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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:  
Čj.: MEST/SÚ/4052/2016/BV 
Sp. zn.: 785/2016 
  
Vyřizuje: Váňová Blanka 
Telefon: 558840610 
Fax: 558 849 040 
E-mail: blanka.vanova@stramberk.cz 
Datum: 20. prosince 2016 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Oznámení 

zahájení územního řízení 

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 na 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 zahájeno územní řízení.  

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. 
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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 300v 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 geotextilie a opěrná zídka bude 2xnatřena 
penetračním nátěrem. 

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

 

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 řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.  

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební 
úřad od ústního jednání s místním šetřením, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.  

Stavební úřad zároveň stanovuje lhůtu 

do 15 dnů od doručení 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 
nepřihlíží se 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 zakládají 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 zájmů 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 záměrem 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 nahlédnout do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě 
MÚ Štramberk v úterý a čtvrtek od 8.00-14.00 hod. a v pondělí nebo středu od 8.00-17.00 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 řízení. 

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),  
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě 
navrhnout jejich doplnění, a to písemně nebo ústně do protokolu podáním učiněným u MÚ 
Štramberk, stavebního úřadu, a to nejpozději od 20 dnů od doručení této písemnosti. 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 
nepřihlíží. 
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 
Blanka Váňová 
referent stavebního úřadu 

 

 

Příloha: 

Situace stavby 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Štramberk 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. 

 
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,  
Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i., Čechyňská 363/19, Trnitá, 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 
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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