Městský úřad Dolní Benešov
odbor výstavby a dopravy
C.j.:
Vyřizuje :
Tel. :

Výst./8/18/Ei
Eichlerová, oprávněná úřední osoba
553 651 285

Dolní Benešov, dne 12.2.2018

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Závada, Závada 106, 747 19 Závada,
kterou zastupuje IGEA s.r.o., Ing.Alena Chválková, MBA, jednatelka společnosti, Na Valše 47,
702 00 Ostrava
(dále jen "žadatel") podal dne 8.2.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
kanalizace a kořenová ČOV Závada - I. etapa
na pozemku parc. č. 715/1, 736/1, 54, 55/2, 42, 723/1, 44, 45, 55/1, 55/3, 62, 63, 64, 352/5, 357/2,
357/62, 38/4, 60/1, 68, 71/1, 357/63, 353/3 v katastrálním území Závada u Hlučína.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Výstavba stok jednotné kanalizace PVC – U DN 250 – 500 v délce 596,1 m navazujících na stávající
stoky jednotné kanalizace a stavbu kořenové čistírny odpadních vod v obci Závada. Areál KČOV
sestává z mechanického předčištění a kořenových polí, plocha 610 m². Předčištěné odpadní vody
mají být vypouštěny do stávajícího bezejmenného vodního toku ID 10218086. V místě vyústění je
navržen výustní objekt č.2 z kamenů váhy 50 – 80 kg s vyklínováním. V rámci stavby má dojít
k přeložce části zatrubněného vodního toku ID 10218086.
Městský úřad Dolní Benešov, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. e) 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, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dolní Benešov, odbor výstavby a dopravy,
úřední dny pondělí, středa 8 - 12, 13 - 17).
Účastníci výše uvedeného řízení a jejich zástupci mají možnost dle § 36 odst.3 zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 3 dnů od skončení lhůty, určené pro podání
námitek, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději ve výše
stanovené lhůtě. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Alena Eichlerová
pracovník odboru výstavby a dopravy

Příloha: katastrální situační výkres část 1., katastrální situační výkres část 2.
Tato písemnost se účastníkům řízení doručuje veřejnou vyhláškou (s výjimkou účastníků řízení podle ust.
§ 85 odst. 1 stavebního zákona). Dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který oznámení doručuje tj. na úřední desce Městského úřadu Dolní Benešov.
Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na
úřední desce Městského úřadu Dolní Benešov a zveřejněním na webových stránkách Města Dolní
Benešov, elektronické úřední desce Městského úřadu Dolní Benešov, se písemnost považuje za
doručenou.
Městský úřad Dolní Benešov
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
a současně zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Dolní Benešov (www.dolnibenesov.cz).
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Obdrží:
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 písmeno a)
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) – doručuje se do
vlastních rukou (dodejky)
IGEA s.r.o., IDDS: 58iqf7e
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 3 správního
řádu – doručuje se do vlastních rukou (dodejky)
Obec Závada, Závada, IDDS: epzaxyj
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu –
doručuje se do vlastních rukou (dodejky)
(vlastníci 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)
Danuše Kurková, Závada č.p. 131, 747 19 Bohuslavice
Zdeňka Nawrathová, Závada č.p. 21, 747 19 Bohuslavice
Simona Štefková, Závada č.p. 149, 747 19 Bohuslavice
Daniel Štefek, Závada č.p. 149, 747 19 Bohuslavice
Iveta Blokschová, Závada č.p. 6, 747 19 Bohuslavice
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Monika Sedláková, Závada č.p. 53, 747 19 Bohuslavice
Marie Plevová, Závada č.p. 120, 747 19 Bohuslavice
Opavice a.s., IDDS: qqrfhr2
Věra Menšíková, Závada č.p. 1, 747 19 Bohuslavice
Petr Menšík, Závada č.p. 1, 747 19 Bohuslavice
Tomáš Vala, Aloise Gavlase č.p. 58/3, Dubina, 700 30 Ostrava 30
Pavla Latoňová, Jarní č.p. 818/20, 748 01 Hlučín
Edita Theuerová, Závada č.p. 110, 747 19 Bohuslavice
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu –
doručuje se veřejnou vyhláškou
(osoby, jejíž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno)
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava, IDDS: jytk8nr
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
René Demko, Závada č.p. 4, 747 19 Bohuslavice
Libor Krettek, Závada č.p. 5, 747 19 Bohuslavice
Petr Kozák, Závada č.p. 3, 747 19 Bohuslavice
Blanka Kozáková, Závada č.p. 3, 747 19 Bohuslavice
Anna Kretková, Závada č.p. 9, 747 19 Bohuslavice
Aleš Steffek, Závada č.p. 8, 747 19 Bohuslavice
Jan Stacha, Závada č.p. 14, 747 19 Bohuslavice
Dorota Stachová, Závada č.p. 14, 747 19 Bohuslavice
Stanislav Pleva, Závada č.p. 120, 747 19 Bohuslavice
Mgr. Lenka Lasáková, Závada č.p. 101, 747 19 Bohuslavice
Ing. Ondřej Lasák, Závada č.p. 101, 747 19 Bohuslavice
dotčené orgány (dodejky)
Obecní úřad Závada, Závada č.p. 106, 747 19 Bohuslavice
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování a památkové péče, Mírové náměstí
23, 748 01 Hlučín
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství, Mírové náměstí 23, 748 01
Hlučín
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a KS, Mírové náměstí č.p. 23, 748 01 Hlučín
Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28.října č.p. 117, 702
18 Ostrava
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive
Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury, oddělení ochrany územních zá, IDDS: hjyaavk
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., AV ČR Brno, IDDS: xnjf5zy
k zajištění zveřejnění
Obec Závada, Závada, IDDS: epzaxyj
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