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stavební úřad

Náměstí g,742 66 Štramberk

telefon: QaZQ 55B B40 600, web: www.stramberk.cz

Váš dopis zn.:

Ze dne:

čj., lvrsrisú/zs2lzlt7lBv
Sp. zn.: I69l20L7

Vyřizuje: Váňová Blanka
Te|efon: 558840610
Fax: 55B B49 040E-mail: blanka.vanova@stramberk.czDatum: 22. února 20L7

Stavebník:
obec Ženklava, IČ 00600831
Zenklava 243
742 67 Ženklava

Oznámení
zahájení územního řizeni

Dne ,1o.2.2O17 podala Obec Ženklava, lČ OOSOO8S1, Ženktava243,74267 Ženklava, žádost na

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - Kanalízační řaď stoka ,rAo DN 3OO a DN
4OO vč. 78 ks přípojek - na pozemcích p,ě, 7567/72, 7567/73, 7567/76, 769/7, 769/3,

2720/1, 2133/8 - kanal. řad, p.č, 7557/9, 7557/76, 7557/8, 7557/18, 7557/74, 7557/Í5,
7557/6, 7557/5, 7567/5, st,752, 174/9, 774/70, 774/77, 760/1, 772/2, 1567/4, st,227,
1567/14 a 1553/6 _ přípojky, k,ú, Ženklaya, Uvedeným dnem bylo zahájeno Územní řízenÍ.

popis stavbv:

Je navrhován kanalizační řad DN 300 v MK č.8c v Ženktavě, Délka je cca 295m. V komunikaci
bude potrubí uloženo do hloubky cca 2,0m, drenážní potrubí (v případě odvodnění), obsyp
z nesoudžného materiálu (štěrkopísek 8-16mm pro DN 200-400, 16-32mm pro DN 400), zásyp hutněný
po vrstvách (štěrkopísek 16/32mm nebo 32/64mm), úroveň pro strojní hutněnÍ- 300mm nad vrcholem
potrubí. Podél silnice ll/48a, přes tuto silnici až do Sedlničky, je navženo potrubí DN 400. Ve
volném terénu bude hl. výkopu cca 2,0m, drenážní potrubí (v případě odvodnění), obsyp materiálem
s odstupňovanou zrnitostí (max. zrnitost 45mm původní zeminy), zásyp hutněný po vrstvách (zemina z
výkopu), úroveň pro strojní hutnění min. 3a0 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky - 18 ks přípojek je
navženo z materiálu PVC KG DN 150.

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízenídotéeným orgánům aznámým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
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U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebniho zákona upouští stavební
úřad od ústního jednání s místním šetřením, nebot' jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanovuje lhůtu

do 75 dnŮ od doruěení této písemnosti,
ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř.
důkazy (ústně nebo písemně). Na později podané námitky popř. důkazy, nebude brán zřetel a
nepřihlížíse k nim.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládalí jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zá4mů obce a zájmů občanů obce, Osoba,
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno, Osoba, která
je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm, c) stavebního zákona, může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zámérem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnoutdo podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě
MÚ Štramberk vúterý a čtvrtek od 8.00-14.00 hod. a v pondělí nebo středu od 8.00-17.0O hod,,
mimo polední přestávku od 12.00-13,00 hod, Účastníci řízení a dotčené správní úřady mohou
nahlížet do spisu, navrhovat důkazy a připomínky v průběhu celého řízeni.

Stavební úřad souěasně dává úěastníkům řízení možnost, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí kjeho podkladům ike způsobu jejich zjištění, popřípadě
navrhnout jejich doplnění, a to písemně nebo ústně do protokolu podáním učiněným u MU
Stramberk, stavebního úřadu, a to nejpozději do 20 dnů od doručení této písemnosti. Jedná se
o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutíve věci, nikoliv o další lhůtu
pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad
nepřihlíží.

Nechá-li se někiený z účastníků řízení zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

Blanka váňová
referent stavebního úřadu

otisk razítka
Digitálně podepsal Blanka Váňová
Datum: 22,02,2017 16:31 :21
+01:00

Příloha:
Situace stavby
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Tato písemnost musí býtvyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce obceŽenklava a Městského
úřadu Štramberk a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí
vrácena potvrzená zpět Stavebnímu úřadu Městského úřadu Štramberk.

Vyvěšeno an" ..{.?.,, 4..,.ť..(.,{, '7*::- i Seimuto dne:
Zeftlš,l{lvu \
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Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručíse:

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

Obci Ženklava, Ženklava č.p. 243,742 67 Ženklava, zastoupené starostkou

2. Účastníkům řízení podle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona obci:

Obci Ženklava, zastoupené starostkou

3. Účastníkům řízení podle § 85 odsť, 2 písm, a) stavebního zákona vlastníkům pozemkŮ
nebo stavby, na kterych má býú požadovaný záměr uskuteěněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
v l astn í k ů m tec h n i c k é i nfrastr u ktu ry v e řej n o u vy h l á ško u

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1O24,13O OO Praha 3
J iří Hanák, Zenklava 229, 7 42 67 Zenklava
Dana Vandlíková, Ženklava 7, 7 42 67 Ženklava
David Piš, Ženklava 314,742 67 Ženklava
Jitka Pišov á, Ženklava 31 4, 7 42 67 Ženklava
Miloš Opačitý, Ženklava 311, 7 42 67 Ženklava
Jiřina Opačitá, Ženklava 311,74267 Ženklava
Jaroslava Reková, l,Šustaly 1083/13,742 21 Kopřivnice
Pavel Očkovič, Příčná 306/1 , 742 21 Kopřivnice
Jana Pohludková, Ostravská 883, Místek, 738 01 Fnýdek-Místek 1

Le n ka B urgertová, Ženklav a 269, 7 42 67 Ženklav a
Martin Hejl, Zenklava 112,742 67 Zenklava
Alena Havrlantová, Dukelská 69411 1, 7 42 21 Kopřivnice
Jiří Hruškovský, Ženklava 46, 74267 Ženklava
René Krpec, Francouzská 1017 ,742 21 Kopřivnice
David Socha, Francouzská 1208133,742 21 Kopřivnice
Šárt<a Sochová, Francouzská 1208133, 7 42 21 Kopřivnice
Mgr. Jan Dobrozemský, Ženklava 329, 7 42 67 Ženklava
Bc. l va Dobrozem s ká, Ženklav a 329, 7 42 67 Ženklav a
Radim Burgert, Ženklava 269,74267 Ženklava
Libor Hanák, Ženklava 241,74267 Ženklava
Josef Kahánek, Ženklava 130,74267 Ženklava
Eva Kahánková, Ženklava 135,74267 Ženklava
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Správa si|nic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795t1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2,
Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i., Čechyňská 363/19, Trnitá, 602 O0 Brno 2
Ceská telekomunikační infrastruktura a,s,, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s,, 28. října 12351169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9,
GridServices, s.r.o,, Plynárenská 49911, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
ČrZ Oistriouce, a. s., Teplická 874t8, Děěín lV-Podmokly,4O5o2Děéín2,
Povodí Odry s.p., Varenská 49,701 26 Ostrava
ARPEX MORAVA s,r.o., Teslova 87312, Přívoz,7O2 00 Ostrava 2

4. Účastníkům řízení podle § 85 odsť. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může byt územním rozhodnutím přímo dotčeno (identifikují se podle parcelního čísla
těchto pozemků veřejnou vyhláškou)

P.č. sí.14, 1567/11, 174/12, 174/1, st.312, st.11/1, 1557/1 - k.ú. Ženklava.

5. Dotčené orgány doporučeně nebo datovou schránkou.

Město Kopřivnice, odbor ŽP, Štetanikova,1 163t12, 742 21 Kopřivnice
Město Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, Štefánikova 1163t12,74221Kopřivnice

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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