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NOVPRO FM, s.r.o. 
Sadová 609 

738 01  Frýdek - Místek 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Dne 26. 8. 2020 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ:24729035, Teplická 847/8, 405 02 
Děčín IV - Podmokly v zastoupení NOVPRO FM, s.r.o., IČ 28633504, Sadová 609, 738 01 
Frýdek-Místek oznámení záměru pro stavbu „Rychvald č. parc. 2971/2, příp. NNk – 
podzemní elektrická přípojka NN na pozemku parc. č. 2974/4 v kat. území Rychvald“. 
Délka elektrické přípojky bude 18 m. 
 
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 § 96 
stavebního zákona a podle § 96 odst. 5 stavebního zákona usnesením ze dne 16. 9. 2020 
rozhodl o provedení územního řízení. Oznámení záměru se považuje za žádost o vydání 
územního rozhodnutí.  
 
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 § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení pro stavbu 
„Rychvald č. parc. 2971/2, příp. NNk – podzemní elektrická přípojka NN na pozemku parc. 
č. 2974/4 v kat. území Rychvald“ a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a 
oznámení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona od ústního jednání. Účastníci územního řízení mohou uplatnit své 
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 
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uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání 
námitek. 
 
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. 
  
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 územního řízení - dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly  
v zastoupení NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald. 
 
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Ševít Petr, č. p. 146, 735 32 Rychvald, 
Ševítová Pavla, č. p. 146, 735 32 Rychvald, 
Valečková Cecilie, Zahradní 972, 735 32 Rychvald, 
Valečko Jaromír, Zahradní 972, 735 32 Rychvald, 
Rodovský Zdeněk, č. p. 140, 735 32 Rychvald, 
Rodovská Danuše, č. p. 140, 735 32 Rychvald, 
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
DUSK & partners SE, Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice. 
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Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
Účastníci územního řízení - dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Valečko Dimitrij, Zahradní 972, 735 32 Rychvald, SJM spoluvlastník pozemku parc. č. 2974/2, 
zemřel. Stavebnímu úřadu není znám okruh účastníků řízení vlastníků vyplývajících 
z dědického řízení.  
 
Podle § 25 odst. 1 správního řádu se osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž 
se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, 
které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 správního řádu se 
doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost oznámení o zahájení územního 
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 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 oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne 19.10.2020                                          Sejmuto dne 4.10.2020 
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