odvodňovacího příkopu 

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z projektové dokumentace předložené ke společnému povolení. 
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Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 
zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky 
do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Bohumín, stavební odbor, úřední 
dny pondělí a středa od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hodin) v kanceláři dveře č. 226 nebo po 
telefonické dohodě s oprávněnou úřední osobou na výše uvedeném telefonním čísle. 

Ve lhůtě od 16. dne do 20. dne ode dne doručení mají účastníci možnost, v souladu s § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se, před vydáním  stavebního 
povolení, k jeho podkladům. 

 
Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby 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; k námitkám, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
Ing. Libor Radiňák 
vedoucí stavebního odboru 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce na místě obvyklém Městského 
úřadu v Bohumíně. Poslední den této lhůty je dnem doručení tohoto opatření (§ 25 odst. 2 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) – dle § 94k písm. a-d) 
Město Bohumín v zastoupení Ing. Ivan Šnapka, Horní Těrlicko č.p. 651, 735 42  Těrlicko 
Město Bohumín v zastoupení Ing. Lumír Macura, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  
Bohumín 1 
Město Rychvald, IDDS: 6snbbka, sídlo: Orlovská č.p. 678, 735 32  Rychvald 
Město Bohumín, odbor majetkový, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o, IDDS: g7myju3, sídlo: Plynární č.p. 2748/6, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq, sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  
Ostrava 2 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, IDDS: jytk8nr, sídlo: 
Bohumínská č.p. 1877/4, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
Margita Murínová, Hraniční č.p. 114, 735 32  Rychvald 
Martin Bocek, Hraniční č.p. 250, Záblatí, 735 52  Bohumín 4 
Tomáš Bocek, Rychvald č.p. 115, 735 32  Rychvald 
Šárka Bocková, Rychvald č.p. 115, 735 32  Rychvald 
  

Doručí se veřejnou vyhláškou účastníkům řízení - dle § 94k písm. e) a § 94l odst. 3 a  § 144 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1355, 1356/3, 1358, 1360, 1363, 1366, 1369, 1372/2, 1374/2, 1376/3, 1377, 1378, 1381, 
1383/1, 1386, 1389, 1391, 1392, 1393, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1404, 1405, 1406, 1407/1, 
1407/2, 1408, 1410, 1411, 1412, 1462/1, 1462/7, 1462/9, 1462/10, 1462/11, 1462/32, 1462/34, 
1462/43 v katastrálním území Záblatí u Bohumína, parc. č. 1756/2, 1768, 1772, 1773, 1774/3, 1789, 
1791/1, 1792, 1793, 1795/1, 1796, 1797/2, 2015, 2018, 2019, 2020/1, 2020/3, 2021/7, 2021/8, 
2021/16, 2031, 2032/3, 2032/5, 2032/6, 6850/1 v katastrálním území Rychvald 

 
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bohumín, Záblatí č.p. 357, č.p. 197, č.p. 218, č.p. 212, č.p. 213, č.p. 250, č.p. 419, č.p. 434, č.p. 246, 
č.p. 326, č.p. 257, č.p. 258, č.p. 273, č.p. 198, č.p. 267, č.p. 129, č.p. 191 a č.p. 199,  Rychvald č.p. 
115, č.p. 2055, č.p. 781, č.p. 863, č.p. 663, č.p. 871, č.p. 692, č.p. 1836 a č.p. 1871 

 
dotčené orgány  a ostatní 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive, sídlo: 
Ostravská č.p. 883/8, Fryštát, 733 01  Karviná 1 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v, sídlo: 30. dubna č.p. 1682/24, 
Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 
735 81  Bohumín 1 
Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, 
Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
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