
Městský úřad Brušperk                                                        K Náměstí 22, 739 44 Brušperk   

 

stavební úřad  

                                                                                                                                                                                                                                              
č.j.         :  SÚ/328/1850/2018/So                                      ČEZ Distribuce, a.s. 

vyřizuje:   Ing. Sandra Sobotková    Teplická 874/8 

e-mail   :   sobotkova@brusperk-mesto.cz   405 02 Děčín IV - Podmokly 

tel.        :   591 144 463    prostřednictvím 

    ENPRO Energo s.r.o. 

    Sokolská 137/45 

    757 01 Valašské Meziříčí 

    adresa pro doručování: 

    ENPRO Energo s.r.o. 

    Collo louky 126 

    738 02 Frýdek - Místek 

datum    : 24.09.2018       

 

O Z N Á M E N Í 

o zahájení územního řízení 

 

Žadatel – ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 402 02 Děčín IV - 

Podmokly prostřednictvím zplnomocněné právnické osoby – ENPRO Energo s.r.o., IČO: 286 28 250, 

se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: ENPRO Energo s.r.o., 

Collo louky 126, 738 02 Frýdek – Místek, podal dne 09.08.2018 u zdejšího stavebního úřadu žádost o 

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 

 „Rychaltice 393/2 Uhýrková Černá NNk“ v pozemcích parc.č. 409/7 (ostatní plocha/jiná plocha), 

409/6 (ostatní plocha/jiná plocha), 339/11 (orná půda), 339/10 (orná půda), 339/8 (orná půda), 339/7 

(orná půda), 409/1 (ostatní plocha/jiná plocha), 339/15 (orná půda), 1584/2 (ostatní plocha/ostatní 

komunikace), 393/8 (orná půda), 393/10 (orná půda), 1584/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 

384/7 (orná půda), 393/7 (orná půda) a 393/2 (orná půda) vše v k.ú. Rychaltice obec Hukvaldy. 

 

Popis záměru: 

Ze stávající DTS FM_6709 „Rychaltice – Nad Kostelem“ umístěné na pozemku parc.č. 409/7 k.ú. 

Rychaltice bude z rozvaděče NN vyvedeno podzemní kabelové vedení NN 0,4kV typu 2xAYKY 

3x120+70mm2. Kabelové vedení povede od místa napojení přes pozemky parc.č. 409/6, 339/11, 

339/10, 339/8, 339/7, 409/1, 339/15, 1584/2, 393/8, 393/10 a bude zakončeno na hranici pozemků 

parc.č. 393/7 a 393/2 pojistkovou skříní SS100+P a pojistkovou skříní SS200+P na hranici pozemků 

parc.č. 1584/9 a 384/7 k.ú. Rychaltice. 

 

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. 

 

Městský úřad Brušperk, stavební úřad, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), v souladu 

s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům.  
 

 

Sekretariát:            591 144 451 

Tajemník:             591 144 453                    Bankovní spojení: 

Stavební úřad:        591 144 461                                                       ČSOB, a. s. 

Odbor financí                   pobočka Frýdek - Místek 
a správy majetku:   591 144 454                                            číslo účtu: 190526977-0300 

                                                   IČ: 00 29 65 38 

e-mail: urad@brusperk-mesto.cz 
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Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad Městského úřadu Brušperk v souladu 

s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. 

 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí u stavebního úřadu 

Městského úřadu v Brušperku v úřední dny pondělí a středu od 8.00 - 11.30 a od  13.00 - 17.00 hod.  

 

Námitky a připomínky k podané žádosti o územní rozhodnutí mohou účastníci řízení uplatnit ve lhůtě 

do 09.11.2018 jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit 

závazná stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků 

řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě do 09.11.2018 jinak se k nim 

nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

účastníka řízení a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4 

§ 89 stavebního zákona, se nepřihlíží. 

 

Z ust. § 89 odst. 2 vyplývá, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

 

Z dikce ust. § 89 odst. 4 vyplývá, že obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 

zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), 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 v územním 

řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

 

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných 

požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popř. rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických 

norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce 

občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě 

námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. 

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc 

v souladu s ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zároveň oznamujeme, že účastníci řízení mají možnost podle § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k jeho 

podkladům a to dne 12.11.2018 v době od 8.00 - 11.30 a od  13.00 - 17.00 hod, dne 13.11.2018 

v době od 8.00 – 11.30 a od 12.00 – 15.00 hod a dne 14.11.2018 v době od 8.00 - 11.30 a od  13.00 - 

17.00 hod v kanceláři stavebního úřadu Městského úřadu v Brušperku. Současně uvádíme, že 

z hlediska zásady koncentrace řízení podle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona neslouží tyto 

lhůty k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjadřovat k projednávané věci a uplatňovat nové 

námitky a připomínky. 

 

V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují 

postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu; dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení 

podle § 85 odst. 1 písm. b) se doručuje jednotlivě. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se 

v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.  

 

„otisk razítka“ 

Ing. Jana Starůstková 

vedoucí stavebního úřadu                                                                                                                                                                
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Obdrží: 

 

1. Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – jednotlivě: 

žadatel 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 402 02 Děčín IV - Podmokly prostřednictvím ENPRO Energo 

s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: ENPRO Energo s.r.o., Collo 

louky 126, 738 02 Frýdek – Místek 

 

2. Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – jednotlivě: 

obec 

- Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy 

 

3. Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – jednotlivě: 

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 

- Mgr. Luděk Bujnošek, Rychaltice 69, 739 46 Hukvaldy 

- Marie Bujnošková, Rychaltice 69, 739 46 Hukvaldy 

- Vlastimil Kresta, Rychaltice 2, 739 46 Hukvaldy 

- Jiří Uhýrek, Provaznická 817/73, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

- Mgr. Barbora Uhýrková, Provaznická 817/73, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

- Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy (vyjádření zn. Huk304/2018 ze dne 31.05.2018, 

vyjádření zn. Huk545/2018 ze dne 29.08.2018) 

- Miluše Matulová, Rychaltice 5, 739 46 Hukvaldy 

- Římskokatolická farnost Rychaltice, Rychaltice 3, 739 46 Hukvaldy 

- Daniela Lyčková, Rychaltice 142, 739 46 Hukvaldy 

- Mgr. Lubomír Jati, Rychaltice 230, 739 46 Hukvaldy 

- Silvie Jati, Přívozská 1015/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- Jiří Tobola, V polích 4440/3b, 796 01 Prostějov 

- Biskupství ostravsko – opavské, Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (1. vyjádření zn. 

0100965757 ze dne 06.08.2018) 

- Mgr. Magda Sováková, Rychaltice 108, 739 46 Hukvaldy 

- Ludmila Bujnochová, Rychaltice 90, 739 46 Hukvaldy 

- Vlastimil Kresta, Rychaltice 2, 739 46 Hukvaldy 

- Milan Ondříček, Rychaltice 82, 739 46 Hukvaldy 

- Marta Sobotíková, Rychaltice 67, 739 46 Hukvaldy 

- Ing. Renata Štěpánová, Srbská 264/9, 700 30 Ostrava – Výškovice 

- Václav Jurečka, Dolní Sklenov 6, 739 46 Hukvaldy 

- ZD Beskyd Palkovice, a.s., Palkovice 919, 739 41 Palkovice 

- Milena Bašandová, Mjr. Nováka 1372/6, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

- Drahomír Bužek, Rychaltice 68, 739 46 Hukvaldy 

- Eva Nováková, Rychaltice 75, 739 46 Hukvaldy 

- Ing. Lubomír Brunclík, Hukvaldy 73, 739 46 Hukvaldy 

- Ivana Brunclíková, Hukvaldy 73, 739 46 Hukvaldy 

- Rudolf Klosík, Rychaltice 138, 739 46 Hukvaldy 

- Ludmila Klosíková, Rychaltice 138, 739 46 Hukvaldy 

- MUDr. Petr Kuběna, Křivá 525/26, 500 11 Hradec – Králové 

 

4. Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou: 

 

- pozemky parc.č. 339/13, 339/12, 409/2, 409/5, 417/7, 414/2, 416/2, St. 193, St. 337, St. 8/3, St. 

7, St. 4, St. 315, 411, 408, 406/1, 406/2, 402/2, 1584/7, 393/9, 393/1, 1584/8, 1584/3, 384/9, 

384/8, 393/3, 1584/4, 1584/6 k.ú. Rychaltice 

- stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. St. 315 k.ú. Rychaltice, bez č.p./ev  
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- stavba  občanského vybavení na pozemku parc.č. St. 7 k.ú. Rychaltice, Rychaltice č.p. 3 

- jiná stavby na pozemku parc.č. St. 4 k.ú. Rychaltice, bez č.p./ev  

- zemědělská stavba na pozemku parc.č. St. 8/3 k.ú. Rychaltice, bez č.p./ev 

- stavba rodinného domu na pozemku parc.č. St. 337 k.ú. Rychaltice, Rychaltice č.p. 128 

- zemědělská stavba na pozemku parc. č. St. 193 k.ú. Rychaltice, bez č.p./ev 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (vyjádření č.j. 

561843/18 ze dne 14.03.2018, vyjádření zn. 18464 ze dne 29.08.2018) 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice (stanovisko zn. 5001718676 

ze dne 25.05.2018) 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (1. vyjádření zn. 

0100965757 ze dne 06.08.2018) 

 

5. Dotčené správní orgány – jednotlivě 

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 

22 Frýdek-Místek (koordinované stanovisko č.j. MMFM 70393/2018 ze dne 09.07.2018) 

 

 

 

Vzhledem k velkému počtu účastníků, se účastníkům řízení pod bodem 4 oznámení o zahájení 

územního řízení doručí dle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ust. § 144 odst. 2 

správního řádu, veřejnou vyhláškou. 

 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i 

osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje v souladu s § 

25 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 

 

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Brušperk po dobu 15 dnů. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení o zahájení 

územního řízení se zveřejní též prostřednictvím elektronické úřední desky Městského úřadu 

Brušperk. 

 

Oznámení o zahájení územního řízení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu 

Hukvaldy po dobu 15 dnů.  Toto vyvěšení má pouze informační účinek a nemá vliv na lhůtu 

doručení. 

Městský úřad Brušperk, stavební úřad, tímto žádá Obecní úřad Hukvaldy o vyvěšení 

oznámení o zahájení územního řízení po dobu 15 dnů a následné vrácení stavebnímu úřadu 

v Brušperku s vyznačením lhůt (s potvrzením vyvěšení).  

 

 

Vyvěšeno dne:                                 Sejmuto dne:                               Podpis a razítko: 
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