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

územní rozhodnutí
Výroková'částl
Dne 10.2.2017 podala obec Ženklava, lČ OOSOOa3í' Ženklava 2431 742 67 Ženklava
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - l(analízační řad stoka ,rAo DN
3OO a DN 4OO vč, 78 ks přípojek - na pozemcích p,č, 7567/72, 7567/73, 1567/76, 769/7,
769/3, 2720/7, 2133/8 - kanal, řad, p,č, 1557/9, 7557/76, 1557/8, í557/78, 7557/74,
7557/75, 7557/6, 7557/5, 7567/5, st,752, 774/9, 774/70, 174/77, 760/7, 772/2, 7567/4,
st,227, 1567/14 a 7553/6 - přípojky, k ú, Ženktava.

Stavební úřad Městského úřadu Štramberk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst, 1 písm.
e) zákona ó. 18312006 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
základé 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

Kanalizační řad stoka ,rAo DN 3OO a DN 4OO vč, 78 ks přípojek - na pozemcích p,č,
7567/12, 7567/73, 1567/76, 769/1, 769/3, 2720/7, 2133/8 - kanal, řad, p,č, 7557/9,
1557/16, 7557/8, 7557/18, 1557/14, 1557/15, 7557/6, 7557/5, 7567/5, st,752, 774/9,
774/70, 774/77, 760/7, 772/2, 7567/4, st,227, 1567/14 a 7553/6 - přípojky, k,ú. Ženktava.
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popis stavbv.
Je navrhován kanalizační řad DN 300 v MK č.8c v Ženklavě. Délka je cca 295m, V komuníkaci
bude potrubí uloŽeno do hloubky cca 2,0m, drenážní potrubí (v případě odvodnění), obsyp
z nesoudňného 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/480, přes tuto silnici až do Sedlničky, je navňeno potrubí DN 400. Ve
volném terénu bude hl. výkopu cca 2,am, 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. 300 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky - 18 ks přípojek je
navženo z materiálu PVC KG DN 150.

Podmínky pro umístění stavby:
1, VýŠe uvedená stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 7567/72, 7567/73, 7567/76,

769/7, 769/3, 2720/7, 2133/8 - kanal. řad, p,č. 7557/9, 7557/76, 7557/8, 7557/78,
7557/74, 7557/75, 7557/6, 7557/5, 7567/5, st.752, 774/9, 774/70, 774/77, 760/7,
772/2, 7567/4, st.227, 7567/14 a 1553/6 - přípojky, k,ú. Ženklava, tak, jak je
zakresleno v situačním výkresu, ktený je nedílnou součástí projektové dokumentace,

2. Napojení - napojení kanalizačního řadu bude provedeno do vodního toku Sedlnice v ř. km
20,215 k.ú, Ženklava,

3, Dodržet podmínky pro umístění stavby zvyjádření Povodí Odry s.p. provoz Skotnice
zn. 1 5564 l 1 22l 1 .3.205.V HP 84 1 l 20 1 6 z 27 . 1 0.20 1 6.

4, Dodržet podmínky pro umístění stavby zvyjádření Správy silnic MSK,. p.o., stř. Nový
Jičín zn. lll210l27 5O0l 1012016 z 29.1 1.2016

5. Dodržet podmínky pro umístění_ stavby z Koordinovaného závazného stanoviska a
vyjádřen í M Ú Kopřivn ice, odbo ru ŽP é ]. 5547 9 t2O1 ilBoZu z 22. 1 1 .2o 1 6

6. Dodržet podmínky pro umístění stavby zvyjádťení SmVaK Ostrava á.s., zn.
97 7 3 N 024265 l 20 16/N o z 2, 1 1 .20 1 6 a zn. 977 3^/006 538 l 20 1 7 l NO z 1 0.3.20 17

7, Dodžet podmínky pro umístění stavby zvyjádření GridServices s.r.o. zn. 500'1391966
z 1.11,2016

8. Respektovat budoucí vedení ČrZ Oistribuce a,s, - přípojka NN (Ženklava, p.č. 1553/6,

Havrtantová, NNk - ÚR ze dne 21 ,12,2016 č.j. MEsT/sÚruzatnot aný), podmínky z vyjádření fy
ARPEX MORAVA s.r.o. ze dne 2.11.2016, dodžet ochranné pásmo 1m od vedení NN.

9. Dodržet podmínky pro umístění stavby zvyjádření ČeZ Oistribuce a.s., zn. 0100575694
z 19,5.2016 a zn. 1089881 578 z 8.11 .2016.

10. Dodržet podmínky pro umístění stavby z vyjádření CETIN a.s., č.j.61 5681116 z 19.5.2016,

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

Obec Ženklava, tč ooaoOaS1, Ženklava 243, 742 67 Ženklava
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odůvodnění
Dne 1 0.2,2017 podala Obec ŽenkIava, lČ 00600831, Ženklav a 243, 742 67 Ženklava, žádost o
vydání rozhodnutí o umístěnívýše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízenízahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 22.2.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům
řízení, dotčeným orgánům a upozornil je, v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona, na lhůtu pro
podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Námitky ani připomínky nebyly podány. Bylo doručeno stanovisko SmVaK Ostrava a,s,, doplňující
podmínky týkající se umístění a realizace stavby kanalizačních přípojek.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou
lhůtu í6. - 20. den po doručení oznámení o zahájení územního řízení a zároveň upozornil, že v
řízeních, ve kterych 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 ěi připomínky.

K podkladům rozhodnutí se nikdo nevyjádřil.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst.1 stavebního zákona

a) žadatel - Obec Ženklava zastoupená starostkou

b) obec, na jeiímž území má být požadovaný záměr uskuteěněn - Obec Ženktava zastoupená
starostkou

podle § 85 odst.2 stavebního zákona
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterych má byt požadovaný záměr uskutečněn, není-lí

sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
vI astní ků m tec h ni c ké i nfrastru ktu ry

Jiří Hanák, lenklava 229, 7 42 67 Ženklava
Dana Vandlíková, Ženklava 7 ,742 67 Ženklava
David Piš, Ženklava 314, 7 42 67 Ženklava
J itka Pišov á, Ženklav a 31 4, 7 42 67 Ženklava
Miloš Opačitý, Ženklav a 31 1, 7 42 67 Ženklava
Jiřina Opačitá, Ženklava 31 1, 7 42 67 Ženklava
Jaroslava Reková, l,Šustaly 1083t13,742 21 Kopřivnice
Pavel Očkovič, Příěná 306/1 , 742 21 Kopřivnice
Jana Pohludková, Ostravská 883, Místek, 738 01 Ftlýdek-Místek 1

Lenka Burgertová, Ženklava 269, 7 42 67 Ženklava
Martin Hejl, Ženklava 112,742 67 Ženklava
Alena Havrlantová, Dukelská 694111, 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 1208t33, 7 42 21 Kopřivnice
M g r. J a n Dobroze m s ký, Ženklav a 329, 7 42 67 Ženklav a
Bc. l va Dobroze m s ká, Zenklav a 329, 7 42 67 Zenklav a
Radim BurgeÉ, Ženklava 269,74267 Ženklava
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Libor Hanák, Ženklava 241,74267 Ženklava
Josef Kahánek, Ženklava 130,74267 Ženklava
Eva Kahánková, Ženklava 1 35,742 67 Ženklava
Správa silnic 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,
ČeZ Oistrinuce, a. s., Teplická 874t8, Děčín lV-Podmokly, 405 02Děěín 2,
Povodí Odry s.p., Varenská 49,701 26 Ostrava
ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 87312, Přívoz,702 00 Ostrava 2
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkŮm nebo stavbám na nich může byt územním rozhodnutím přímo dotčeno
(identifikujíse 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,

Stavební úřad vyhodnotil doklady předložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí a zjistil, že
umist'ovaná 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.1 této vyhlášky; je rovněž v souladu s vyhl.č.
26812009 Sb:, o technických požadavcích na stavby, s požadavky na veřejnou tech. infrastrukturu;
s cíli a úkoly územního plánování - zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území, Stavba není v rozporu s územním plánem,
nijak neovlivní charakter ,území a nenaruší žádné hodnoty v území.

ŽáOost byla doložena dokumentací vypracovanou firmou Groman a spo|. s.r.o. Bezručova 879,
Studénka - lC 03692485 a ověřena lng. Rudolfem Hrnčířem - CKAIT 1100234, doklady,
prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu (informace o parcelách, smlouvy o právu
provést stavbu). K umístění stavby byla vydána kladná stanovíska všech dotčených orgánů,
hájících z{my chráněné zvláštními právními předpisy a těmito dalšími stanovisky dotčených
orgánů, správců inženýrských sítí, úěastníků řízení a dalšími doklady:

- Kopie katastrální mapy
- lnformace o parcelách
- Črz ffC Seruices a.s., zn, 0200452236 z 19.5.2016
- ARPEX MORAVA s.r.o. zr dne 2.11 ,2016
- Povodí Odry s.p,Ostrava, zn, 14451/9233/57.09/2016 z 14.10.2016
- Povodí Odry s.p., provoz Skotnice, zn, 15564/122/1.3,205VHP841/2016 z 27.10,2016

Správa silnic MSK, stř, Nový JKičín, zn. ll/210/27500h 0/201 6 z 29.1 1 .2016
- Koordinované závazné stanovisko a vyjádření MÚ Kopřivnice, odbor Že, e1 55479/2016/BoZu

z 22.11 .2016
- SmVaK a.s., č.j. 9773N024265/2016/NO z 2.11 ,2016 a č.j, 9773N006538/2017/NO z 10,3.2017
- Česká tetekomunikační infrastrúktura a.s., č,j,615681/16 z 19.5,2016 .

- GridServices s,r.o., zn, 5001391966 z 1.11.2016
- ČrZ Distribuce a.s., zn. 108988157B z 8.11.2016 a zn. 0100575694 z 19,5.2016
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1allC16/56 z 22,11.2016 uzavřená

s ČR - Státní pozemkový úřad Praha a obcí Ženklava
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- Smlouva o právu provést stavbu, uzavřená mezi MSK Ostrava, zast. Správou silnic MSK Ostrava, č.
NJ/1 1 5/r/20 1 7/Na z 30, 3, 20 1 7

- Smlouva o právu provést stavbu, uzavřená dne 7,11 .2016 mezi obcí Ženklava a:
. Jiřím Hanákem, Ženktava 229 (pozemek p.č, st.221 k.ú, Ženktava)
c Danou Vandtíkovou, Ženklava 7 (pozemek p.č. 172/2 k.ú. Ženklava)
. Jiřím Hanákem, Ženklava 229 (pozemek p.č. 1567/4 k,ú. Ženktava)
l Davidem a Jitkou Pišovými, Ženkllava 314 (pozemek p,č. 174/11 k.ú, Ženktava)
. Milošem a Jiřinou Opačitými, Ženklava 311 (pozemek p.č. 174/10 k.ú. Ženklava)
l Jaroslavou Rekovou, t.Šustaly 1083, Kopřivnice (pozemek p.č. 1557/5 k,ú. Ženktava)
. lng. Pavlem Očkovičem, Příčná 306/1, Kopřivnice (pozemek p,č. 174/9 k,ú. Ženklava)
. lng. Miroslavem Kissem, Kollárova 1572, Písek (pozemek p.č. 174/8 k.ú. Ženklava)
o Janou Pohludkovou, Ostravská 883, Frydek-Místek (pozemekp,č. sf, 152 k.ú. Ženklava)
o Lenkou Burgertovou, Ženktava 269 (pozemek p.č,1557/15 k.ú, Ženklava)
. Marhinem Hejtem, Ženklava 112 (pozemek p.č. 1557/14 k.ú. Ženktava)
. Alenou Havrlantovou, Dukelská 694h 1, Kopřivnice (pozemek p.č. 1553/6 k,ú, Ženklava)
. Jiří Hruškovský, Ženklava 46 (pozemek p.č, 1557/18 k.ú. Ženklava)
. René Krpcem, Francouzská 1017/4, Kopřivnice (pozemek p.č. 1 557/8 k.ú. Ženklava)
. Davidem a Šárkou Sochovými, Francouzská 12a8n3, Kopřivnice (pozemek p.č. 1557/16

k.ú. Ženklava)
. Jaroslavou Rekovou, t.Šustaty 1083, Kopřivnice (pozemek p.č. 1557/9 k.ú. Ženklava)
o Danou Vandtíkovou, Ženklava 7 (pozemek p,č. 1 567/14 k,ú. Ženktava)
. Mgr. Janem a Bc. lvou Dobrólzemskými, Ženklava 329 (pozemekp.č. 1567/16 k,ú. Ženktava

3x - pro p.č. 172/2, 1567/4 a pro hl. kanal. řad)
. Mgr. Janem Dobrozemským, Ženktava 329 (pozemek p.č. 1557/6 k.ú, Ženklava
. Jiří Hruškovský, Ženklava 46 (pozemek p.č, 1 557/13 k.ú. Ženktava)
. Maríinem Hejlem, Ženklava 112 (pozemek p.č. 1557/13 k.ú, Ženktava)
. Radimem Burgertem, Ženktava 269 (pozemek p.č. 1567/13 k.ú. Ženktava 7 2x- přípojky + hl.

. kanal. řad)
. Liborem Hanákem, Ženktava 241 (pozemek p.č, 1567/5 k.ú. Ženktava - 2x- přípojka + hl.

kanal, řad)
. Jiří Hruškovský, Ženklava 46 (pozemek p.č. 1567/13 k,ú, Ženktava)
l Martinem Hejlem, Ženklava 112 (pozemekp.č. 1567/13 k,ú. Ženktava)
. Josefem a Evou kahánkovými, Ženklava 135 (pozemek p.č. 169/1 k.ú. Ženklava)

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotěených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického
vybavení a podmínky stanovisek zahrnu| do podmínek tohoto rozhodnutí.

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

20.7.2009 usnesením Vlády Ceské republiky č.929 a aktualizována Aktualizací č,1,
schválenou dne 15.4.2015 usne,sením Vlády České republiky č, 276.

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

Záměr není v rozporu s republikovými priorítami územního plánování pro zajištění
udžitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje CR 2008 ve znění
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Aktualizace č,1. Záměr nemá vliv na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, na
biologickou rozmanitost či krajinný ráz,
s_územním plánem Ženklavv - pro katastrátní území Ženktava je platný Územní plán
Zenklavy, vydaný usnesením Zastupitelstva obce Ženktava na jeho zasedání dne
22.7.2010 a účinný od 9.8,2010, ve zněníjeho změny č,1, účinné od 11.4.2014.

Tato územně plánovací dokumentace vymezuje pozemky p.č. 2133/8, 169/1, 2120/1,
1567/16, 1567/4, 1567/5, 1567/12, st.221, 17U2, 160/1,1567/14, 174/11,174/10, 1557/5,
174/9, 1557/6 a st. 152 v zastavěném území, zbylé pozemky jsou součástí zastavitelných
ploch.

Pozemek p.č. 2133/8 leží v p/oše ,,vodní a vodohospodářské" (W, pozemek p.č.
169/1 je součástí plochy ,,zeleně soukromé" (ZS), pozemek p.č. 2120/1 leží v ploše
,,dopravní infrastruktury silniční" (DS), pozemky p,č 1567/16, 1567/4, 1567/5,, 1567/12,
1567/13, a 1567/14 jsou součástí plochy,,prostranství veřejných" (PV). Zbylé pozemky, t.j,
pozemky p.č. st.221, 17a2, 160/1, 174/11, 174/10, 1557/5, 174/9, 1557/6, st. 152,
1557/15, 1557/14, 1557/18, 1553/6, 1557/8, 1557/16 a 1557/9 leží v ploše ,,smíšené
obytné" (SO). Umist'ování zařízení a staveb nezbytného technického vybavení a přípojek
na technickou infrastrukturu je ve všech uvedených plochách (mimo VV) možné.
V plochách VV jsou přípustné stavby nezbytné pro vodní hospodářství a stavby související
s vodním hospodářstvím, např, vyústění kanalizací.
Stavba je tedy 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 účínnost 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 úzeinního plánování
kraje pro zajištění udňitelného rozvoje území. Obec Zenklava není součástí rozvojové
oblasti, rozvojové osy, či specifické oblasti,
s cíli a úkolv územního plánování - zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
- stavba není v rozporu s územním plánem, nijak neovlivní charakter území a nenaruší

žádné hodnoty v území. Stavba ,,Realizace kanalizačního řadu u MK č,8c v Ženklavě je
v souladu se záměry územního plánování.

- s požadavky na veřejnou tech. infrastrukturu
- se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, souhlasná

stanoviska dotčených orgánů jsou v dokumentaci respektován,a,

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního
rozhodnutízahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákonazahrnoutaž
do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci
dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

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

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

Tel: (+420) 558 840 600
Fax: 55B B49 04a
ID DS: ctjba9t
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Poučení

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

Odvoláním lze napadnout výrokovou ěást 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 dostaljeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotovíje 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 řízeni v prvním
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

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

Územ n í rozhodnutí nepozbývá platnosti:

a) bylo-\i 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 platí po dobu trvání stavby éi zařízení nebo
užívání území, nedošlo-|i z povahy věci k jejich konzumaci.

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

otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Blanka Váňová
Datum: 03,04.2017 09:07:35
+02:00

Blanka váňová
referent stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Váňová Blanka
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C.j. : MEST/SU l 1368l20t7 lBV

Pop!atek:
Správní poplatek podle zákona ě. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky'17 odst. 1, písm. h) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních
poplatků v celkové hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne 27.02.2017.

Příloha pro žadatele:
ověřený situační výkres v měřítku 1 :1000 + PD (po nabytí právní moci)

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce obce Ženklava a Městského
úřadu Štramberk a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí
vrácena potvrzená zpět Stavebnímu úřadu Městského úřadu Štramberk,

vyvěšeno an", .:1,.!,,/.r..ťt...,..,....

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

Doruěíse:

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 starostkoů

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

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

3. Účastníkům řízení podte § 85 odsť. 2 písm. a) stavebního zákona vtastníkům pozemků
nebo stavby, na kterých má byt požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
veřejnou vyhl áškou, vl astníkům techn i cké i nfrastruktury d atovou sch ránkou

Jiří Hanák, Ženklava229,742 67 Ženklava
Dana Vandlíková, Ženklava 7 ,742 67 Ženklava
David Piš, Ženklava 314, 7 42 67 Ženklava
Jitka Pišov á, Ženklav a 31 4, 7 42 67 Ženklava
Miloš Opačitý, Ženklava 311,74267 Ženklava
Jiřina Opačitá, Ženklava 31 1, 7 42 67 Ženklava
Jaroslava Reková, l.Šustaly 1083/13,742 21 Kopřivnice
Pavel Očkovič, Příčná 306i1 , 742 21 Kopřivnice
Jana Pohludková, Ostravská 883, Místek, 738 01 Ftlýdek-Místek 1

Lenka Burgertová, Ženklava 269,742 67 Ženklava
Martin Hejl, Zenklava 112,742 67 Zenklava
Alena Havrlantová, Dukelská 694111, 7 42 21 Kopřivnice
Jiří Hruškovský, Ženklava 46, 74267 Ženklava

Tel: (+420) 55B B40 600
Fax: 55B 849 040
lD DS; fiba9t

B

IČ: 00298468
DIČ: cZ00298468
ePodatelna : epodatelna@stramberk.cz

Bankovní spojení; Česká spořitelna, a.s,
pobočka Kopřivnice
Č. účtu: 19-1765166349/0800

ůtsec Ž*wkťgva



C.j. : MEST/SU l t368l20l7 l BV

René Krpec, Francouzská 1017,742 21 Kopřivnice
David Socha, Francouzská 1208133,742 21 Kopřivnice
Šárt<a Sochová, Francouzsk á 12O8t33,742 21 Kopřivnice
Mg r. Jan Dobrozemský, Žen klav a 329, 7 42 67 Ženklav a
Bc. lva Dobrozemská, Ženklava 329, 742 67 Ženklava
Radim BurgerŤ, Ženklava 269, 7 42 67 Ženklava
Libor Hanák, Ženklava 241,742 67 Ženklava
Josef Kahánek, Ženklava 130,74267 Ženklava
Eva Kahánková, Ženklava 135,74267 Ženklava
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795t1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2,
Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i., Čechyňská 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268116,130 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, Děčín lV-Podmokly,405 02Děčín2,
Povodí Odry s.p., Varenská 49,7a1 26 Ostrava
ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 87312, Přívoz,702 00 Ostrava 2

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

P.č. št.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, Štefánikova ,1 163112,742 21 Kopřivnice
Město Kopřivnice, odbor SŘ, ÚP a PP, Šteránikova 1163t12,742 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 243,74267 Ženklava
MÚ Štramberk, kancelář starosty, Náměstí 9,742 66 Štramberk
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