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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ  
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  

 
Dne 19. 12. 2018 podala Základní umělecká škola, Rychvald, příspěvková organizace, 
Orlovská 495, 735 32 Rychvald, IČ: 62331698 v zastoupení KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 
1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 29395933 ohlášení stavby „Stavební úpravy 
budovy školy na ul. Orlovská č. p. 495 na pozemku parc. č. 138 v kat. území Rychvald“. 
Jedná se o část stavby provedení vzduchotechniky koncertního sálu a učeben v nové části 
budovy a klimatizace zázemí vedení školy a učeben v 2. NP ve staré budově. 
 
Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podané ohlášení stavby podle § 106 
stavebního zákona. Po posouzení ohlášení stavby stavební úřad došel k závěru, že ohlášený  
záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 
záměru. Stavební úřad proto podle § 107 odst. 1 stavebního zákona usnesením rozhodl o 
provedení stavebního řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. 
Právní moci usnesení je zahájeno stavební řízení.  
 
Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního 
zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení pro stavbu 
„Stavební úpravy budovy školy na ul. Orlovská č. p. 495 na pozemku parc. č. 138 v kat. 
území Rychvald“, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
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dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního 
jednání. Účastníci stavebního řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná 
stanoviska ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později uplatněným 
námitkám nebude přihlédnuto.   
 
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 jeho 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 stavebního řízení - dle § 109 písm. a) stavebního zákona: 
Základní umělecká škola, Rychvald, příspěvková organizace, Orlovská 495, 735 32 Rychvald 
v zastoupení KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. 
 
Účastníci stavebního řízení - dle § 109 písm. e) stavebního zákona: 
Střelka Lumír, Orlovská 479, 735 32 Rychvald, 
Horský Ľubomír, Středová 1512, 735 32 Rychvald, 
Mašír Robert, Arbesova 1060/11, 702 00 Ostrava – Přívoz, 
Papuga Adolf, Středová 1528, 735 32 Rychvald, 
Pavlík Josef, Středová 1524, 735 32 Rychvald, 
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Pivníková Jana, Sokolská 1607, 735 32 Rychvald, 
Pražák Zdeněk, Středová 1510, 735 32 Rychvald, 
Valenta Zdeněk, Sokolská 1605, 735 32 Rychvald, 
Vjačková Zdeňka, Zelená 2773/53, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
Ing. Holý Rostislav, Orlovská 487, 735 32 Rychvald, 
Holá Dáša, Orlovská 487, 735 32 Rychvald, 
Město Rychvald, Orlovská 678, 732 32 Rychvald, 
Ing. Popelářová Monika, č. p. 1683, 735 32 Rychvald. 
 
Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
Účastníci stavebního řízení - dle § 109 písm. e) stavebního zákona: 
Šafarčík Karel, Středová 1528, 735 32 Rychvald. 
 
Účastník řízení, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1 zapsán v katastru nemovitosti na listu 
vlastnictví 3914 zemřel, nebylo projednáno dědictví, prokazatelně není možné doručení 
oznámení o zahájení stavebního řízení a stavebnímu úřadu není znám okruh možných dědiců 
účastníků řízení. Z tohoto důvodu se oznámení o zahájení stavebního řízení doručuje 
veřejnou vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou 
provede tak, že se písemnost oznámení o zahájení 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,   
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná 
Ostravská 883/8, 733 01 Karviná, 
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 4. 2. 2019                                           Sejmuto dne 20. 2. 2019 
 


