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:

19.12.2018
MěÚ-R/St.4260/2018-Plh.
Bc. Plhalová Denisa
596 543 054
plhalova@rychvald.cz
26.3.2019

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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Stavební povolení
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 a došel k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru. Stavební úřad proto podle § 107 odst. 1
stavebního zákona usnesením ze dne 16. 1. 2019 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, přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108
až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a připojené podklady a podle § 115
stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
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povoluje stavbu
„Stavební úpravy budovy školy na ul. Orlovská č. p. 495
na pozemku parc. č. 138 v kat. území Rychvald“
vzduchotechniku koncertního sálu a učeben v nové části budovy a
klimatizaci zázemí vedení školy a učeben v 2. NP ve staré budově.
Druh a účel povolované stavby:
Jedná se o technické úpravy budovy základní umělecké školy č. p. 495 spojené s provedením
vzduchotechniky koncertního sálu a učeben v nové části budovy a klimatizace zázemí vedení
školy a učeben na 2. NP ve staré budově. Koncertní místnost a hlavní učebny budou nuceně
rovnotlakově větrány pomocí kompaktní vzduchotechnické jednotky umístěné pod stropem
místnosti přípravny pomocí EC motorů. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje větrání a také
částečné chlazení místností, která je vybavena vlastní kompletní regulací a řídící skříň je uvnitř
jednotky. Zdrojem chladu bude kondenzační jednotka umístěna na fasádě objektu. Jednotka
je s chladičem vzduchotechnické jednotky propojena potrubím chladiva a kabeláží. Chladícím
médiem bude ekologické chladivo R410A. Klimatizační systém bude typu MultiSPLIT, jehož
chladícím médiem bude ekologické chladivo R410A. Navržené klimatizační zařízení bude
chladit i vytápět. Funkce vytápění, ale nebude primárně využívána, protože objekt je vytápěn
systémem ústředního vytápění. Vnitřní teplota v místnostech bude udržována na hodnotě +
26 °C pomocí infraovladačů.
Vzduchotechnika:
Maximální výměna vzduchu v koncertním sálu
Maximální výměna vzduchu v učebnách
Maximální potřeba el. energie na ohřev vzduchu
Maximální potřeba elektrické energie na větrání
Akustický tlak v okolí jednotky

9,4 x/hod
3,5 x/hod
7,2 kW
5,0 kW
57 dB(A)

Klimatizace:
Nominální instalovaný chladící výkon
Nominální instalovaný topný výkon
Maximální potřeba el. energie

12,1 kW
12,5 kW
4,7 kW

Ke stavebním úpravám budovy školy, které nevyžadují povolení ani ohlášení vydal stavební
úřad sdělení dne 19. 9. 2018, zn.MěÚ-R/St.2832/2018-Du.
Katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba
povoluje, číslo popisné stavby, jejíž změna se povoluje:
Katastrální území Rychvald, parc. č. 138 - druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stavba
občanského vybavení budova s číslem popisným 495.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,
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zodpovědný projektant Ing. Bystřický Petr, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT:
1100583. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala závazné
stanovisko dne 15. 11. 2018, zn.S-KHSMS 48986/2018/KA/HDM a s projektovou dokumentací
souhlasí. Souhlas se váže na splnění těchto podmínek:
- Před zahájením užívání je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk
s pitnou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- Před zahájením užívání je nutno doložit doklady dodavatele (technické listy výrobce) o
dodržení instalace zvukopohlcujícího materiálu v souladu s akustickou studií ve smyslu
dodržení požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením
§ 4b) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení,
které je součástí projektové dokumentace a v závazném stanovisku Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje územního odboru Karviná ze dne 12. 10. 2018, č.j. HSOS8772-2/2018. Budova bude vybavena přenosnými hasicími přístroji dle požárně
bezpečnostního řešení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Při stavbě bude dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
podnikající podle zvláštních předpisů. Stavebnímu úřadu bude písemně oznámen termín
zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Při provádění stavby musí být podle § 157 stavebního zákona u staveb vyžadujících stavební
povolení veden stavební deník.
8. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít
na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a
majetku, i šetrnost k sousedství a dodržovat další povinnosti stavebníka uvedené v § 152
stavebního zákona.
9. Stavebník bude při provádění stavby dodržovat plán kontrolních prohlídek stavby. Po
dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena”, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení.
11. Stavba bude dokončena ve lhůtě do 31. 12. 2020.
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12. Pro užívání stavby je stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Opatřit
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy a zajistit provedení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:
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.
Odůvodnění
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. Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení.
K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy tyto podklady:
- výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, plná moc
- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Bystřický Petr,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT: 1100583,
- požárně bezpečnostní řešení,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě ze dne 15. 11. 2018, zn.S-KHSMS 48986/2018/KA/HDM,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
územního odboru Karviná ze dne 12. 10. 2018, č.j.HSOS-8772-2/2018,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín, odboru stavebního
ze dne 14. 12. 2018, zn.MUBO/39295/2018/STAV/Re,
- závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb
ze dne 7. 12. 2018, č.j.MUBO/39295/2018/01/ŽPS/PrT,
(žumpa není předmětem tohoto řízení, bude vydáno samostatné povolení),
- sdělení Městského úřadu Bohumín, odboru rozvoje a investic, oddělení rozvoje a
územního plánování ze dne 9. 10. 2018, č.j.MUBO/39295/03/2018/RAI/Tř,
- sdělení Městského úřadu Rychvald, odboru stavebního a životního prostředí
ze dne 19. 9. 2018, zn.MěÚ-R/St.2832/2018-Du.
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 a došel k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru.
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Stavební úřad proto podle § 107 odst. 1 stavebního zákona usnesením ze dne 16. 1. 2019
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 ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 21. 1. 2019
oznámil v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení stavebního řízení, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek
k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a
ústního jednání. Stavební úřad stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a
dotčené orgány závazná stanoviska ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení
o zahájení stavebního řízení.
Účastníci řízení byli poučeni, že k později uplatněným námitkám se nepřihlíží, a že 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. 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. Dne 4. 2. 2019 do spisu nahlíželi účastníci řízení Mašír Robert, Pivníková Jana, Valenta
Zdeněk a Střelka Lumír.
Dne 6. 2. 2019 stavební úřad obdržel námitku účastníka řízení Mašíra Roberta vlastníka podílu
1/9 pozemku parc. č. 139/1, Vjačkové Zdeňky vlastníka podílu 1/9 pozemku parc. č. 139/1,
Pivníkové Jany vlastníka podílu 1/9 pozemku parc. č. 139/1 a Valenty Zdeňka vlastníka podílu
1/9 pozemku parc. č. 139/1 a pozemku parc. č. 139/2 a 140/2. Účastníci řízení namítali malou
vzdálenost jejích parcely od zdroje hluku, nadměrnou hlučnost klimatizace, umístění průduchu
vzduchotechniky a zvýšenou koncentraci polétavého prachu. Ostatní účastníci řízení
v uvedené lhůtě žádné námitky neuplatnili.
Stavební úřad opatřením ze dne 20. 2. 2019 za účelem projednání podaných námitek oznámil
účastníkům řízení konání ústního jednání dne 6. 3. 2019. Ústního jednání se zúčastnili Střelka
Lumír, Pivníková Jana, Vjačková Zdeňka, Mašír Robert, Valenta Zdeněk, Mgr. Radim Plšek
ředitel ZUŠ, za firmu KAPEGO projekt s.r.o., projektanti Klus Pavel, Chobot Marcel, Havlásek
Jiří. Ředitel ZUŠ Mgr. Plšek Radim vysvětlil účastníkům řízení nutnost vydání stavebního
povolení z důvodu čerpání dotace na stavbu. Projektanti vysvětlili účastníkům řízení dotazy
týkající se stavby. Účastník řízení Lumír Střelka požádal stavebníka o respektování hranice mezi
pozemky a zřízení staveništního oplocení, důvodu příjezdu, který se nachází i na jeho pozemku.
Z jednání byl sepsán protokol, který je založený ve spise. Dne 6. 3. 2019 zápisem do protokolu
o ústním jednání vzali účastníci řízení námitky podané dne 6. 2. 2019 zpět.
Stavební úřad účastníkům řízení oznámil, že se podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohou před vydáním rozhodnutí ve lhůtě tří
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pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro podání námitek vyjádřit k jeho podkladům.
Tohoto práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.
Stavební úřad vymezil okruh účastníků stavebního řízení podle § 109 odst. 1 stavebního
zákona. Účastníkem stavebního řízení je podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
stavebník Základní umělecká škola, Rychvald, příspěvková organizace, příslušna k hospodaření
se svěřeným majetkem Moravskoslezského kraje vlastníka pozemku parc. č. 138.
Účastníkem stavebního řízení je podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastník
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno: Město Rychvald je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 103/1.
Střelka Lumír, vlastník pozemku parc. č. 136,
Horský Ľubomír, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1,
Mašír Robert, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1,
Papuga Adolf, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1,
Pavlík Josef, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1,
Pivníková Jana, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1,
Pražák Zdeněk, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1,
Valenta Zdeněk, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1, pozemku parc. č. 139/2 a 140/2,
Vjačková Zdeňka, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1,
Ing. Holý Rostislav, vlastník pozemků parc. č. 142 a 141,
Holá Dáša, vlastník pozemků parc. č. 142 a 141,
Město Rychvald, vlastník pozemku parc. č. 6838/1,
Ing. Popelářová Monika, vlastník pozemku parc. č. 147/1,
Šafarčík Karel, vlastník 1/9 pozemku parc. č. 139/1.
Žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady byly stavebním úřadem
přezkoumány podle § 111 stavebního zákona. Stavební úřad ověřil, zda
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním
plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním
souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její souhlas
s územně plánovací dokumentaci. Jedná se o stavební úpravy stávající budovy základní
umělecké školy za účelem provedení vzduchotechniky a klimatizace budovy. Územní
rozhodnutí ani územní souhlas se nevydává. Pro území města Rychvald platí Územní plán
Rychvaldu schválený Zastupitelstvem města Rychvald dne 3. 9. 2014, který nabyl účinnosti dne
23. 9. 2014. Budova č. p. 495 na pozemku parc. č. 138 se v územním plánu se nachází na ploše
občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OV, v zastavěném území. Využití hlavní plochy OV
je stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. Záměr je slučitelný s využitím hlavním plochy
OV. Jedním z hlavních využití jsou stavby pro vzdělávání a výchovu. Základní umělecká škola
Rychvald plní tuto funkci.
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu: Projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována
oprávněnou osobou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Stavba je v souladu
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Technické požadavky na
stavby, požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce
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staveb, požadavky pro technická zařízení staveb a zvláštní požadavky pro vybrané druhy
staveb jsou splněny.
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem: Jedná se
o stavební úpravy stávající budovy. Přípojky a příjezd k budově jsou stávající. Vlastnící sítí
technické infrastruktury nebudou stavebními úpravami dotčeni.
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány: Předložené
podklady vyhovují požadavkům dotčených orgánů. Podmínky vyplývající ze závazných
stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad ověřil podle § 111 odst. 2 stavebního zákona rovněž účinky budoucího užívání
stavby: provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat zájmy z hlediska bezpečnosti,
ochrany zdraví a života osob ani životní prostředí.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí podle § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Podle § 82 odst. 1 správního řádu
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné a podle odst. 2 téhož ustanovení
zákona musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Podle § 115 odst.
4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do
2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební
úřad prodloužit na odůvodnělou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

„otisk úředního razítka“

Regina Ondrušková
vedoucí úředník odboru
stavebního a životního prostředí
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 1. f) ke stavbě neuvedené v písmenu a) až e) ve výši 5 000 Kč - za vydání
stavebního povolení pro změnu dokončené stavby byl zaplacen dne 29. 1. 2019.
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi
předány po nabytí právní moci stavebního povolení.
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 497, 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,
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
stavebního povolení a stavebnímu úřadu není znám okruh možných dědiců účastníků řízení.
Z tohoto důvodu se stavební povolení doručuje veřejnou vyhláškou. Podle § 25 odst. 2
správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost rozhodnutí
vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost rozhodnutí doručuje tj. na úřední
desce Městského úřadu Rychvald. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí 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.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne _______________
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