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zAH^JEtví srnvEBNíHo Řízeruí

Dne 8.11.2017 podala Obec Ženklava, lČO 00600831 , Ženklava 243,742 67 Ženklava (dále
jen ,,stavebník") žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu:

Chodníkové těleso Ženklava podéI silnice ll/48O

na pozemcích parc. č. 141l1, 14112, 147l4,212011,2120134,2120137,2120166 v katastrálním
území Ženklava, Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci.
Stavba obsahuje jeden stavební objekt SO 01 - Chodníkové těleso délky 395,00 m.

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu v Kopřivnici,
jako speciálnístavební úřad podle ustanovení § '15 odst. 1zákona č. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební úřad" a ,,stavební
zákon"), věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona ó, 1311997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znéní pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č, 5OOI2OO4 Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád"), ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje zahájení stavebního řízení dotóeným orgánům a známým
účastníkům řizení.

U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního
zákona, upouštístavební úřad od ohledání na místě a od ústního jednání, nebot' jsou mu dobře
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy,
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popř. důkazům, nebude přihlédnuto.

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo
získáno a připojeno k žádosti o stavební povolení před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve
stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných
zé4mů se stavbou souhlasí.
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Dle ustanovení § 114 odst, 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkŮm dotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo
stavbě.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují výše uvedený rozsah,
se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle
ustanovení § 1 

,14 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
ve smyslu ustanovení § 36 odst, 3 správního řádu, a to nejpozději od 12.12,2017 do 14122017
ve středu mezi v 08:00-1 1:30 a 12.30-17:00 h, ostatní dny po telefonické dohodě v kanceláři
stavebního úřadu (MÚ Kopřivnice, 5. patro dveře č, 542), Jedná se o lhŮtu pro seznámení s
kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky
uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřih|íží ve smyslu
zásady koncentrace řízení.

Nechá-li se některý z účastníků řízenízastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě má toto právní postavení:
. podle § 109 písm, a) stavebního zákona stavebník- Obec Ženklava,
. podle § 109 písm. c) stavebního zákona vlastníci pozemků, na kterych má být stavba

prováděna, může-li být jejich vlastnické právo k pozemkům prováděním stavby přímo
dotčeno - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p, o., Anna Melichová, Marlina Sochová,
Jaroslav Socha, Mgr. Dalibor Socha, Rudolf Cervenka,

, podle § 109 písm. d) stavebního zákonavlastníci staveb na pozemcích, na kterych má být
stavba.prováděna, a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající
věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena - Spr§yy
silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Ceská telekomunikační infrastruktura a, s,, CEZ
Distribuce, a. s., GndServices, s,r.o., Seyeromoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.,

. podle § 109 písm. e) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich
vtastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno - vlastníci pozemků parc, č. 159U1,
140/1,140/2,143,144/2,146,2127/10,165/1,165/2,164,1567/16,172/2,172/1,175/4 a
174/4 a parc. č. st.220, 1g, 178, 18, 14,221, 194 a 273v katastrálním územíŽenktava.

,,otisk razítka"

Digitálně podepsal Pavel ObrátiI
Datum, 13,11.2017 16,24,03 +al ,oo

Pavel Obrátil, v. r.

referent odboru stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče



Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

Doručí se:

Účastníkovi řízeni podle § 27 odst. 1 správního řádu jednotlivě:
Datová schránka:
Obec Ženklava, Ženklava 243,742 67 Ženklava, DS: OVM, g99bjtq

Účastníkům řízení,.
Veřejná vyhláška:

Č. jedn.: 5685312017 lob

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Suvorovova 525,741 11 Nový Jičín
Anna Melichová, Schefellstrasse 9, Mellrichstadt, Germany
Martina Sochová, Ženklava 271,742 67 Ženklava
Jaroslav Socha, Ženklava 27 1, 7 42 67 Ženklava
Mgr. Dalibor Socha, Ženklava 271 ,742 67 Ženklava
Rudolf Cervenka, Stramberská 113Bl52,742 21 Kopřivnice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská268116,,130 00 Praha 3
Črz oistrinuce, a. s., Teplická 874lB, 405 02 Děčín 2
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a,s., 28. října 1 2351169,709 00 Ostrava 9

GridServices, s.r.o., Plynárenská 49911, 602 00 Brno 2
Vlastníkům těchto sousedních pozemků nebo staveb na nich:

- parc. č. 159211, 14011,14012, 143, 14412, 146,2127I10, 16511,16512, 164, 1567116,
17212, 17211, 175l4 a 174l4 a parc. č. st.220, 19, 17B, 18, 14,221,194 a273 v katastr.

Dotčeným orgánům:
Městský úřad Kopřivnice - odbor životního prostředí
Městský úřad Kopřivnice - stavební úřad, Štefánikova 1163112,742 2'l Kopřivnice
Datová schránka:
HZS MsK, územníodbor Nový Jičín, Výškovická 2995140,700 30 Ostrava, DS: OVM, spdaive
KHS MSK, územní pracoviště Nový Jičín, Na Bělidle 724,702 00 Ostrava, DS: OVM, w8pai4f

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu ,15 dnů na úřední desce MÚ Kopřivnice a Obce
ženklava a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena
potvrzená zpět na odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péČe MU

Kopřivnice.

Vyvěšeno dne dne..
,/fu4 2 o,4 í

Obec

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


