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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Dne 21. 10. 2019 podal Petr Smolka, nar. 19. 4. 1968 bytem Jana Maluchy 47/18, 700 30 
Ostrava - Dubina zastoupen na základě plné moci ze dne 18. 1. 2019 Alenkou Ženčíkovou,         
IČ: 18971962, Korunní 1025/30, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory společné oznámení záměru 
pro stavbu „Rodinného domu, dešťové kanalizace, splaškového nátokového potrubí, čistírny 
odpadních vod, domovní části přípojky elektro NN, domovního venkovního plynovodu NTL 
na pozemku parc. č. 6592/22, plynovodní přípojky STL na pozemcích parc. č. 6592/22, 
6592/23 a 6592/19, vnější části vnitřního vodovodu na pozemcích parc. č. 6592/22, 6592/23, 
6592/19 a 3079/2, splaškového odtokového potrubí na pozemcích parc. č. 6592/22, 
6592/23, 6592/19 a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 3079/2 v k. ú. Rychvald“. 
K žádosti byla doložena dokumentace pro územní souhlas a ohlášení 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, posoudil záměr žadatele podle § 90 a § 105 
stavebního zákona a podle § 96a odst. 5 stavebního zákona usnesením ze dne 11. 11. 2019 
rozhodl o provedení společného územního a stavebního řízení. Společné oznámení záměru se 
považuje za žádost o vydání společného povolení.  
 
Z důvodu chybějících podkladů pro vydání společného povolení stavby stavební úřad výzvou 
ze dne 25. 11. 2019 vyzval stavebníka k doplnění podkladů ve lhůtě do 28. 2. 2020 a usnesením 
řízení přerušil. Chybějící podklady byly žadatelem doloženy dne 5. 2. 2020. V doložených 
podkladech bylo změněno umístění splaškového odtokového potrubí z čistírny odpadních vod, 
z toho důvodů došlo ke změně názvu pro stavbu a to místo „Rodinného domu, dešťové 
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kanalizace, splaškového nátokového potrubí, čistírny odpadních vod, domovní části přípojky 
elektro NN, domovního venkovního plynovodu NTL na pozemku parc. č. 6592/22, plynovodní 
přípojky STL na pozemcích parc. č. 6592/22, 6592/23 a 6592/19, vnější části vnitřního 
vodovodu na pozemcích parc. č. 6592/22, 6592/23, 6592/19 a 3079/2, splaškového 
odtokového potrubí na pozemcích parc. č. 6592/22, 6592/23, 6592/19 a vodovodní přípojky 
na pozemku parc. č. 3079/2 v k. ú. Rychvald“ na stavbu „Rodinného domu, dešťové 
kanalizace, splaškového nátokového potrubí, čistírny odpadních vod, domovní části přípojky 
elektro NN, domovního venkovního plynovodu NTL na pozemku parc. č. 6592/22, 
plynovodní přípojky STL na pozemcích parc. č. 6592/22, 6592/23 a 6592/19, vnější části 
vnitřního vodovodu a splaškového odtokového potrubí na pozemcích parc. č. 6592/22, 
6592/23, 6592/19 a 3079/2 a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 3079/2 v k. ú. 
Rychvald“.   
 
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 § 94m odst. 1 a 2 stavebního zákona zahájení společného územního a 
stavebního řízení pro stavbu „Rodinného domu, dešťové kanalizace, splaškového 
nátokového potrubí, čistírny odpadních vod, domovní části přípojky elektro NN, domovního 
venkovního plynovodu NTL na pozemku parc. č. 6592/22, plynovodní přípojky STL na 
pozemcích parc. č. 6592/22, 6592/23 a 6592/19, vnější části vnitřního vodovodu a 
splaškového odtokového potrubí na pozemcích parc. č. 6592/22, 6592/23, 6592/19 a 3079/2 
a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 3079/2 v k. ú. Rychvald“ a jelikož jsou mu dobře 
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního 
záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští podle § 94m odst. 3 stavebního 
zákona od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány 
závazná stanoviska ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Závazná 
stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků společného řízení musí být uplatněny 
nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) 
až e) může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
 
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 
zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 
může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předisu zabývá.  
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody 
podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 94n odst. 3 stavebního 
zákona se nepřihlíží. 
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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 pěti 
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 společného územního a stavebního řízení - dle § 94k a) stavebního zákona: 
stavebník:  
Petr Smolka, Jana Maluchy 47/18, 700 30 Ostrava – Dubina, 
zastoupen Alenkou Ženčíkovou, Korunní 1025/30, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení - dle § 94k b) stavebního zákona: 
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald. 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení - dle § 94k d) stavebního zákona: 
vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:  
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 929/62, Krč, 140 00 Praha,  
Boumová Anna, č. p. 107, 735 32 Rychvald,  
Ing. Kubíček Aleš, Lesní 1626, 735 32 Rychvald,  
Ing. Bouma Martin, Čihalíkova 350/26, Michálkovice, 715 00 Ostrava,  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,  
Wanot Aleš, č. p. 2037, 735 32 Rychvald,  
Žák Jiří, č. p. 2018, 735 32 Rychvald,  
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,  
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory,  
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 
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Účastníci společného územního a stavebního řízení - dle § 94k e) stavebního zákona: 
Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: 
Ing. Kubíček Aleš, Lesní 1626, 735 32 Rychvald,  
Boumová Anna, č. p. 107, 735 32 Rychvald,  
Wanot Aleš, č. p. 2037, 735 32 Rychvald,  
Ing. Bouma Martin, Čihalíkova 350/26, Michálkovice, 715 00 Ostrava,  
Paloncy Jaroslav, Slámova 392/12, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald,    
Ciešlak Sebastian Grzegorz, Vilová 922, 735 32 Rychvald,  
Žák Jiří, č. p. 2018, 735 32 Rychvald,  
Siranová Nikol, Sportovní 1939, 735 32 Rychvald,  
Eliáš Jiří, č. p. 2058, 735 32 Rychvald.  
 
Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení - dle § 94k e) stavebního zákona: 
Siran Petr, Sportovní 1939, 735 32 Rychvald, (SJM spoluvlastník parc. č. 6592/16), zemřel 
(stavebnímu úřadu není znám okruh vlastníků vyplývajících z dědického řízení).  
 
Z důvodu úmrtí účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. e) 
stavebního zákona, SJM spoluvlastníka sousedního pozemku parc. č. 6592/16 k. ú. Rychvald, 
Sirana Petra, není znám stavebnímu úřadu okruh vlastníků vyplývajících z dědického řízení, 
proto se oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení doručuje veřejnou 
vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že 
se písemnost oznámení o zahájení společného územního a 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: 

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,  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 
Ostrava. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne 18. 2. 2020                                                       Sejmuto dne 5. 3. 2020 
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