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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K  ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 

Obec Metylovice, IČO 005 35 991, Metylovice 495, 739 49  Metylovice, kterou zastupuje Miloslav Klich, nar. 

24.01.1963, Kunčičky u Bašky 334, 739 01  Baška (dále jen „žadatel"), dne 17.05.2017 podala a dne 19.06.2017 

doplnila žádost o vydání územního rozhodnutí (dále jen „rozhodnutí“) na stavbu vodovodu a vodovodní přípojky  

na pozemcích  parc. č. 2058/1, 2058/2, 2058/3, 1044/25, 1044/21, 1044/24, 1044/11, 2046/3, 1047/2, 1133, 2095/2, 

2050/1, 2052, 1054/2, 1044/19, 1044/4 v katastrálním území Metylovice, obec Metylovice uváděnou pod názvem 

"Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice Žukov" (dále jen 

"stavba"). Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení.  

Popis stavby: 

Vodovod: Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury pro napojení stávajících a budoucích staveb na veřejný 

vodovod. Nově navržený vodovod HDPE RC DN 80 bude napojen na stávající vodovod PVC DN 100 na pozemku 

parc. č. 2058/2. Odtud bude veden na pozemek parc. č. 1044/25, kde bude osazena typová podzemní automatická 

tlaková stanice s předřazenou akumulací 6 m3 (dále jen „ATS“), ve které bude provozní tlak vody zvýšen z 0,207 

MPa na 0,55 MPa. Z ATS bude vyvedena větev vodovodu „E“, ze které bude vyvedena větev „F“ a větev „A“, která 

se bude dále členit na větve „B“, „C“ a „D“. Na koncích větví „B“, „C“, „E“ a 2 x na větvi „A“ budou osazeny 

podzemní dvojčinné hydranty DN 80 mm. Vodovod bude mít celkovou délku 1 390 m, z toho dimenze DN 80 mm 

1 153 m a dimenze DN 50 mm 237 m. 

Součástí záměru je odpojení stávajícího vodovodu PE DN 50 od vodovodu PE DN 100 a jeho přepojení na nově 

navržený vodovod (nedojde k zásahu do vodovodní přípojky k  č.p. 38). Na tento vodovod je napojena sdružená 

vodovodní přípojka PE DN 32 (pro čp. 509 a 510), která bude odpojena od vodovodu PE DN 50 (nedojde k zásahu 

do vodovodní přípojky k  č.p. 390) a přepojena na nově navržený vodovod (větev „A“). Z této přípojky je také 

napojena přípojka pro čp. 631, která bude zrušena (stavba   čp. 631  bude nově napojena z větve „B“). 

Stavba je členěna takto: 

Připojení ATS: vodovod DDPE 100 RC DN 80 mm v délce      22 m 

Větev „A“: vodovod HDPE 100 RC DN 80 mm v  délce     454 m 

Větev „B“: vodovod HDPE 100 RC DN 80 mm v délce     247 m 

Větev „C“: vodovod  HDPE100 RC DN 80 mm v délce     204 m 

Větev „D“: vodovod HDPE 100 RC DN 50 mm v délce     147 m 

Větev „E“: vodovod HDPE 100 RC DN 80 mm v délce     226 m 

Větev „F“: vodovod HDPE 100 RC DN 50 mm v délce       90 m 

 

Vodovodní přípojka: HDPE 100 RC DN 25 v délce 5,0 m pro napojení rodinného domu č.p. 631 Metylovice. 

Přípojka bude vyvedena z větve „B“ a bude umístěna na pozemcích parc. č.2050/1 a 1054/2. 
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DATUM: 22.06.2017 

 



Č.j. MUFO  20455/2017 str. 2 

 
 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 

územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

25. července 2017 (úterý) v 9:30 hodin 

se schůzkou pozvaných na točně autobusů u kapličky sv. Anny .  

Ve dnech  26.07.2017 a 31.07.2017 mají účastníci řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům 

rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout výše uvedeného dne v kanceláři č. 37 Městského úřadu Frýdlant 

nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, (Náměstí čp. 9, Frýdlant nad Ostravicí, v době od 7:30 do 

11:00 a od 12:00 do17:00 hodin.  

 

 

Poučení: 

Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona, závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle  

§ 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení, musí být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se 

k nim nepřihlíží. 

Dle § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při 

vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží.  

Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona 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. 

Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona 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. 

Dle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona, dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo 

závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže 

věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve                  

a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností 

vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný 

úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží. 

Dle § 89 odst. 6 stavebního zákona, námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí 

na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce 

občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek 

týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu § 33 

správního řádu. 

Ve smyslu § 30 odst. 4 správního řádu za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona 

oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto 

osobou pověřen. 

Dle § 30 odst. 1 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před 

soudem podle zvláštního zákona. Dle § 30 odst. 2 správního řádu v téže věci může za právnickou osobu současně 

činit úkony jen jedna osoba. 

Ve smyslu § 36 odst. 4 správního řádu, je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné 

úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 

jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky                             

a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

V řízení s velkým počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky) se oznámení o zahájení řízení a další úkony 

v řízení, v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.  

V souladu s § 144 odst. 2 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků lze účastníky o zahájení řízení 

uvědomit veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou 
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správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě (tj. v tomto případě žadateli). Dotčeným 

orgánům se doručuje jednotlivě. 

Dle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce 

správního orgánu, který písemnost doručuje (odbor regionálního rozvoje a stavební úřad Městského úřadu Frýdlant 

nad Ostravicí) a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 

správního řádu. Písemnost musí být vyvěšena na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje po dobu nejméně  

15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.  

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení 

doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 

dotčených vlivem záměru. 

Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňující dálkový přístup na Městském 

úřadu Frýdlant nad Ostravicí a na Obecním úřadu Metylovice.  

Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí ve výši 3 000,- Kč dle položky č. 17 odst. 1 písm. h) zákona                       

č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavebník uhradí na pokladně Městského úřadu Frýdlant nad 

Ostravicí, Hlavní 139, Frýdlant nad Ostravicí, nebo bezhotovostním převodem na: 

číslo účtu:                    19-1322781 

kód banky:                   0100 

variabilní symbol:       13612001 

Do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno navrhovatele a důvod správního poplatku. 

 

Příloha: 

1 x výkres celkové situace 

 

 

  

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Ing. Taťána Peřichová v.r. 

oprávněná úřední osoba  

odbor regionálního rozvoje a stavební úřad 

 

Obdrží: 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky)  
Miloslav Klich, Kunčičky u Bašky č.p. 334, 739 01  Baška 

 zastoupení pro: Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49  Metylovice 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

Tomáš Pokorný, K Jezeru č.p. 190/10, Výškovice, 700 30  Ostrava 30 

Dagmar Demběcová, Na Příčnici č.p. 872/9, 739 32  Vratimov 1 

Radim Klečka, Na Příčnici č.p. 872/9, 739 32  Vratimov 1 

Daniel Kupčák, Hodoňovice č.p. 17, 739 01  Baška 

Denisa Válková, U hráze č.p. 1108, Frýdlant, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

Milan Pavelec, Metylovice č.p. 528, 739 49  Metylovice 

Gabriela Pisková, Metylovice č.p. 115, 739 49  Metylovice 

Hana Hudcová, Metylovice č.e. 81, 739 49  Metylovice 

Gerhard Hřivnacký, Hornická č.p. 1202/19, 748 01  Hlučín 

Mgr. Jana Hřivnacká, Hornická č.p. 1202/19, 748 01  Hlučín 

Lumír Klečka, Nová Ves č.p. 172, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

Pavel Merta, Metylovice č.p. 38, 739 49  Metylovice 

Mgr. Lucie Fialová, V Zátiší č.p. 655/5, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 

Petra Michnová, Metylovice č.p. 311, 739 49  Metylovice 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr 

 sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
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Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 

 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

 sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 

 sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

 vlastníci pozemků a staveb na těchto pozemcích parc. č.  st. 368, st. 727, st. 285, st. 625, st. 893, st. 782, st. 1088/1, 

st. 1088/2, st. 1125, st. 369/1, st. 369/2, st. 782, st. 874, st. 892, st. 1009, st. 972, st. 1045, st. 513, st. 729, st. 730, st. 

1102, st. 514, st. 1073, st. 751, st. 752, st. 1106, st. 1069, st. 1045, 3 st. 73, 1047/3, 1088/11, 1044/18, 1044/20, 

1046/2, 1046/4, 1047/6, 1047/7, 1047/2, 1047/4, 1047/1, 1047/9, 1046/3, 1046/1, 1046/7, 1046/6, 1134/1, 1134/2, 

1198/11, 1198/15, 1198/20, 1198/19, 1054/7, 1054/8, 1054/9, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1050/5, 1039/9, 

1039/10, 1039/18, 1039/4, 1038/1, 1038/3, 1038/7, 1038/6 v katastrálním území Metylovice 

 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

AOPK z.s., IDDS: 5ydswc6 

 sídlo: Na Vyhlídce č.p. 1556/1, Město, 736 01  Havířov 1 

Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., Okružní č.p. 1309, Lutyně, 735 14  Orlová 4 

 

ostatní 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor vnitřních věcí, Náměstí č.p. 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí                         

(k vyvěšení) 

obecní úřad Metylovice, IDDS: ib8bncg (k vyvěšení) 

 

dotčené orgány (doručenky) 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí, Náměstí č.p. 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, silniční správní úřad, Náměstí               

č.p. 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive 

 sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, IDDS: 

w8pai4f 

 sídlo: Palackého č.p. 121, 738 01  Frýdek-Místek 

obecní úřad Metylovice, silniční správní úřad, IDDS: ib8bncg 

 sídlo: Metylovice č.p. 495, 739 49  Metylovice 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

 

 

 

Evidenční číslo písemnosti:  

 

 

 

Datum vyvěšení .....................................             Datum  sejmutí    .........................................  

 

 

Podpis oprávněné osoby,                                     Podpis oprávněné osoby,  

potvrzující vyvěšení   ……………………          potvrzující sejmutí    ……………………….. 

 

Razítko:                                                                Razítko:  

 

 

 

 

 

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení a zveřejnění                          

v elektronické podobě.  
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