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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
Dodatečné povolení stavby 

 
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.  
 
Výrok 
 
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 podanou žádost o dodatečné 
povolení stavby a připojené podklady podle § 90, § 111 stavebního zákona a podle § 129  
odst. 3, § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
 

dodatečně povoluje  
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“. 
 
Druh a účel povolované stavby: 
Přístavba skladu hospodářského nářadí je nepodsklepená, jednopodlažní zděná stavba se 
sedlovou střechou. Přístavba se konstrukčně nedotýká stávající stavby rodinného domu  
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č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980. Střecha je tvořena dřevěným krovem a pokryta střešní 
krytinou značky Tondach. Objekt je umístěn na betonové desce s hydroizolační lepenkou, 
která byla zalita betonovou mazaninou tl. 10 cm. V objektu je osazen 1 ks dřevěného 
zdvojeného otevíratelného okna a 1 ks dřevěných palubkových dveří osazených do ocelových 
zárubní. Venkovní fasáda přístavby je opatřena vápenocementovou omítkou bílého odstínu. 
Dešťové vody budou z objektu odváděny pomocí okapů a dále budou jímány do plastového 
barelu a použity k zavlažování zahrady. V objektu se nenachází žádné vnitřní rozvody. 
Půdorysné rozměry stavby 3,7 x 2,75 m. Výška objektu v hřebeni + 3,0 m. 
 
Půdorysné rozměry stavby   3,7 x 2,75 m 

Výška stavby v hřebeni    + 3,0 m 
 
Přístavba skladu hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 je umístěna ve vzdálenosti 
4 m od hranice pozemku parc. č. 5983 a ve vzdálenosti 2,5 m od hranice pozemku parc. č. 
5990. 
 
Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž                    
se stavba povoluje:  
Katastrální území Rychvald, parc. č. 5981 – druh pozemku – zahrada. 
 
Stavební úřad nestanoví žádné podmínky pro dokončení stavby. Stavba je dokončena.  
 
Stavebník je povinen stavebnímu úřadu ohlásit dokončení stavby, zajistit vypracování 
geometrického plánu a provedení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.  
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů: 
Ševčík Jaroslav, nar. 13. 6. 1955, oba bytem Ztracená 231, 735 32 Rychvald. 
Ševčíková Marcela, nar. 19. 7. 1943, oba bytem 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 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 zákona bez 
souhlasu stavebního úřadu.  
 
Stavební úřad k projednání této záležitosti nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě 
na den 7. 11. 2019. Z jednání byl sepsán protokol, který je založený ve spise. Při ohledání na 
místě bylo zjištěno, že přístavba skladu hospodářského nářadí je dokončena.  
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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. 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. 
 
K žádosti o dodatečné povolení stavby byly doloženy tyto podklady: 

- výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, 
- projektovou dokumentaci, kterou vypracovala Ing. Varadyová Marie, Alšovo náměstí 

691/4, 708 00 Ostrava – Poruba, ČKAIT:  1103328, autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby, 

- geometrický plán č. 4127-107/2017, ze dne 25. 1. 2018, 
- požárně bezpečnostní řešení, které vypracovala Ing. Bučková Jasněna, Sokolovská 

1248/52, 708 00 Ostrava – Poruba, ČKAIT: 1102590, autorizovaný inženýr pro požární 
bezpečnost staveb, 

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Bohumín, odbor stavební ze dne 5. 9. 2019,  
zn. MUBO/31607/2018, 

- závazná stanoviska MěÚ Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, ze dne 2. 9. 
2019, zn. MUBO/28868/20109/01/ŽPS/BA, 

- stanovisko MěÚ Bohumín, odbor dopravy, ze dne 20. 8. 2019,  
zn. MUBO/28868/02/2019/ODP/Sk, 

- závazné stanovisko MěÚ Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a 
územního plánování, ze dne 21. 8. 2019, zn. MUBO/28868/03/2019/RAI/Tř. 

 
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, opatřením ze dne 3. 10. 2019 oznámil 
účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 129 odst. 2, odst. 3, § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 
stavebního zákona 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 podle § 112 odst. 
1 stavebního zákona nařidil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 7. 11. 2019. 
Účastníci řízení byli poučeni, že mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná 
stanoviska nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. V řízení o dodatečném 
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povolení stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115 stavebního 
zákona, ohledání na místě je povinné.  
 
Stavební úřad účastníky řízení poučil, aby ve ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které 
zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které 
překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona se nepřihlíží. 
 
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 je její právo 
přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 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 jejich 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. Účastníci řízení ve lhůtě určené k uplatnění námitek žádné námitky 
neuplatnili.  
 
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 od  
8. 11. 2019 do 13. 11. 2019 vyjádřit k jeho podkladům. Tohoto práva nikdo z účastníků řízení 
nevyužil.  
 
Stavební úřad v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona řízení zahájené z moci úřední                
dne 3. 10. 2019 podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona ve věci 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“, 
vedené pod č. j. MěÚ-R/St.3342/2019-Plh. usnesením ze dne 26. 10. 2019 přerušil. 
 
Podle § 129 odst. 2 stavebního zákona účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou 
osoby uvedené v § 109 stavebního zákona. Pokud je v řízení posuzováno umístění stavby jsou 
účastníky řízení rovněž osoby uvedené v § 85 stavebního zákona. Jelikož v řízení je 
posuzováno umístění stavby, stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení podle § 85 odst.  1 
a odst. 2 stavebního zákona. Účastníkem územního řízení je žadatel, obec na jejímž území má 
být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno.  
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:  
a) žadatel: Ševčík Jaroslav, vlastník ½ pozemků parc. č. 5980 a 5981, 
Ševčíková Marcela, vlastník ½ pozemků parc. č. 5980 a 5981. 
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b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Město Rychvald. 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
Bc. Lukášová Tereza, vlastník 2/9 pozemku parc. č. 5982 a pozemku parc. č. 5979/2, 
Pískovská Josefa, vlastník 1/9 pozemků parc. č. 5982 a 5983, 
Chrobák Miroslav, vlastník SJM 2/9 pozemku parc. č. 5983, 
Chrobáková Svatava, vlastník SJM 2/9 pozemku parc. č. 5983, 
Asental Land, s.r.o., vlastník pozemku parc. č. 5990, 
Biernatová Antonie, vlastník 1/3 pozemků parc. č. 5982 a 5983, 
Neiuwaźná Barbora, vlastník 1/3 pozemků parc. č. 5982 a 5983. 
 
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: Ševčík Jaroslav, vlastník ½ pozemků parc. č. 5980 a 5981, 
Ševčíková Marcela, vlastník ½ pozemků parc. č. 5980 a 5981. 
 
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:  
Bc. Lukášová Tereza, vlastník 2/9 pozemku parc. č. 5982 a pozemku parc. č. 5979/2, 
Pískovská Josefa, vlastník 1/9 pozemků parc. č. 5982 a 5983, 
Chrobák Miroslav, vlastník SJM 2/9 pozemku parc. č. 5983, 
Chrobáková Svatava, vlastník SJM 2/9 pozemku parc. č. 5983, 
Asental Land, s.r.o., vlastník pozemku parc. č. 5990, 
Biernatová Antonie, vlastník 1/3 pozemků parc. č. 5982 a 5983, 
Neiuwaźná Barbora, vlastník 1/3 pozemků parc. č. 5982 a 5983. 
 
Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona, zda je v souladu: 
a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území: Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí na pozemku 
parc. č. 5981 v kat. území Rychvald je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  
Požadavky na vymezování a využívání pozemků  
§ 20  
(1) Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí ke stávajícímu rodinnému domu nebude 
zhoršovat kvalitu prostředí a hodnotu území. 
(3) Pozemek pro stavbu přístavbu skladu hospodářského nářadí je vymezený tak, že svými 
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje 
využití pro navrhovaný účel. Nový sjezd nebude zřizován, sjezd bude stejný jako u stávajícího 
rodinného domu č. p. 231. 
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(5) 
a) Stavební pozemek je vymezeny tak, že je na něm vyřešeno umístění odstavných a 
parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm. 
c) Dešťové vody z přístavby skladu hospodářského nářadí jsou odváděny pomocí střešních 
okapů do plastového barelu, z kterého bude dále voda sloužit k zavlažování zahrady. 
 
Požadavky na umísťování staveb 
Obecné požadavky na umísťování staveb 
§ 23  
(1) Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí je umístěna tak, aby bylo umožněno 
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace, a její umístění na pozemku 
umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.  
(2) Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí je umístěna tak, že stavba ani její část 
nepřesahuje na sousední pozemek ani neznemožňuje zástavbu sousedních pozemků.      
 
Vzájemné odstupy staveb 
§ 25  
(1) Vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního 
prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany. Odstupy 
umožňují údržbu stavby a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a 
činnosti např. technickou infrastrukturu.  
 
(5) Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí není umístěna ve vzdálenosti menší než  
2 m od společných hranic pozemků.   
 
b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu 
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: Na pozemku 
parc. č. 5981 se v místě umístění stavby přístavby skladu hospodářského nářadí technická 
infrastruktura nenachází.  
c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě 
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů: Záměr je v souladu se stanovisky dotčených orgánů.  
 
Žádost o vydání dodatečného povolení stavby 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 soulad 
s územně plánovací dokumentací: Jelikož se jedná o dodatečné povolení stavby, územní 
rozhodnutí ani územní souhlas se pro stavbu přístavby skladu hospodářského nářadí 
nevydával.  
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, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Technické požadavky na stavby 
§ 6  
(4) - Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí má zajištěno odvádění srážkových vod. 
Srážkové vody budou odváděny pomocí střešních okapů do plastového barelu, z kterého bude 
dále voda sloužit k zavlažování zahrady. 
 
Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb 
§ 8  
(1) - Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí je navržena a bude provedena tak, že bude 
při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splní základní 
požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví 
osob, zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, 
bezpečnosti při užívání, úspora energie a tepelná ochrana.  
§ 9  
(1) - Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí je navržena a bude provedena v souladu 
s normovými hodnotami tak, že účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je 
vystavena během výstavby a užívání při řádné údržbě jsou dodrženy. 
(3) - Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami 
tak, aby po dobu plánované životnosti stavby, vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem 
účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí. 
 
Požadavky na stavební konstrukce staveb  
§ 18, § 19, § 21 a § 25 - Stavba je v souladu s požadavky uvedenými v § 18, § 19, § 21 a § 25. 
 
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:  
Nový sjezd nebude zřizován, sjezd bude stejný jako u stávajícího rodinného domu č. p. 231. 
Na pozemku parc. č. 5981 se v místě umístění přístavby skladu hospodářského nářadí 
technická infrastruktura nenachází.  
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány: Předložené 
podklady vyhovují požadavkům dotčených orgánů.  
 
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. 
 
Podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava-Město a přilehlých katastrálních 
území okresu Karviná“ se přístavba skladu hospodářského nářadí na pozemku parc. č. 5981 u 
rodinného domu č. p. 231 na pozemku parc. č. 5980 v kat. území Rychvald nachází na ploše 
„M“ chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černé 
uhlí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 
14. 10. 2019 pod č. j. MSK 146216/2019 sp. zn. ŽPZ/27922/2019/Chro závazné stanovisko 
k umísťování staveb nacházejících se v území ploch „M“ a „N“ chráněného ložiskového území 
a souhlasí s umisťováním staveb v území ploch „M“ a „N“, bez stanovení podmínek pro jejich 
provedení.      
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Podmínky podle § 129 odst. 3 stavebního zákona pro dodatečné povolení stavby byly splněny. 
Stavebník prokázal, že:  
a) Stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo 
s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území.  
 
Pro území města Rychvald platí Územní plán Rychvaldu schválený Zastupitelstvem města 
Rychvald dne 3. 9. 2014, který nabyl účinnosti dne 23. 9. 2014. Změna č. 1 Územního plánu 
Rychvaldu byla vydána Zastupitelstvem města Rychvald dne 27. 3. 2019 a nabyla účinnosti  
5. 6. 2019. Stavba přístavby 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 je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentaci. Pozemek parc. č. 
5981 se v územním plánu nachází na ploše bydlení - B, bydlení individuální v rodinných 
domech městské a příměstské - BI, v zastavěném území. Hlavní využití plochy BI jsou rodinné 
domy. Přípustné využití plochy BI je související obslužná a veřejná dopravní a technická 
infrastruktura a stavby a zařízení k rodinným domům doplňkové stavby a zařízení. Závazné 
stanovisko orgánu územního plánování vydal Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a 
investic, oddělení rozvoje a územního plánování dne 21. 8. 2019, č.j. 
MUBO/28868/03/2019/RAI/Tř. 
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo 
omezuje. Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí není provedena na pozemku, kde to 
zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje. 
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným 
zvláštním právním předpisem. Stavba přístavby skladu hospodářského nářadí není v rozporu 
s obecnými požadavky na výstavbu ani s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním 
předpisem. Splnění příslušných § obecných technických požadavků na stavby je uvedeno na 
straně 5, 6 a 7 v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 
 
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí o 
dodatečném povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.       
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí podle § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
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 Městského úřadu Rychvald, odboru stavebního a životního prostředí. 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 
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zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.  
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Regina Ondrušková 
vedoucí úředník odboru 
stavebního a životního prostředí  
 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 17 1. c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené 
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže ve výši 500,- Kč a položky 18.1. c) ke stavbě, 
která plní doplňkovou funkci je stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou garáže ve 
výši 500 Kč byl zaplacen 12. 11. 2019. 
 
Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 
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, 
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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 § 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 rozhodnutí. 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 
rozhodnutí.  Z tohoto důvodu se rozhodnutí 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: 
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 rozhodnutí 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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