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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí (dále jen "žadatel") podal dne 29.05.2018 žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „cyklostezka Rybí“ na pozemku parcela č. 1673, 739/98, 
739/91, 739/102, 739/96, 697/2, 1680, 850/35, 1685/1, 911/2,  911/6  v katastrálním území Rybí.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavba obsahuje: 

SO 101 cyklistická stezka 

Cyklostezka v šířce 2,5m- 3m obousměrná, ( v úseku km 0,800 – 0,860 m bude šířka 3m) a délce 1 467m.  
Minimální podélné sklony komunikací budou 0,5%, příčný sklon 2,0%. Navázání na okolní terén bude 
provedeno vysvahováním ve sklonu 1:2  (v zářezu) a 1:2,5 v násypu.  Cyklistická stezka bude odvodněna 
pomocí příčného a podélného sklonu  do terénu. V úseku kolem vodního toku Rakovec, bude stezka 
vyspádována směrem k vodnímu toku, v úseku cca  km 1,300 – 1,45 m podél stezky bude osazena 
betonová příkopová tvárnice, která svede vodu do navržených uličních vpustí, odtud se pomocí 
kanalizačních přípojek svede do vodního toku Rakovec a do stávající kanalizační šachtice na pozemku 
911/2. 
Konstrukce asfaltové cyklistické stezky - pojízdná úprava: 

- asfaltový beton červený ACO 16  60 mm,  recyklovaný materiál R-mat 60 mm, štěrkodrť na 
upravenou pláň min. 200 mm, celkem min.tl. 370 mm 

Konstrukce dlážděné cyklistické stezky - pojízdná úprava v místě kolize s vodovody: 
- zámková dlažba šedá DL80 mm, lože pod dlažbu L40 mm, štěrkodrť na upravenou pláň, celkem min. 

tl. 370 mm 

SO 301 propustek 

Přes vodní tok Rakovec  bude  cca v km 8,846 30 vybudován nový propustek  z betonových trub DN 500, 
délky  5m. 
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Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, 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 změn a doplňků (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 a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, oddělení stavebního řádu, úřední dny pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin, středa 8:00 - 
11:00, 12:00 - 17:00 hodin). 

 

Poučení: 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při územně plánovací  
dokumentace, 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 a 
nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

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 může být  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. 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení tak mohou učinit 16 – 20 den ode dne doručení tohoto 
oznámení na stavebním úřadě v kanceláři č. 033 (úřední dny pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin, 
středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě). 

 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
  
Hana Zagolová v. r. 
oprávněná úřední osoba 
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Příloha:  katastrální situační výkres č. C 2.1.  a C.2.2  
 

Obdrží: 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) : 
a) žadatel 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn  
1. Obec Rybí, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí, IDDS: 63wbndj 

 
Účastníci řízení dle  § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona  (doporučeně do vlastních rukou) :  
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám     
     žadatelem, nebo ten m kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 
1. Obec Rybí, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí, IDDS: 63wbndj 
2. Petr Bartoň, Rybí č.p. 8, 742 65  Rybí 
3. Jarmila Bělunková, Rybí č.p. 178, 742 65  Rybí 
4. Karel Honeš, Rybí č.p. 193, 742 65  Rybí 
5. Bohuslav Křížek, Rybí č.p. 281, 742 65  Rybí 
6. Irena Lacinová, Libhošť č.p. 43, 742 57  Libhošť 
7. Radek Valušek, Rybí č.p. 178, 742 65  Rybí 
8. ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice, IDDS: hk3cdaj    
9. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19,  500 08  Hradec Králové 8, IDDS: e8jefsn 
10. Město Nový Jičín, zastoupené MÚ Nový Jičín, OMRI, Masarykovo nám. 1 č.p. 1, 741 01  Nový Jičín 1 
11. MONETA Money Bank, a.s., , Vyskočilova č.p. 1422/1a, 140 00  Praha 4-Michle, IDDS: 3kpd8nk 
12. NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle, IDDS: 8ecyjt9 
13. Státní pozemkový úřad,  Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov, IDDS: z49per3 
  
Účastníci řízení dle  § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  (veřejnou vyhláškou) :  
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:  
parcela č. 1671/1, 52 st.pl., 1685/3, 262/1 st.pl., 262/2 st.pl., 906/5, 906/4, 352 st.pl., 906/3, 906/1, 
850/6, 850/34, 850/24, 850/21, 1681, 679/1, 739/90, 739/84, 739/110, 739/85, 739/108, 739/107, 
739/106, 739/105, 739/104,  739/103, 739/100, 739/101, 739/99, 739/16, 1808, 739/95, 739/94, 
739/93, 739/92, 739/109, 739/72, 739/129, 739/70, 739/71, 739/76, 739/78, 739/79, 739/83, 
739/82,  739/111, 739/2, 697/3, 692/4, 694/1, 694/3, 227 st.pl., 678, 679/2, 911/11, 911/10, 911/9, 
424 st.pl., 911/75, 911/4, 911/3, 911/8, 224/2 st.pl., 224/1 st.pl., 911/1 k.ú. Rybí 
parcela č.  1528/69, 1528/78, 1528/79, 1528/81, 1528/77, 1528/80, 1538/3, 1528/76, 1535/1 k.ú. 
Žilina u Nového Jičína 
parcela č.  255/13 k.ú. Nový Jičín - Dolní předměstí 

      vlastníci a správci inž. sítí:  
      ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace  
      Ostrava a.s., ČEPRO a.s. Dělnická 213/12, Praha; innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzská 3135/12, Praha,  
       Strašnice; Net4Gas s.r.o. , Na Hřebenech II 1718/8, Praha - Nusel; Povodí Odry s.p. , Varenská  
       3101/49, Ostrava; CETIN a.s., Olšanská 2681/9, Praha;  
 
Dotčené správní orgány: 
14. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská č.p. 2096/5,  
      741 01  Nový Jičín 1, IDDS: spdaive  
15. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový  
       Jičín, Štefánikova č.p. 1977/9, 741 01  Nový Jičín 1, IDDS: w8pai4f 
16. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října  
      č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2, IDDS: 8x6bxsd 
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17. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října  č.p. 117,  
       Moravská Ostrava, 702 18  Ostrava 2, IDDS: 8x6bxsd    
18. Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
19. Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, úsek územního plánování,  
       Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
20. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
21. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor NJ,  
       Dopravní inspektorát Nový Jičín, Svatopluka Čecha č.p. 1727/11, 741 01  Nový Jičín 1, IDDS: n5hai7v   
  
Správce úřední desky: 
22. Městský úřad Nový Jičín, Kancelář úřadu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
23. Obecní úřad Rybí, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí, IDDS: 63wbndj   
 

 

Podle § 87 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a) a b) a v § 
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným správním orgánům doručuje jednotlivě. 

Podle § 87 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) 
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. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. 
Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu  15-ti 
dnů. Oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Rybí a zveřejněno způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
 

 
 
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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