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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

USNESENÍ 
PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 
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, podle § 129 odst. 2 stavebního zákona řízení 
zahájené z moci úřední dne 3. 10. 2019 podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona                        
o odstranění stavby 
 
„Přístavba skladu hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 ke stávajícímu objektu 
rodinného domu na ul. Ztracená č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. území Rychvald“ 

 
přerušuje. 

 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů: 
Ševčík Jaroslav, Ztracená 231, 735 32 Rychvald, 
Ševčíková Marcela, Ztracená 231, 735 32 Rychvald. 
 
Odůvodnění 
 
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, oznámil opatřením ze dne 3. 10. 2019 podle                  
§ 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona účastníkům řízení zahájení řízení z moci úřední o 
odstranění stavby „Přístavba skladu hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 ke 
stávajícímu objektu rodinného domu na ul. Ztracená č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. 
území Rychvald“, která byla provedena v rozporu s § 76 stavebního zákona bez územního 
rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo územní souhlasu a v rozporu s § 104 stavebního 
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zákona bez souhlasu stavebního úřadu. K projednání této záležitosti nařídil ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 7. 11. 2019. Z jednání byl sepsán protokol, který byl 
založený do spisu. Bylo zjištěno, že stavebník provedl přístavbu skladu hospodářského nářadí 
na pozemku parc. č. 5981 ke stávajícímu rodinnému domu č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 
v kat. území Rychvald bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo územní 
souhlasu a v rozporu s § 104 stavebního zákona bez souhlasu stavebního úřadu. Stavba je 
dokončena.  
 

Stavebník byl poučen, že podle § 129 odst. 2 stavebního zákona může vlastník stavby nebo 
stavebník podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-
li žádost o dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, 
že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník 
stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o 
odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, 
žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení.   
 
Dne 11. 9. 2019 podali Ševčík Jaroslav, nar. 13. 6. 1955 a Ševčíková Marcela, nar. 19. 7. 1943, 
oba bytem Ztracená 231, 735 32 Rychvald žádost o dodatečné povolení pro stavbu „Přístavba 
skladu hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 ke stávajícímu objektu rodinného 
domu na ul. Ztracená č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. území Rychvald“, která byla 
provedena v rozporu s § 76 stavebního zákona bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní 
smlouvy nebo územní souhlasu a v rozporu s § 104 stavebního zákona bez souhlasu 
stavebního úřadu. Podáním žádosti dne 11. 9. 2019 bylo zahájeno řízení o dodatečném 
povolení. Jelikož žádost o dodatečné povolení stavby byla podána před zahájením řízení o 
odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby 
tj. 3. 10. 2019. 
 
Stavební úřad opatřením ze dne 3. 10. 2019 pod č.j. MěÚ-R/St.3102/2019-Plh. oznámil 
účastníkům řízení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Přístavba skladu 
hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 ke stávajícímu objektu rodinného domu na 
ul. Ztracená č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. území Rychvald“ a v souladu s § 129 
odst. 2 stavebního zákona řízení zahájené z moci úřední ze dne 3. 10. 2019 o odstranění stavby 
přerušil. 
 
Poučení 
 
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne 
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Rychvald, odboru stavebního a životního 
prostředí. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 
2 správního řádu 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. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti 
usnesení nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
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orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní úřad na náklady účastníka.  

 
Po nabytí právní moci rozhodnutí o dodatečném povolení stavby bude řízení o odstranění 
stavby „Přístavba skladu hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 ke stávajícímu 
objektu rodinného domu na ul. Ztracená č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. území 
Rychvald“ podle § 129 odst. 3 stavebního zákona zastaveno. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Regina Ondrušková 
vedoucí úředník odboru 
stavebního a životního prostředí  
 
Obdrží:  
Účastníci řízení - dle § 85 odst. 1 a), b) stavebního zákona: 
Ševčík Jaroslav, Ztracená 231, 735 32 Rychvald, 
Ševčíková Marcela, Ztracená 231, 735 32 Rychvald, 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald. 
 
Účastníci řízení - dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona: 
Bc. Lukášová Tereza, Ztracená 1655, 735 32 Rychvald, 
Pískovská Josefa, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
Chrobák Miroslav, č. p. 1682, 735 32 Rychvald, 
Chrobáková Svatava, č. p. 1682, 735 32 Rychvald, 
Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 
 
Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona: 
Biernatová Antonie, adresa neznámá, 
Neiuwaźná Barbora, adresa neznámá. 
 
Účastníci řízení - dle § 109 písm. a) stavebního zákona: 
Ševčík Jaroslav, Ztracená 231, 735 32 Rychvald, 
Ševčíková Marcela, Ztracená 231, 735 32 Rychvald. 
 
Účastníci řízení - dle § 109 písm. e) stavebního zákona: 
Bc. Lukášová Tereza, Ztracená 1655, 735 32 Rychvald, 
Pískovská Josefa, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
Chrobák Miroslav, č. p. 1682, 735 32 Rychvald, 
Chrobáková Svatava, č. p. 1682, 735 32 Rychvald, 
Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 
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Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
Účastníci územního řízení - dle § 109 písm e) stavebního zákona: 
Biernatová Antonie, adresa neznámá, 
Neiuwaźná Barbora, adresa neznámá, 
Pískovská Josefa, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory – adresát je na uvedené 
adrese neznámý. 
 
Účastníci řízení Biernatová Antonie a Neiuwaźná Barbora vlastníci 1/3 pozemku parc. č. 5982 
zapsaného v katastru nemovitosti na listu vlastnictví 4168 a 1/3 pozemku parc. č. 5983 
zapsaného v katastru nemovitosti na listu vlastnictví 3836 mají adresy neznámé, prokazatelně 
není možné doručení usnesení. Účastník řízení Pískovská Josefa, vlastník 1/9 pozemků parc. č. 
5982 a 5983 bytem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory je na uvedené adrese 
dle KN na listu vlastnictví č. 4168 a 3836 neznámý, prokazatelně není možné doručení 
usnesení.  Z tohoto důvodu se usnesení doručuje veřejnou vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 
správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost usnesení vyvěsí 
na úřední desce správního orgánu, který písemnost usnesení doručuje, tj. na úřední desce 
Městského úřadu Rychvald. Usnesení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se usnesení považuje za doručené. 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, 
Masarykova 158, 735 81 Bohumín. 
 
Toto usnesení přerušení řízení o odstranění stavby musí být vyvěšeno na úřední desce 
nejméně po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne 28. 11. 2019                                          Sejmuto dne 14. 12. 2019 
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