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DORUČENÍ

OPATŘENÍ

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu oddělení stavebního
řádu (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo e) zákona Č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písmo
b) zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") podle
§ 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje územní rozhodnutí účastníkům územního řízení o umístění
stavby: "Čistírna odpadních vod včetně kanalizační přípojky" na pozemcích parcelní číslo
319/5, 319/11 v katastrálním území Žermanice, které stanovuje § 85 odst. 2 stavebního zákona,
veřejnou vyhláškou, neboť v území je vydán územní plán.
Těmito účastníky v předmětném řízení jsou:

RNDr. Daniela Kolejková CSc., Hčgrova č.p.2917/29, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Marie Šedá, Bruzovská č.p.422, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, Husinecká č.p.1024, Žižkov, 13000 Praha 3
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ 60192852, Bělehradská č.p.222/128, 12021 Praha2
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín 4,40502 Děčín 2
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Příloha: 1 x oznámení zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání, seznámení
s podklady - č.j.: MMFM 115242/2010 ze dne 3. září 2010

Toto opatření musí být vyvěšeno na úředních deskách Magistrátu města Frýdku-Místku a
Obecního úřadu Žermanice, po dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou, nebot'
v této lhůtě byla splněna i povinnost zveřejnění písemnosti též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno od (datum)

do (datum)

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje
umožňujícím dálkový přístup.

vyvěšení

opatření

.
a jeho

Obdrží: (na doručenku bez účinku doručení)
1. Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor
2. Obecní úřad Žermanice, Žermaruce č.p.48, 73937 Horní Bludovice

Čj. MMFM 115313/2010

2

zveřejnění

způsobem

Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek
odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
*MMFMX0049S21 *
Sp. zn.: MMFM_S

Frýdek-Místek, dne 3. září 2010

1541612010/0ÚRaSŘlŠna

Č.j.: MMFM 115242/2010 l.l
Vyřizuje: Šnajdrová Nikola fAJ
Č.tel. 558609345
e-mail.:snajdrova.nikola@frydekmistek.cz
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1. oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
2. seznámení s podklady rozhodnutí

Dne 25.8.2010 podala Martina Matrosová, 05.09.1981, Doubrava č.p.724, Doubrava, u zdejšího
stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: "Čistírna odpadních vod včetně
kanalizační přípojky" na pozemcích parcelní číslo 319/5, 319/11 v katastrálním území Žermanice.
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení.
Magistrát města Frýdku-Místku,
odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního
řádu (dále jen "stavební úřad") jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písmo
b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům a k projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání na den
5. října 2010 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního
řádu, oddělení stavebního řádu v kanceláři č. 335.

Poučení
Žadatel zajistí, aby informace o jejich zameru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
veřejného ústního jednání. Podle § 8 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, informace o záměru v území a o podání žádosti
o vydání územního rozhodnutí obsahuje:

Čj MMFM 1152-12/2010

I. identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
2. předmět územního řizení s jeho stručnou charakteristikou,
3. parcelní čísla dotčených pozemků,
4. údaj. zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,
5. místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením.
6. upozornění. že námitky. závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim
nepřihlíží.

Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního
řízení a jeho vazeb a účinků na okolí. zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich,
případně též znázornění vzhledu záměru. Součástí informace je grafické vyjádření záměru,
popřipadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a
na jeho vliv na okolí.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní. stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Zúčastní-Ii se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání. vyzve je stavební úřad, aby zvolili společného zmocněnce.
Závazná stanoviska dotčených orgán li, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíži. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občan li obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmo a), b) a
d) 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 písmo c) stavebního
zákona. může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem. jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyrozumívá účastníky řízení, že ve lhůtě do 5
dnů ode dne konání veřejného ústního jednání se mohou vyjádřit k podklad lim rozhodnutí.
V daném řízení je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou
uplatnit své připomínky a námitky v předem stanovené lhůtě. V této souvislosti stavební úřad
současně účastníky řízení upozorňuje, že toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení
mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či
připomínky.
Do podkladů rozhodnutí lze ve shora uvedených lhůtách nahlédnout u Magistrát města FrýdkuMístku. odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební
úřad"). Radniční č.p. 1148. Frýdek, 73822 Frýdek-Místek (úřední dny Po a St 8:00 - 17:00 hod. ,
Čt 13:00 - 15:00 hod.)
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Doručí se:
Účastníci řízení podle § 85 odst. I stavebního

zákona (doporučeně

do vlastních

rukou)

I. Martina Matrosová. Doubrava č.p.724. Doubrava
Účastnici

řizení podle

§ 85 odst. I stavebního

zákona (doporučeně

do datové schránky)

2. Obec Ž.ennanice. Žermanice č.p.48. 73937 Horní Bludovice

Účastnící

3.
4.
5.
6.
7.

řízení podle § 85 odst. 2 stavebního

zákona (doručení

veřejnou

vyhláškou)

RNDr. Daniela Kolej ková, CSc., Hogrova č.p.2917/29, Královo Pole, 61200 Brno 12
Marie Šedá. Bruzovská č.p.422, Frýdek, 7380 I Frýdek-Místek I
Pozemkový fond České republiky, I-Iusinecká č.p.l 024, Ž.ižkov. 13000 Praha 3
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská č.p.222/128. 12021 Praha2
ČEZ Distribuce. a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2

Dotčené orgány (doporučeně)

8. Magistrát města Frýdku-Místku odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. MMFM
50914/2009 ze dne 14. I0.2009)
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