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DLE ROZDĚLOVNÍKU 
 

     
DATUM: 13.11.2012    

 

ROZHODNUTÍ 

 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

V Ý R O K O V Á   Č Á S T: 
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního 
řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f), g) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, 
v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby, kterou dne 27.8.2012 podal(a) Jiří Zeman, Rybí 95, 742 65  Rybí (dále jen 
"žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto: 

V ý r o k :  
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního 
řádu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f), g) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"),  podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření 

v y d á v á   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

ČOV, včetně kanalizační přípojky splaškové, vodovodní přípojka (dále jen "stavba")  

na pozemku  179 st.pl. (zastavěná plocha a nádvoří), 1555 (zahrada), 1556 (zahrada), 1705/1  
(ostatní plocha), 1705/3  (ostatní plocha), 1746 (vodní plocha) v katastrálním území Rybí. 

 
Ke stavbě byla vydána tato závazná stanoviska: 
o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního 

prostředí, ze dne 22.11.2012, pod č.j.:OŽP/80693/2011 (závazné stanovisko je součástí 
koordinovaného závazného stanoviska) 

o souhlas s návrhem trasy vodovodní přípojky vydané orgánem ochrany ZPF, Městského 
úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 22.11.2012, pod č.j.:OŽP/80693/2011 
(souhlas je součástí koordinovaného závazného stanoviska) 
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Pro další přípravu a realizaci záměru se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba ČOV, včetně kanalizační přípojky splaškové bude umístěna  na pozemku parcela č. 
1705/3, 1705/1, 1746 v katastrálním území Rybí v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – 
koordinační situací č. výkresu C.2. v měř. 1:500, vyhotovenou Ing. Lubomírem Novákem, 
ČKAIT:1100472, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 
se zakreslením požadovaného umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 
 ČOV  bude umístěna a na pozemku parcela č.1705/3  v k.ú. Rybí dle koordinační situace  

a  situace stavby č. F.2 v měř. 1:250 vyhotovená Ing. Lubomírem Novákem. ČOV bude 
umístěna u objektu  bydlení bez č.p. - parcela č. 179 st.pl. ve vzdálenosti 1m od tohoto 
objektu. 
 Kanalizačního přípojka  splašková DN 150 v délce 29m  bude umístěna na pozemku 

parcela č. 1705/3, 1705/1, 1745 v k.ú. Rybí  dle koordinační situace  a situace stavby č. 
F.2. v měř. 1:250 vyhotovená Ing. Lubomírem Novákem. Kanalizační přípojka bude 
zaústěna do stávajícího vodního toku parcela č. 1746. 

2. Stavba vodovodní přípojky bude umístěna na pozemku parcela č.1705/3, 1556, 1555 
v katastrálním území Rybí v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – koordinační situací č. 
výkresu č. C.2 v měř. 1:500, vyhotovenou Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT:1100472, 
který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaného umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 
 Vodovodní přípojka HDPE DN 25 v délce 46,10m bude umístěna na pozemku parcela č. 

1705/3,1556,1555 dle koordinační situace a situace stavby č. F.2. v měř. 1:250 
vyhotovená Ing. Lubomírem Novákem. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající 
vodovod PVC DN 100 na pozemku parcela č. 1555. Vodoměrná sestava bude umístěna  
v objektu parcela č.179 st.pl.   

3. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parcela č. 
1705/3, 1556, 1555, 1705/1, 1746 v katastrálním území Rybí v rozsahu umisťované stavby.  

4. Před zahájení stavebních prací na stavbě ČOV a kanalizační přípojce požádá  stavebník o 
vydání stavebního povolení na stavbu. 

5. Při realizaci vodovodní přípojky, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a pro 
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení stavby domovní ČOV, je stavebník 
povinen respektovat podmínky z vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury, 
závazná stanoviska dotčených orgánů a zajistí splnění jejich podmínek, které tvoří nedílnou 
součást tohoto rozhodnutí.  
 vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 15.11.2011 

zn.:9773/V014584/2011/OL 
 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín  ze dne 18.10.2011 č.j. 0100004858 
 vyjádření firmy RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, správy Nový Jičín, ze dne 

15.11.2011 zn.:50005488185 
 koordinovaní závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP ze dne 22.11.2011 č.j. 

OŽP/80693/2011 
 vyjádření Povodí Odry, s.p., Varenská 48, Ostrava ze dne 26.10.2011 č.j. 15595/9233/ 

57.08/2011  
 vyjádření Lesů ČR,s.p., správa toků – oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, ze dne 

15.10.2012 č.j. LCR951/005060/2012 
6. Před zahájením zemních prací u stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení je třeba dodržet a zajistit u správců sítí vytyčení těchto vedení a zajistit jejich 
neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními 
(včetně přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení. 
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Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“): 

 Jiří Zeman, nar. 1.12.1964, Rybí 95, 742 65  Rybí 

 

O D Ů V O D N Ě N Í: 

Dne 27.8.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad 
oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 4.10.2012, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol. 

Jako účastníci řízení byli pojati ve smyslu § 85 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, nejde-li 
o případ uvedený v písmenu d), vlastník pozemku parcela č. 179 st.pl.,1705/3 –Zeman Jiří, 

Rybí 95, vlastník pozemku parcela č. 1555, 1556  - Jaroslav Havrlant, Pod Bílou horou 

963/18, Kopřivnice, vlastník pozemku parcela č. 1705/1,1746 – Obec Rybí, Rybí 380, jiné 

právo k pozemku parcela č. 1705/1,1746 – věcné břemeno užívání pro Telefoniku Czech 

Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha, jiné právo k pozemku parcela č. 1705/1 – věcné 

břemeno zřízení a provozování podzemní telekomunikačního vedení pro NET4Gas,s.r.o., Na 

Hřebenech II,Praha, jiné právo k pozemku parcela č. 1705/1 - věcné břemeno zřízení, 

provozování a umístění energetického zařízení pro ČEZ  Distribuci a.s. Teplická 874/8, 

Děčín, jiné právo k rodinnému domu č.p. 388 - parcela č.  516  st.pl. - věcné břemeno 

umístění kanalizační přípojky pro Rubina Zdeněk, Rybí 388, Rubinová Radka, Rybí 388 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům  nebo  stavbám  na  nich  může  být  územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
vlastník sousedního pozemku: parcela č.248 st.pl.,1705/4 – Ovčačík Stanislav, Rybí 205, 

pozemku parcela č. 1504/1,1505/3 – Havrlantová Marie, Rybí 311,parcela č. 1503/1 – 

Pavelka Jiří, Rybí 57 

       vlastníci a správci inž.sítí:ČEZ Distribuce,a.s.,Teplická 874/8, Děčín, SmVak Ostrava a.s. 

28.října 169,Ostrava, RWE Distribuční služby,s.r.o., Plynární 499/1,Brno,Povodí Odry, s.p., 

Varenská 49, Ostrava ( správce povodí), Lesy ČR ( správce toku)  

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis ///// 

d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že 
společenství vlastníků  jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní 
subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než 
jednu polovinu //// 

e) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že 
společenství vlastníků  jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, 
vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu 
polovinu. 

Za účastníky řízení byli pojati pouze vlastníci sousedních pozemků, kteří mají společnou hranici 
s pozemky,které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby. Vlastníci vzdálenějších 
sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože jejich práva stavbou 
nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků 
a staveb od stavby povolované a  také z důvodu rozsahu povolované stavby. 
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V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení 
všech účastníků řízení: 

Obec Rybí, Jaroslav Havrlant, Zdeněk Rubina, Radka Rubinová, Stanislav Ovčačík, Marie 
Heraltová, Jiří Pavelka, Telefónica Czech Republic, a.s., NET4GAS, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s.,  
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Povodí 
Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry  

 
Při rozhodování ve věci stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, 
stanovisek a rozhodnutí: 
o dokumentaci pro územní řízení na stavbu ČOV, včetně kanalizačního potrubí a vodovodní 

přípojky zpracovanou Ing.Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472 
o koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, ze dne 22.11.2011 č.j. OŽP/80693/2011 
o vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.44.2011 a 18.10.2011 
o vyjádření Telefonicky 02, ze dne 13.10.2011 č.j. 156530/11 
o vyjádření RWE  Distribuční služby, ze dne 15.11.2011 zn. 5000548818 
o vyjádření SmVak Ostrava, ze dne 15.11.2011 zn. 9773/V014584/2011/OL 
o vyjádření obce Rybí, ze dne  22.11.2011 
o vyjádření Povodí Odry,s.p.,Ostrava ze dne  26.10.2011 
o stanovisko Krajského úřadu  MSK Ostrava ze dne 20.11.2011 
o vyjádření Lesů ČR,s.p., správa toků – oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, ze dne 

15.10.2012 č.j. LCR951/005060/2012 
o smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi stavebníkem a  Obcí 

Rybí – vlastníkem pozemku parcela č. 1705/1 
o smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi stavebníkem a  Obcí 

Rybí – vlastníkem pozemku parcela č. 1746 
o smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem  a Jaroslavem Havrlantem, Pod 

Bílou horou 963, Kopřivnice – vlastníkem pozemku parcela č. 1555,1556 
 
Podmínky z výše uvedených vyjádření, závazných stanovisek, stanovisek dotčených orgánů            
a vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí stavební úřad zkoordinoval a zapracoval do 
podmínek tohoto rozhodnutí.   

Stavba vodovodní přípojky v délce do 50m, která je předmětem územní řízení, dle § 103 odst. 1 
písmeno b) bod 8) stavebního zákona nevyžaduje vydání ohlášení ani stavební povolení a je 
možno ji realizovat na základě  pravomocného územního rozhodnutí. 

Podle § 90 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr stavebníka 
v souladu: 
 s vydanou územně plánovací dokumentací 
 s  cíli  a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území 
 s  požadavky  tohoto  zákona  a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území 
 s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  podle  

zvláštních  právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení  rozporů  a  s ochranou práv a 
právem chráněných zájmů účastníků řízení 

Soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací: 

Pro každé rozhodování v území je závazným podkladem platná územně plánovací dokumentace. 
Dle územně plánovací dokumentace Územního plánu sídelního útvaru Rybí a jeho schválených 
změn je pozemek parcela 179 st.pl., 1705/3, 1705/1, součástí zóny BI – individuálního 
venkovského bydlení, která je dle regulativu obce určena pro bydlení a drobné stavby plnící 
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doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Pozemek parcela č. 1555 je součástí zóny Lo -Louky, která 
je dle regulativů obce určena k zachování  přírodního prostředí. Přípustné jsou stavby  
technického vybavení. Pozemek parcela č. 1556 je součástí zóny ZA - Zahrady, která je dle 
regulativů obce určena k zachování  přírodního prostředí.  Přípustné jsou stavby  technického 
zařízení. Pozemky se nacházejí v inundačním území obce Rybí. Umístění stavby  je v souladu 
vydanou územně plánovací dokumentací obce Rybí. 

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

Dané území bude doplněno o stavbu domovní ČOV a vodovodní přípojku. Stavba nenaruší 
architektonické a urbanistické hodnoty v území. Na základě již výše uvedených skutečností 
stavební úřad dospěl k závěru, že záměr je v souladu s cíli  a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území. 

Soulad s  požadavky  tohoto  zákona  a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 
obecnými požadavky na využívání území: 

Prováděcím právním předpisem k stavebnímu zákonu, který se vztahuje na stavbu je vyhláška č. 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a 
doplňků (dále jen „vyhláška o požadavcích na využívání území“) a  vyhláška č. 268/2009  Sb.,o 
technických požadavcích na stavby. 

Záměr  stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, 
zejména s vyhláškou č.501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů ( dále jen „vyhláška“): 
 v souladu s ustanovení § 24 a) vyhlášky, podle které se umisťují malé čistírny tam,aby bylo 

umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. 
Stavba domovní ČOV je umístěna  poblíž pozemku parcela č.1705/1 – ostatní plochy – 
komunikace.  

Soulad s  požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravní infrastruktura 
nebude dotčena. Stavební úřad vycházel z vyjádření správců a vlastníků sítí technického 
vybavení. Konkrétní posuzovaná vyjádření správců a vlastníků sítí technického vybavení jsou 
uvedena výše v odůvodnění rozhodnutí.  

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  podle  
zvláštních  právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení  rozporů  a  s ochranou práv 
a právem chráněných zájmů účastníků řízení: 

Stanoviska dotčených správních orgánů byla zkoordinována a budou zapracována do podmínek 
pro přípravu a realizaci stavby. Stavební úřad z předložených podkladů dotčených orgánů 
nezjistil, že by záměr žadatele byl s nimi v rozporu. 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu účastníkům řízení umožnil 
seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady s tím, že tak mohou učinit ve  třech dnech 
od doručení písemnosti, na stavebním úřadě. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Bez připomínek 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
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P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení.O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního 
plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava.Odvolání se podává u 
Městského úřadu Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního 
řádu, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. 

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. Odvoláním lze napadnout výrokovou 
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně 
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 

 
Hana Zagolová 
referent veřejné správy 
„otisk úředního razítka“ 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů byl vyměřen ve výši 1 000,- Kč a byl uhrazen dne 3.10.2012. 
 
Přílohy: 
- 2 x koordinační situace č. výkresu C.2. v měř. 1:500 
- vyjádření SmVak Ostrava a.s. ze dne 15.11.2011 zn.:9773/V014584/2011/OL 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín  ze dne 18.10.2011 č.j. 0100004858 
- vyjádření fi. RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, správy Nový Jičín, ze dne 15.11.2011 

zn.:50005488185 
- koordinovaní závazné stan. MěÚ Nový Jičín,odb.ŽP ze dne 22.11.2011 č.j.OŽP/80693/2011 
- vyjádření Povodí Odry,Varenská 48,Ostrava ze dne 26.10.2011 č.j.15595/9233/57.08/2011 
- vyjádření Lesů ČR, s.p., správa toků – oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, ze dne 15.10.2012 
č.j. LCR951/005060/2012 

 
Obdrží: 
I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) :  

a) žadatel, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.  

1. Jiří Zeman, Rybí č.p. 95, 742 65  Rybí 
2. Obec Rybí, IDDS: 63wbndj 

 
II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
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, nejde-li o 
případ uvedený v písmenu d), vlastník pozemku parcela č. 179 st.pl.,1705/3 –Zeman Jiří, 

Rybí 95, vlastník pozemku parcela č. 1555, 1556  - Jaroslav Havrlant, Pod Bílou horou 
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963/18, Kopřivnice, vlastník pozemku parcela č. 1705/1,1746 – Obec Rybí, Rybí 380, jiné 

právo k pozemku parcela č. 1705/1,1746 – věcné břemeno užívání pro Telefoniku Czech 

Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha, jiné právo k pozemku parcela č. 1705/1 – věcné 

břemeno zřízení a provozování podzemní telekomunikačního vedení pro NET4Gas,s.r.o., Na 

Hřebenech II,Praha, jiné právo k pozemku parcela č. 1705/1 - věcné břemeno zřízení, 

provozování a umístění energetického zařízení pro ČEZ  Distribuci a.s. Teplická 874/8, 

Děčín, jiné právo k rodinnému domu č.p. 388 - parcela č.  516  st.pl. - věcné břemeno 

umístění kanalizační přípojky pro Rubina Zdeněk, Rybí 388, Rubinová Radka, Rybí 388 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům  nebo  stavbám  na  nich  může  být  územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
vlastník sousedního pozemku: parcela č.248 st.pl.,1705/4 – Ovčačík Stanislav, Rybí 205, 

pozemku parcela č. 1504/1,1505/3 – Havrlantová Marie, Rybí 311,parcela č. 1503/1 – 

Pavelka Jiří, Rybí 57 
c) vlastníci a správci inž.sítí:ČEZ Distribuce,a.s.,Teplická 874/8, Děčín, SmVak Ostrava a.s. 

28.října 169,Ostrava, RWE Distribuční služby,s.r.o., Plynární 499/1,Brno,Povodí Odry, s.p., 

Varenská 49, Ostrava ( správce povodí), Lesy ČR ( správce toku)  
d) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis ///// 
e) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že 

společenství vlastníků  jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, 
vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu 
polovinu //// 

 
III. Dotčené správní orgány: 
3.    Městský úřad Nový Jičín, OŽP, odd. vodního hospodářství, odd. ochrany přírody, lesnictví a 

myslivosti, odd. odpadů, ochrany ovzduší a ZPF 
  
IV. Správce úřední desky: 
4.    Městský úřad Nový Jičín, KaÚ 
5.    Obec Rybí, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 

 
V. Na vědomí: 
6. Jaroslav Havrlant, Pod Bílou horou č.p. 963/18, 742 21  Kopřivnice 1 

 

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným                   
v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným správním orgánům doručuje jednotlivě. 

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným                    
v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 2 
správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. 
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín. Podle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení 
je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín. 

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení 
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského 
úřadu Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou. 

Městský úřad Nový Jičín 

Vyvěšeno dne: 

Sňato dne: 

a současně zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Nový Jičín. 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem 
umožňující dálkový přístup. 
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