MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD
Odbor stavební a životního prostředí
Orlovská 678
735 32 Rychvald
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
Datum:

14.1.2019
MěÚ-R/St.0203/2019-Du
Duchoňová Pavlína
596 543 055
duchonova@rychvald.cz
30.1.2019

Dzuba Marián
Dzubová Radka
F.S.Tůmy 1244
735 14 Orlová-Lutyně

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Dne 14. 1. 2019 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 změnu územního rozhodnutí vydaného
společně se stavebním povolením dne 29. 5. 2018 č.j. MěÚ-R/St.1157/2018-Du. 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“,
které nabylo právní moci dne 30. 6. 2018 na stavbu „Novostavba rodinného domu, garáže,
krytého stání, splaškové kanalizace, domovní čistírny odpadních vod, vsakovací jímky pro
předčištěné vody z domovní čistírny odpadních vod, 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 řízení o
změně územního rozhodnutí.
Popis změny:
Změna se týká nahrazení žumpy domovní čistírnou odpadních vod. Odpadní voda splašková
z rodinného domu bude odvedena splaškovou kanalizaci PVC DN 150 délky 6,9 m do domovní
čistírny odpadních vod BIOCLEANER BC4. Potrubí mezi ČOV a vsakovací jímkou bude z trubek
PVC KG DN 125, délky 2,0 m. Potrubí bude obsypáno kopaným pískem 100 mm pod potrubí a
300 mm nad potrubí. Vyčištěná voda z domovní čistírny odpadních vod bude utrácená ve
vsakovací jímce o rozměrech 2,0 x2,0 m a hloubky 6,5 m. Do jámy bude vložena geotextílie a
šachtová roura - vlnovec o  315 mm s otvory pro odtok vody a jáma bude vyplněna drceným
kamenivem o zrnitosti 64-127 mm. Součásti stavby domovní čistírny odpadních vod bude
vzduchové dmychadlo a přípojka elektrického vedení CYKY 3C 1,5 mm2/230V, délky 3,4 m,
vedená z rodinného domu.
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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 § 87 odst. 1 a § 94 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně územního
rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba rodinného domu, garáže, krytého stání,
splaškové kanalizace, domovní čistírny odpadních vod, vsakovací jímky pro předčištěné
vody z domovní čistírny odpadních vod, 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“spočívající ve změně žumpy na čistírnu
odpadních vod a odvádění předčištěných odpadních vod do vsakovací jímky, a jelikož jsou mu
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,
upouští podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Účastníci územního řízení
mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a
důvody podání námitek.
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 může být
její právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 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

tel.: 596 543 043
email: podatelna@rychvald.cz
web: http://www.rychvald.cz
ID DS: 6snbbka

IČ: 00297615
DIČ: CZ00297615
KB Karviná, č.ú.: 2728791/0100
Úřední hodiny: Po, St 8.00-12.30 13.30-17.00

Městský úřad Rychvald

3/3

Obdrží:
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) žadatel: 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,
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) 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:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
Feber Alexander, Květná 596/9, Bludovice, 736 01 Havířov,
Hypoteční banka, a.s. Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha.
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbě na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Gridservices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2581/6, 130 00 Praha 3,
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald,
Fidler Jakub, 17. listopadu 435, Lutyně, 735 14 Orlová,
Filipová Jana, Dolní 110, Věřňovice, 735 53 Dolní Lutyně,
Čaniga Martin, Kpt. Jaroše 791, 735 14 Orlová Lutyně,
Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce:
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2 b) 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 vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost oznámení
doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Rychvald. Oznámení zahájení řízení se zveřejní
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení
považuje za doručené.
Dotčené orgány:
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 1. 2. 2019
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