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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

V Ý R O K O V Á   Č Á S T: 

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, v územním řízení posoudil podle 
§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.05.2018 podala Obec Rybí, IČO 00600741, Rybí č.p. 380, 
742 65  Rybí (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto: 

V ý r o k :  
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"),  
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

cyklostezka Rybí (dále jen "stavba")  

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. 

Druh a účel umisťované stavby: 

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 
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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. 

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 
umisťuje: 
- pozemek parcela č. 1673 (ostatní plocha, ostatní komunikace), výměra 1575m2, katastr. území Rybí 
- pozemek parcela č. 739/98 (orná půda), výměra 11474 m2, katastrální území Rybí 
- pozemek parcela č. 739/91 (ostatní plocha, ostatní komunikace), výměra  1758 m2, katastr. úz. Rybí 
- pozemek parcela č. 739/102 (orná půda), výměra 3359 m2, katastrální území Rybí 
- pozemek parcela č. 739/96 (orná půda), výměra 12952 m2, katastrální území Rybí 
- pozemek parcela č. 697/2 (trvalý travní porost), výměra 848 m2, katastrální území Rybí 
- pozemek parcela č. 1680 (ostatní plocha, ostatní komunikace), výměra 1839 m2, katastr. území Rybí 
- pozemek parcela č. 850/35 (orná půda), výměra 1014 m2, katastrální území Rybí 
- pozemek parcela č. 1685/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), výměra 1030 m2, katastr.území Rybí 
- pozemek parcela č. 911/2 (zahrada), výměra 216 m2, katastrální území Rybí 
- pozemek parcela č. 911/6 (orná půda), výměra 2 827 m2, katastrální území Rybí 

 

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, 
určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní 
údaje o její kapacitě: 

• stavba bude umístěna 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 dle koordinační situace, výkresu č. C 3.1, C 
3.2 a katastrálního situačního výkresu č. C2.1, C2.2, které vyhotovil Ing. Ondřej Bojko, autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 1103378 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

•  jedná se o stavbu, která nemá negativní vliv na území  

K umístění stavby byla vydána tato závazná stanoviska: 
• koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 

21.05.2018 č.j.: OŽP/28360/2018 + vyjádření MěÚ Nový Jičín z hlediska územně plánovací 
dokumentace ze dne  04.12.2018 č.j.  ÚPSŘ/78146/2017 

• závazné stanovisko Krajského úřadu MSK Ostrava, ze dne  12.01.2018  č.j. MSK 162276/2017 
• závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 02.02.2018 č.j.: 

OŽP/3694/2018 
• závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 21.05.2015 č.j.: 

OŽP/35159/2015 
• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový 

Jičín ze dne  09.02.2015 zn.:HSOS-1268-2/2015 
• závazné  stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Nový Jičín ze dne 23.02.2015, zn.: S-KHSMS03992/2015/NJ/HOK 
• stanovisko Krajského úřadu  MSK Ostrava, odboru ŽP a zemědělství ze dne  26.04.2018 č.j. MSK 

62784/2018 
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Stanovuje tyto podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna 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 v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, 
která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb – koordinační situační výkres č. C 3.1, C 3.2 a 
katastrální situační výkres č. C2.1, C2.2, které vyhotovil Ing. Ondřej Bojko, autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby, ČKAIT: 1103378. 

2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek 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 v rozsahu stavby. 

3. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace  je nutno respektovat vyjádření vlastníků  a 
správců technické infrastruktury a dopravní infrastruktury a závazná stanoviska dotčených orgánů, 
které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí:  
- závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 02.02.2018 

č.j.: OŽP/3694/2018 
- závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 21.05.2015 

č.j.: OŽP/35159/2015 
- vyjádření CETIN a.s. ze dne  25.10.2017 č.j. 751083/17 a ze dne  25.04.2018 
- vyjádření Grid Services s.r.o. ze dne  20.11.2017 zn.:5001610402 
- vyjádření SmVak Ostrava, ze dne 18.12.2017 č.j.9773/V030588/2017/PO 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.10.2017 zn.:0100825080  a ze dne  26.02.2018 zn.: 

1097003297 
- vyjádření ČEPRO a.s.  ze dne  19.12.2017 č.j. 8622/17 
- vyjádření Net4Gas, s.r.o. ze dne 22.02.2018 zn.:1275/18/OVP/Z  
- vyjádření Povodí Odry s.p. ze dne  21.04.2015 zn.: 04462/921/3.101/15-Hý 
- vyjádření Lesů ČR ze dne  28.05.2015 č.j.  LCR 110/004051/2015 

 
4. Před zahájením stavebních prací požádá žadatel o vydání stavebního povolení. 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“): 
- Obec Rybí, IČO  00600741, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 
- Petr Bartoň, nar. 02.09.1953, Rybí č.p. 8, 742 65  Rybí 
- Jarmila Bělunková, nar. 01.12.1960, Rybí č.p. 178, 742 65  Rybí 
- Karel Honeš, nar. 03.02.1951, Rybí č.p. 193, 742 65  Rybí 
- Bohuslav Křížek, nar. 08.08.1955, Rybí č.p. 281, 742 65  Rybí 
- Irena Lacinová, nar. 31.03.1953, Libhošť č.p. 43, 742 57  Libhošť 
- Radek Valušek, nar. 15.04.1976, Rybí č.p. 178, 742 65  Rybí 
- Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08  Hradec Králové 
- Státní pozemkový úřad, IČO:  01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 

 

O D Ů V O D N Ě N Í: 

Dne 29.05.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  cyklostezky 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.  Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 14.06.2018 zahájení územního 
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru. V oznámení stavební úřad upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, a 
že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
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Stavební úřad, současně s oznámením o zahájení územního řízení, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, dává účastníkům řízení možnost 
seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady s tím, že tak mohou učinit 16 – 20 den od 
doručení oznámení o zahájení územního řízení. 

Jako účastníci řízení byli pojati ve smyslu § 85 stavebního zákona:  

• žadatel: Obec Rybí č.p.  380 

• obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Rybí č.p. 380, 742 65 Rybí 

• 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: vlastník pozemku 
parcela č. 739/91, 697/2, 1680, 1685/1 – Obec Rybí č.p. 380;  vlastník pozemku parcela č. 1673 – 
Lesy ČR Hradec Králové;  vlastník pozemku parcela č.739/98  - Křížek Bohuslav,  Rybí 281; vlastník 
pozemku parcela č. 739/96 -  Lacinová Irena,  Libhošť 43; vlastník pozemku parcela č.  739/102 – 
Bartoň Petr, Rybí  8;  vlastník pozemku parcela č.  850/35 – Státní pozemková úřad, Praha, vlastník 
pozemku parcela č.  911/2 - Bělunková Jarmila, Rybí 178, Valušek  Radek, Rybí 178; vlastník 
pozemku parcela č. 911/6 - Honeš Karel, Rybí 193; jiné právo k pozemku parcela č. 739/91, 
739/98, 739/96 –  ČEPRO a.s.  Praha (věcné břemeno); jiné právo k pozemku parcela č. 1673 – 
Město  Nový Jičín ( věcné břemeno); jiné právo k pozemku   850/35, 911/6 – Net4Gas s.r.o., Praha 
(věcné břemeno);  jiné právo k pozemku parcela č. 911/6 – Moneta Money bank a.s. (zástavní 
právo smluvní)  

• 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, 434 st.pl., 911/5, 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., Teplická 874/8, Děčín; GridServices, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Brno; NET4GAS, s.r.o. Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle; 
Severomoravské vodovody a kanalizace,  28. října č.p. 1235/169, 709 00  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  

Za účastníky řízení byli pojati vlastníci sousedních pozemků, kteří můžou být umístění stavby přímo 
dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože 
jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto 
sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a  také z důvodu rozsahu povolované stavby. 

Při rozhodování ve věci stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, stanovisek, 
závazných stanovisek a rozhodnutí: 
- dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná Ing. Ondřejem Bojko, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby, ČKAIT: 1103378 

vyjádření, sdělení, stanoviska, závazná stanovisek dotčených orgánů: 
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 

21.05.2018 č.j.: OŽP/28360/2018 
- závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 02.02.2018 č.j.: 

OŽP/3694/2018 
- závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 21.05.2015 č.j.: 

OŽP/35159/2015 
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- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový 

Jičín ze dne  09.02.2015 zn.:HSOS-1268-2/2015 
- závazné  stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Nový Jičín ze dne 23.02.2015, zn.: S-KHSMS03992/2015/NJ/HOK 
- stanovisko Krajského úřadu  MSK Ostrava, odboru ŽP a zemědělství ze dne  26.04.2018 č.j. MSK 

62784/2018 
- vyjádření  MěÚ Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 04.12.2018 č.j. 

ÚPSŘ/78146/2017 
- sdělení  Krajského úřadu MSK Ostrava, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne  

21.6.2018 č.j. MSK 89562/2018 
- závazné stanovisko Krajského úřadu MSK Ostrava, ze dne  12.01.2018  č.j. MSK 162276/2017 
- vyjádření Policie ČR MSK Ostrava, úz. odbor Nový Jičín ze dne 10.02.2015 č.j. KRPT-25539/ČJ. 

2015/070406   

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:  
- vyjádření CETIN a.s. ze dne  25.10.2017 č.j. 751083/17 a ze dne 25.04.2018 zn.:179018dm 
- vyjádření Grid Services s.r.o. ze dne  20.11.2017 zn.:5001610402 
- vyjádření SmVak Ostrava, ze dne 18.12.2017 č.j.9773/V030588/2017/PO, ze dne  25.10.2017 

zn.:9773/V027723/2017/AUTOMAT 
- dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 838/D/NJ/2015 uzavřená 

mezi SmVak Ostrava a Obcí Rybí 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.10.2017 zn.:0100825080  a ze dne  26.02.2018 zn.: 1097 

003297 
- vyjádření ČEPRO a.s.  ze dne  19.12.2017 č.j. 8622/17 
- vyjádření Net4Gas, s.r.o. ze dne 22.02.2018 zn.:1275/18/OVP/Z  
- vyjádření Povodí Odry s.p. ze dne  21.04.2015 zn.: 04462/921/3.101/15-Hý a ze dne  26.10.2017 zn.: 

16731/921/3.101/17-Hý  
- vyjádření Lesů ČR ze dne  28.05.2015  č.j.  LCR 110/004051/2015 
- vyjádření ČEPRO  a.s., ze dne  26.06.2018 č.j. 7768/18 a ze dne 19.12.2017 č.j. 8622/17 
- vyjádření innogy s.r.o. ze dne  27.10.2017 zn.: 17/10/27/HO/99 
- vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne  21.04.2015 zn.: SPU 171 327/2015 
- vyjádření Obce Rybí ze dne  04.02.2015 

Podmínky z výše uvedených vyjádření, závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců  
a vlastníků inženýrských sítí stavební úřad zkoordinoval a zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.   
 
Vlastník pozemku parcela č. 739/91, 697/2,1680, 1685/1 – Obec Rybí č.p. 380;  vlastník pozemku parcela 
č. 1673 – Lesy ČR Hradec Králové;  vlastník pozemku parcela č.739/98  - Křížek Bohuslav,  Rybí 281; 
vlastník pozemku parcela č. 739/96 -  Lacinová Irena,  Libhošť 43; vlastník pozemku parcela č.  739/102 – 
Bartoň Petr, Rybí  8;  vlastník pozemku parcela č.  850/35 – Státní pozemkový úřad, Praha, vlastník 
pozemku parcela č.  911/2 - Bělunková Jarmila, Rybí 178,  Valušek  Radek, Rybí 178; vlastník pozemku 
parcela č. 911/6 - Honeš Karel,  Rybí 193. Dle § 86 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí žadatel připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a), který musí být 
vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentaci. K žádosti doložil žadatel 
souhlasy s umístění stavebního záměru vyznačené na situačním výkrese od výše uvedených vlastníků 
pozemků. 

Podle § 90 odst. 1 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele 
v souladu s požadavky: 

1. tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území: 

2. na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: 

3. zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: 
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Ad 1) Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území:  

Prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, který se vztahuje na stavbu je vyhláška  
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků. Záměr 
stavby  je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 

Ad 2) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:  
Dle předložených stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury budou umístěním stavby 
dotčena stávající vedení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o.,  
NET4GAS, s.r.o.  Severomoravské vodovody a kanalizace,  ČEPRO a.s.,  CETIN a.s.. Podmínky uvedené 
v doložených stanoviscích správců a vlastníků sítí technického a dopravního  vybavení budu při umístění 
stavby respektována, jakož i ostatní stanoviska uvedená ve výroku rozhodnutí. 

Ad 3) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s 
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů: 

Stanoviska dotčených správních orgánů jsou kladná. Ke stavbě bylo  vydáno  koordinované závazné 
stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 21.05.2018 č.j.: 
OŽP/28360/2018, která se odkazuje na vydaná dílčí stanoviska  orgánu ochrany ZPF, vodoprávního 
úřadu a úřadu územního plánování. Jedná se o tato dílčí stanoviska a vyjádření: 
- závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 02.02.2018 č.j.: 

OŽP/3694/2018 (ZPF) 
- závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 21.05.2015 č.j.: 

OŽP/35159/2015 (vodoprávní) 
- vyjádření  MěÚ Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne  04.12.2018 č.j. 

ÚPSŘ/78146/2017 
Dále byla vydána tato závazná stanoviska: 
- závazné stanovisko Krajského úřadu MSK Ostrava, ze dne  12.01.2018  č.j. MSK 162276/2017, které 

bylo vydáno  k záměru cyklostezky Rybí na pozemcích v katastrálním území Rybí a  Závišice; ze sdělení  
Krajského úřadu MSK Ostrava, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne  21.6.2018 č.j. 
MSK 89562/2018 vyplývá, že záměr se nachází na území pouze jedné obce a tudíž  Krajský úřad jako 
orgán územního plánování není ve vztahu k podanému záměru stavby „cyklostezka Rybí“ dotčeným 
orgánem. 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový 
Jičín ze dne  09.02.2015 zn.:HSOS-1268-2/2015 

- závazné  stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Nový Jičín ze dne 23.02.2015, zn.: S-KHSMS03992/2015/NJ/HOK 

- stanovisko Krajského úřadu  MSK Ostrava, odboru ŽP a zemědělství ze dne  26.04.2018 č.j. MSK 
62784/2018 z hlediska posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Stavební úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by záměr žadatele byl s nimi 
v rozporu 

Podle § 90 odst. 2 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje soulad  s územně 
plánovací  dokumentací  s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává 
závazné stanovisko podle  § 96 b): 
 
K záměru bylo vydáno závazné stanovisko  Krajského úřadu MSK Ostrava, ze dne  12.01.2018  č.j. MSK 
162276/2017, ve které je uvedeno, že  záměr „ cyklostezka Rybí“ je v souladu s Územním plánem Rybí. 

Stavební úřad současně s oznámením o zahájení územního řízení ze dne 14.06.2018 umožnil, v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení seznámit se před vydáním rozhodnutí 
s jeho podklady a určil pro tento úkon v oznámení lhůtu 5 dnů po lhůtě pro podání námitek. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 V průběhu řízení obdržel stavební  úřad tato vyjádření: 
-   sdělení  Krajského úřadu MSK Ostrava, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 

21.6.2018 č.j. MSK 89562/2018 
-  vyjádření ČEPRO a.s. ze dne  26.06.2018  č.j. 7768/18 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily umístění stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za 
použití ustanovení právních předpisů  ve výroku uvedených. 

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech 
účastníků řízení: Obec Rybí, Petr Bartoň, Jarmila Bělunková, Karel Honeš, Bohuslav Křížek, Irena 
Lacinová, Radek Valušek, ČEPRO a.s., Lesy České republiky s.p., Město Nový Jičín, Moneta Money bank 
a.s., Net4Gas s.r.o., Státní pozemkový úřad,  ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o.,  Severomoravské 
vodovody a kanalizace,  innogy Gas Storage s.r.o., Povodí Odry s.p., CETIN a.s., Správa silnic MSK 
Ostrava, Glogar Čestmír, Glogarová Lenka, Melnar Josef Ing. Bc., Melnarová Marie Mgr., Vavřík Petr,  
Soukup Lumír Ing.,  Bortlová Renáta, Kotková Marie, Kelnarová Eva, Křenovský Zdeněk, Bartoň Čestmír,  
Hančl Roman Ing., Kőttová Olga,  Kvita Jaroslav, Kvita Petr, Kvita Václav, Melnar Jan, Melnar Michal,  
Molová Andrea, Drozd Michal,  AGROSUMAK a.s.,  Kvita Petr,  Cochlar Václav, Bartoň Petr,  Křížek 
Bohuslav,  Město Nový Jičín,  Horuta Jindřich, Jurečková Hana, Kavanová Karla, Kvita Jiří, Melnarová 
Jana, Vaňková Ludmila, Heraltová Marie,  Rücker Jiří, GasNet, s.r.o., Giba František, Holeňová Růžena,  
Holas Vítězslav, Holasová Libuše, Holasová Zdeňka,  Červená Hana, Holub Lumír, Jahoda Jaromír, 
Jahodová Ludmila, Pavelka Richard Ing., Krupa Miroslav,  Krupa Miroslav,  Krupa Zdeněk Ing., 
Václaviková Jiřina, Volhejn Michal,  Rohelová Olga Mgr., Vaníčková Jana  

 

 

P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů: 

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Odvolání se podává u Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního 
plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
  
Hana Zagolová v.r. 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
- dle koordinační situace, výkresu č. C 3.1, C 3.2  

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 
21.05.2018 č.j.: OŽP/28360/2018 + vyjádření MěÚ Nový Jičín z hlediska územně plánovací 
dokumentace ze dbe  04.12.2018 č.j.  ÚPSŘ/78146/2017 

- závazné stanovisko Krajského úřadu MSK Ostrava, ze dne  12.01.2018  č.j. MSK 162276/2017 
- závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 02.02.2018 č.j.: 

OŽP/3694/2018 
- závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 21.05.2015 č.j.: 

OŽP/35159/2015 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový 

Jičín ze dne  09.02.2015 zn.:HSOS-1268-2/2015 
- závazné  stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Nový Jičín ze dne 23.02.2015, zn.: S-KHSMS03992/2015/NJ/HOK 
- stanovisko Krajského úřadu  MSK Ostrava, odboru ŽP a zemědělství ze dne  26.04.2018 č.j. MSK 

62784/2018 
- vyjádření CETIN a.s. ze dne  25.10.2017 č.j. 751083/17 a ze dne  25.04.2018 
- vyjádření Grid Services s.r.o. ze dne  20.11.2017 zn.:5001610402 
- vyjádření SmVak Ostrava, ze dne 18.12.2017 č.j.9773/V030588/2017/PO 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.10.2017 zn.:0100825080  a ze dne  26.02.2018 zn.: 

1097003297 
- vyjádření ČEPRO a.s.  ze dne  19.12.2017 č.j. 8622/17 
- vyjádření Net4Gas, s.r.o. ze dne 22.02.2018 zn.:1275/18/OVP/Z  
- vyjádření Povodí Odry s.p. ze dne  21.4.2015 zn.: 04462/921/3.101/15-Hý 
- vyjádření Lesů ČR ze dne  28.05.2015 č.j.  LCR 110/004051/2015 
 
 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
nebyl vyměřen. 
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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, 
434 st.pl., 911/5, 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 
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 
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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 rozhodnutí 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. 
Rozhodnutí 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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