
 

Městský úřad 
Štramberk  
Stavební úřad 

Náměstí 9, 742 66 Štramberk 

telefon: (+420) 558 840 600, web: www.stramberk.cz 

   
 
 

 

Tel: (+420) 558 840 600 IČ: 00298468 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
pobočka Kopřivnice Fax: 558 849 040 DIČ: CZ00298468 

ID DS: ctjba9t ePodatelna: epodatelna@stramberk.cz Č. účtu: 19-1765166349/0800 
 
 

Váš dopis zn.:  Stavebník: 
Obec Ženklava, IČ 00600831  
Ženklava 243  
742 67  Ženklava 
 
zastoupená na základě plné moci firmou 
 
Groman a spol. s.r.o., IČ 03692485  
Bezručova 879  
742 13  Studénka 3 
 

Ze dne: 30.11.2016 
Čj.: MEST/SÚ/3981/2016/BV 
Sp. zn.: 785/2016 
  
Vyřizuje: Váňová Blanka 
Telefon: 558840610 
Fax: 558 849 040 
E-mail: blanka.vanova@stramberk.cz 
Datum: 20. ledna 2017 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Územní rozhodnutí 

 

Výroková část: 

Dne 30.11.2016 podala Obec Ženklava, IČ 00600831, Ženklava 243, 742 67  Ženklava, 

zastoupená na základě plné moci firmou Groman a spol. s.r.o., IČ 03692485, Bezručova 879, 

742 13  Studénka 3, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – Chodníkové 

těleso podél silnice II/480 Ženklava -  na pozemcích p.č. 2120/1, 2120/34, 2120/66, 

2120/37, 141/2, 147/4 a 141/1 k.ú. Ženklava.  

Stavební úřad Městského úřadu Štramberk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na 
základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v 
platném znění 

rozhodnutí o umístění stavby 

Chodníkové těleso podél silnice II/480 Ženklava -  na pozemcích p.č. 2120/1, 

2120/34, 2120/66, 2120/37, 141/2, 147/4 a 141/1 k.ú. Ženklava.  
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Popis stavby: 

SO 01 – chodníkové těleso délky 395,00 m – navrhuje se konstrukce chodníkového tělesa 
celkové šířky 1500 mm vč. betonové obruby ABO 2-15, uložené do betonového lože s boční 
betonovou opěrou. Těsně u betonové obruby bude proveden dvouřádek z malé žulové dlažební 
kostky 100x100x100 mm, který bude uložen opět do betonového lože tl. 100 mm s boční 
betonovou opěrou.  Dvouřádek bude uložen 10 mm pod niveletou krajnice. Bude použita betonová 
směs C12/15.   

Ukončení chodníkového tělesa od zahrad bude provedeno obrubníkem ABO 45-25, usazeného do 
betonového lože s boční betonovou opěrou a se zaspárováním cementovou maltou ve výšce 60 
mm nad definitivní niveletou chodníkového tělesa. Příčný sklon nivelety chodníkového tělesa bude 
směrem 2% do cesty. Vzdálenost mezi obrubníkem  ABO 45-25 a stávajícím oplocením zahrad 
bude provedeno bílým štěrkem fr. 16-32, tl. max. 100 mm, usazeným na folii (proti prorůstání 
trávy). 

Vjezdy soukromých usedlostí budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 80 mm, uložené do 
betonového lože tl. 100 mm (C12/15 a drobného kameniva tl. 100 mm fr. 0-32). 

Ve staničení 24,00 – 64,00 bude stávající poškozená kamenná zídka demontována a provedená 
nová z betonu C 30/37, z pohledové strany obložena lomovým kamenem tl. 200 mm. 

SO 02 – odvodnění chodníkového tělesa (stoka A1 – DN 300 délka 71,70 m) – jednotná 
kanalizace – Stávající uliční vpusti, které se nacházejí v silničním tělese budou vyčištěny, popř. 
vyměněny kalové koše a poškozené díly. V místě stávajícího silničního příkopu bude provedeno 
zatrubnění potrubím DN 300 v celkové délce 71,7 m. Jsou navrženy typové uliční vpusti a typové 
kanalizační šachty. U vjezdů i v napojení MK budou odvodňovací žlaby napojeny na nově 
navrženou stoku. V místě opěrné zídky bude použita geotextílie a opěrná zídka bude 2x natřena 
penetračním nátěrem. 

Odvodnění je navrženo flexibilním potrubím D 90, obsypané štěrkopískem a bude vyústěno do 
potrubí (před propustky) nebo do kanalizačních šachtic. 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

Obec Ženklava, IČ 00600831, Ženklava 243, 742 67  Ženklava, zastoupená na základě plné 
moci firmou  Groman a spol. s.r.o., IČ 03692485, Bezručova 879, 742 13  Studénka 3 

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:  

 

1. Výše uvedená stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 2120/1, 2120/34, 2120/66, 
2120/37, 141/2, 147/4 a 141/1 k.ú. Ženklava tak, jak je zakresleno v situačním výkresu, 
který je součástí tohoto rozhodnutí. 
 

2. Příjezd na staveniště bude po stávající silnici II/480 pozemek p.č. 2120/1 k.ú. Ženklava.  
 

3. Při provádění stavby splnit podmínky z vyjádření Správy silnic MSK, přísp. org., stř. 
Nový Jičín, zn. II/210/25646/09/2016 ze dne 4.11.2016. 
 

4. Při provádění stavby dodržet podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zn. 
0100625127 z 5.9.2016. 
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5. Při provádění stavby dodržet podmínky z vyjádření CETIN a.s. Praha, č.j. 700053/16 
z 5.9.2016 a 814/16dm z 18.10.2016. 

6. Při provádění stavby dodržet podmínky z vyjádření GridServices s.r.o. Brno, zn. 
5001371972 z 5.9.2016 a 5001391899 z 26.10.2016. 

7. Při provádění stavby dodržet podmínky z vyjádření SmVaK Ostrava a.s., zn. 
9773/V019581/2016/AUTOMAT z 5.9.2016 a 9773/V022761/2016/PO z 9.11.2016. 

8. Při provádění stavby dodržet podmínky z koordinovaného závazného stanoviska 
Městského úřadu v Kopřivnici, odboru ŽP,  č.j. 47756/2016/BoZu z 17.10.2016. 

– org. ochrany ZPF – na p.č. 141/2, 147/4, 141/1 dodržovat zásady ochrany ZPF 

- org. ochrany přírody a krajiny – dodržet normu ČSN 83 9061- Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích 

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá 
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

 

Odůvodnění 

Dne 30.11.2016 podala Obec Ženklava, IČ 00600831, Ženklava 243, 742 67  Ženklava, 

zastoupená na základě plné moci firmou Groman a spol. s.r.o., IČ 03692485, Bezručova 879, 

742 13  Studénka 3, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – Chodníkové 

těleso podél silnice II/480 Ženklava -  na pozemcích p.č. 2120/1, 2120/34, 2120/66, 

2120/37, 141/2, 147/4 a 141/1 k.ú. Ženklava. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 21.12.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům 
řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona na 
lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. 

Vyjádření, námitky a připomínky účastníků řízení - účastníci v zákonné lhůtě námitky ani 
připomínky neuplatnili. 

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu výzvu účastníkům řízení 
k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu do 5 dnů 
po výše uvedené lhůtě 15 dnů. Zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze 
v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se 
účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové 
námitky či připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí - účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně: 

 
podle § 85 odst.1 stavebního zákona  
písm.  a)  žadatel – Obec Ženklava zastoupená starostkou 
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Ženklava   

zastoupená starostkou 
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podle § 85 odst.2 stavebního zákona  
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 

sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 
Dalibor Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava 
Jaroslav Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava 
Martina Sochová, Ženklava 271, 742 67 Ženklava 
Rudolf Červenka, Štramberská 1138/52, 742 21 Kopřivnice 
Správa silnic MSK, příspěvková organizace, Úprkova 795/1,  Přívoz,702 00 Ostrava 2, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 
00 Ostrava 9, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
Anna Melichová, Schefellstrasse 9, Mellrichstadt, Germany (veřejnou vyhláškou) 

 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno  
(identifikují se podle parcelního čísla těchto pozemků veřejnou vyhláškou) 
P.č. 140/1, 140/2, 143, 144/2, st. 178, 146, st. 18, 165/1, 165/2, st.14, st. 221, 1567/16, 
172/2, 172/1, st.194, 175/4, 174/4 – k.ú. Ženklava. 

 

Stavební úřad vyhodnotil doklady předložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí a zjistil, že 
umisťovaná stavba je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů; 
žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 SZ, §3 vyhl.č. 503/2006 Sb., 
dokumentace stavby je v souladu s přílohou č.4 této vyhlášky; je rovněž v souladu s vyhl.č. 
268/2009 Sb., vyhl.č. 398/2009 Sb., zejména s obecnými požadavky na využívání území v souladu 
s vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů; s požadavky na veřejnou tech. infrastrukturu;  

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou – firmou Groman a spol. 
s.r.o., Bezručova 879, 742 13 Studénka 3, IČ 03692485, doklady prokazujícími vlastnické nebo 
jiné právo provést stavbu (informace o parcelách); s požadavky podle zvláštních právních předpisů 
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. K umístění staveb byla 
vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními 
předpisy a těmito dalšími stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí, účastníků řízení 
a dalšími doklady: 

 
- Kopie katastrální mapy 
- Souhlasné závazné stanovisko HZS MSK, úz. odbor Nový Jičín č.j. HSOS-10259-2/2016 

z 5.10.2016 
- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava zn. 093160106 z 21.9.2016 
- Vyjádření KHS MSK Ostrava zn. S-KHSMS48227/2016/NJ/HOK z 30.9.2016 
- Vyjádření Policie ČR, úz.odbor N. Jičín, DI, č.j. KRPT-215023/ČJ-2016-070406 z 4.10.2016 
- ČEZ ITC Services a.s., zn. 0200495027 z 5.9.2016 
- Smlouva o právu provést stavbu 13.12.2016 uzavřená mezi Rudolfem Červenkou a obcí 

Ženklava – pozemek p.č. 144/2 a 2120/66 
- Smlouva o právu provést stavbu 13.12.2016 uzavřená mezi Jaroslavem Sochou, Daliborem 

Sochou,Martinou Sochovou a obcí Ženklava – pozemek p.č. 147/4 a 2120/66 
- Plná moc pro firmu Groman a spol. s.r.o. Studénka z 16.9.2016 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického 
vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v rozsahu ustanovení § 90 stavebního zákona, a 
konstatuje, že je v souladu:  

 

 s politikou územního rozvoje ČR – politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena dne 
20.7.2009 usnesením Vlády České republiky č. 929 a aktualizována Aktualizací č.1, 
schválenou dne 15.4.2015 usnesením Vlády ČR č. 276. 

Obce v severní části ORP Kopřivnice jsou součástí Rozvojové oblasti Ostrava (OB2), 
vymezené na území ovlivněném rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a 
mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Obec 
Ženklava není součástí této rozvojové oblasti.  

Záměr není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění 
Aktualizace č.1. Záměr nemá vliv na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, na 
biologickou rozmanitost či krajinný ráz. 

 s územním plánem Ženklavy - pro katastrální území Ženklava je platný Územní plán 
Ženklavy, vydaný usnesením Zastupitelstva obce Ženklava na jeho zasedání dne 
22.7.2010, a účinný od 9.8.2010, ve znění jeho změny č.1, účinné od 11.4.2014.  

Tato územně plánovací dokumentace vymezuje pozemky záměru v zastavěném území, 
částečně v ploše „dopravní infrastruktury silniční (DS) a částečně v ploše „smíšené 
obytné“ (SO).  

Mezi hlavním využitím ploch DS tak, jak je stanoveno Územním plánem Ženklavy  
v platném znění, jsou vyjmenovány mimo jiné i komunikace pro chodce. Zařízení a stavby 
nezbytného technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu jsou přípustným 
využitím ploch DS. V plochách SO jsou komunikace funkční skupiny D (kam patří i 
chodníky) vyjmenovány mezi využitím hlavním, přípustné jsou zařízení a stavby 
nezbytného technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu.  

Stavba je v souladu s platnou ÚPD obce Ženklava. 

 se zásadami územního rozvoje  MSK - Zásady územního rozvoje MSK byly vydány 
Zastupitelstvem MSK dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 
4.2.2011.  

Předmětný záměr nezasahuje do ploch či koridorů nadmístního významu, vymezených 
v Zásadách územního rozvoje MSK. Záměr je v souladu s prioritami územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Obec Ženklava není součástí rozvojové 
oblasti, rozvojové osy, či specifické oblasti. 

 s cíli a úkoly územního plánování - zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území 

 - stavba je v souladu se záměry územního plánování, nijak neovlivní charakter území a 
nenaruší žádné hodnoty v území, 

-   s  požadavky na veřejnou tech. infrastrukturu  

- se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, souhlasná 
stanoviska dotčených orgánů jsou v dokumentaci respektována. 
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Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury 
Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18 Ostrava, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení 
podáním u zdejšího správního orgánu – SÚ MÚ Štramberk. Včas podané a přípustné odvolání má 
odkladný účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít 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. Není-li v 
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení 
celého rozhodnutí. 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. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v 
průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním 
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně 
vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li 
z povahy věci k jejich konzumaci. 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: 

 Bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

 Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu 
užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li 
z povahy věci k jejich konzumaci. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil 
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 

 

 
Blanka Váňová. 
referent stavebního úřadu 

 

Oprávněná úřední osoba: Váňová Blanka 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Štramberk a 
Obce Ženklava a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí 
vrácena potvrzená zpět Stavební úřad Městského úřadu Štramberk. 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................................                Sejmuto dne: ....................................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20.000,- Kč, sazebníku správních 
poplatků v celkové hodnotě 20.000,- Kč byl uhrazen dne 08.12.2016. 

 
Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci): 
Ověřená PD 

 

Doručí se: 
 

1. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatelům (doporučeně 
do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky): 

 
Obci Ženklava, Ženklava č.p. 243, 742 67 Ženklava, zastoupené na základě plné moci 
firmou Groman a spol. s.r.o., Bezručova 879, 742 13 Studénka 3 
 

2. Účastníkům řízení podle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona obci: 
 
Obci Ženklava, zastoupené starostkou 
 

3. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkům pozemků 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, 
vlastníci technické infrastruktury veřejnou vyhláškou 

 
Dalibor Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava 
Jaroslav Socha, Ženklava 271, 742 67 Ženklava 
Martina Sochová, Ženklava 271, 742 67 Ženklava 
Rudolf Červenka, Štramberská 1138/52, 742 21 Kopřivnice 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 
702 00 Ostrava 2, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava 9, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
Anna Melichová, Schefellstrasse 9, Mellrichstadt, Germany 
 

4. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (identifikují se podle parcelního čísla 
těchto pozemků veřejnou vyhláškou) 
 
P.č. 140/1, 140/2, 143, 144/2, st. 178, 146, st. 18, 165/1, 165/2, st.14, st. 221, 1567/16, 
172/2, 172/1, st.194, 175/4, 174/4 – k.ú. Ženklava. 
 

5. Dotčené orgány doporučeně nebo datovou schránkou: 
 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 
Ostrava 30, 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 1 
Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i., Čechyňská 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, 

Město Kopřivnice, odbor ŽP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Město Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
 

6. Správce úřední desky (doručí se bez účinku doručení úřadu obce k vyvěšení a podání 
zprávy o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky) 
 
Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava 

MÚ Štramberk, kancelář starosty, Náměstí 9, 742 66 Štramberk 
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