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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Obec Rybí, IČO 00600741, 742 65  Rybí č.p. 380 

(dále jen "stavebník") dne 13.06.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

"chodník Rybí - Dolní,včetně zatrubnění" 

na pozemku parc.č. 206 st. pl., 249 st. pl., parc. č. 36/1, 36/3, 43, 44, 51/18, 51/19, 245/17, 1615/1, 
1705/1, 1706, 1707/1, 1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/9, 1707/10, 1707/11, 1717/2, 1717/3, 1717/5, 
1717/6, 1717/7, 1745/1, 1746, 1790/2, 1796/8 v katastrálním území Rybí. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno stavební řízení. 

Stavba obsahuje: 
Jedná se o stavbu chodníkového tělesa navazujícího na chodníky ve středu obce. Součástí stavby budou 
opravy revizních šachet na stávající kanalizaci, která odvádí dešťovou vodu z povrchu komunikace, 
zatrubnění stávajících příkopů, opravy oplocení dotčených sousedních pozemků, palisádové zídky, zídky 
ze zalévacích tvárnic, bezpečnostní zábradlí a doplnění veřejného osvětlení. Celý úsek je rozdělen do tří 
etap, přičemž stavbou jsou řešeny I. a II. etapa, III. etapa SO 201 Lávka pro pěší přes potok Klimbach je 
řešena samostatně. 

Celková plocha chodníku min. š. 1,50 - 1,75 m - cca 986 m2. 

I. etapa:  
SO 101 Chodníkové těleso 
je řešena výstavba nového chodníku v délce 253,5 m. V rámci stavby je řešen nový přechod pro chodce 
vč. nasvětlení, vjezdy k nemovitostem v rozsahu plochy chodníku, opěrné palisádové zídky a zídky 
ze zalévacích tvárnic. 

SO 301 Zatrubnění stávajícího příkopu 
jsou řešeny dva úseky: DN 300 -dl. 19,5 m, DN 300 - dl. 80,0m. Zatrubnění bude napojeno na stávající 
kanalizaci, která ústí do vodoteče. 
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II.etapa 
SO 102 Chodníkové těleso 
je řešena výstavba nového chodníku v délce 374,9 m. V rámci stavby jsou řešeny vjezdy k nemovitostem 
v rozsahu plochy chodníku, opěrné palisádové zídky a zídky ze zalévacích tvárnic. 

SO 302 Zatrubnění stávajícího příkopu 
je řešen jeden úsek: DN 300 -dl. 44,0m. Zatrubnění bude napojeno na stávající kanalizaci, která ústí 
do vodoteče. 

 

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako 
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a 
§ 15 odst. 1 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 § 112 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání 
na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 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: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 
uplatněny  
při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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 11 – 15 den ode dne doručení tohoto 
oznámení na stavebním úřadě v kanceláři č. 035. 

 
 
 
"otisk razítka" 
 
 
 
Bc. Radek Vítek v. r. 
oprávněná úřední osoba 
 
Za správnost vyhotovení: Romana Kopecká 
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Příloha: Celková situace stavby č.v. B1, měřítko 1:2000 
 
 
Obdrží: 

a) stavebník 
1. Obec Rybí, IDDS: 63wbndj, sídlo: Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí (doručeně do vlastních rukou) 

 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (doručeně do vlastních rukou) 

2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr 
sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 2  

3. Jiří Šimíček, Rybí č.p. 81, 742 65  Rybí 
4. Milan Purmenský, Rybí č.p. 255, 742 65  Rybí 
5. Jiří Purmenský, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 
6. Martin Mareček, Rybí č.p. 214, 742 65  Rybí 
7. Pavel Pustějovský, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí 
8. Zuzana Pustějovská, Rybí č.p. 93, 742 65  Rybí 
9. Mgr. Jiří Crhonek, IDDS: 8jqj5n7 

trvalý pobyt: Rybí č.p. 162, 742 65  Rybí 
10. Petr Purmenský, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 
11. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 

sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  Ostrava 2 
12. Římskokatolická farnost Rybí, IDDS: by7ie3q 

sídlo: Rybí č.p. 100, 742 65  Rybí 
 
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku 
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 
přímo dotčena (doručeně do vlastních rukou) 

13. Zdeněk Rubina, Rybí č.p. 388, 742 65  Rybí 
14. Radka Rubinová, Rybí č.p. 388, 742 65  Rybí 
15. Ludmila Purmenská, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 
16. Petr Purmenský, Rybí č.p. 60, 742 65  Rybí 

 
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno  a  f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (doručeno 
veřejnou vyhláškou) 

vlastníci sousedních pozemků parc.č.  53, 61/2, 136 st. pl., 137 st. pl., 144 st. pl., 179 st. pl., 197 st. 
pl., 220 st. pl., 247 st. pl., 363 st. pl., 364 st. pl., parc. č. 36/2, 45, 51/10, 245/4, 1503/1, 1601,  
1615/4, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1626/3, 1629, 1705/3, 1707/12, 1707/13, 1759, 1788, 1789/2, 
1790/1, 1793, 1794 v katastrálním území Rybí 
 
vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t,sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 
3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
innogy Gas Storage, s.r.o., IDDS: ufxyjs2, sídlo: Limuzská č.p. 3135/12, Praha 10-Strašnice,  
108 00  Praha 108 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn, sídlo: Nádražní č.p. 2811, 
Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
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Dotčené správní orgány: (doporučeně do vlastních rukou) 

17. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive 
sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 

18. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový 
Jičín, IDDS: w8pai4f, sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 

19. Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 
20. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 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, IDDS: n5hai7v, sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1727/11, 741 01  
Nový Jičín 1 

 
 
Správce úřední desky – s žádostí o vyvěšení na úřední desce, doručení této písemnosti do místa 
vyvěšení (Rybí) nemá právní účinky doručení: 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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