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Váš dopis zn. 
 

       
Adresát:  
 

dle rozdělovníku  

 

Spisová značka STU 33319/2011 SVI 
Č.J. MURY 35972/2011 
Vyřizuje  Bc. Štěpán Švikruha – oprávněná úřední 

osoba 
Telefon / Fax 554 254 307 
E-mail: svikruha@rymarov.cz 
Datum 30.8.2011 

 
Žadatel: 
Obec Malá Štáhle, zast. starostou Ing. Miroslavem Pospíšilem, (IČ: 005 75 968), Malá 
Štáhle 26, 795 01  Rýmařov, 
zast. společností Hutní projekt Ostrava a.s., zast. jednatelem Ing. Milanem Dobiášem, 
(IČ: 451 93 622), 28. října 1142/168, 709 00  Ostrava, 
zast. Jindřiškou Kaminskou, nar. 22.12.1952, 28. října 1142/168, 709 00  Ostrava 

 
OZNÁMENÍ  

o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a seznámení 
s podklady rozhodnutí 

 
Dne 8.8.2011 podal u zdejšího stavebního úřadu žadatel, Obec Malá Štáhle, 

(IČ: 005 75 968), se sídlem Malá Štáhle 26, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nazvané "Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro 
volnočasové aktivity a turistiku" na pozemích parc.č. 71/3, 88/2, 89, 96/2, 97/6, 116/8, 
116/9, 116/10, 117/1, 117/2, 118, 123, 125/5, 127, 151/7, 182/6, 410/1, 162/3, 182/4, 418/3, 
92, 418/1, 88/5, 88/6, 94, 116/4, 116/4, 411, 440/2, 154, 159, 116/1, 182/5, 116/5, vše v k.ú. 
Malá Štáhle, obec Malá Štáhle a na pozemcích parc.č. 669, 671, 675/1, 727, 729, 668, 268, 
667/2, 788/2, 1494/1, vše v k.ú. Dolní Moravice, obec Dolní Moravice, která obsahuje: 
stavbu in-line dráhy pro bruslení, cyklistické stezky, naučné stezky, parkoviště pro osobní 
motorová vozidla o kapacitě 11 kolmých parkovacích stání a rekonstrukci stávající přístupové 
komunikace. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. f) 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 a § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení územního řízení a současně k projednání návrhu 
nařizuje veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 
 

11.10.2011 (úterý) v 10:00 hodin 
se schůzkou na Obecním úřadě v Malé Štáhli. 

 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné námitky uplatnit přede dnem 

ústního jednání u Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad (pracovní dny: pondělí a 
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středa 07:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, úterý a čtvrtek 07:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 a pátek 
07:30 – 11:30 a 12:30-13:30 hod.). Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve 
stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. 

Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich 
postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nebudou 
splňovat výše uvedené požadavky, nebude přihlédnuto. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
 Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, 
může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o 
tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno 
ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na 
nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Obsahové náležitosti 
informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí musí 
obsahovat náležitosti uvedené v § 8 vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

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

Městský úřad v Rýmařově, odbor stavební úřad, účastníkům řízení současně sděluje, 
že po provedení ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí 
ve věci.  

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, stavební úřad sděluje, že před 
vydáním rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této 
souvislosti upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, 
podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem 
stanovené lhůtě, toto ustanovení  n e s l o u ž í  k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně 
vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu 
(pracovní dny: pondělí a středa 07:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, úterý a čtvrtek 07:30 – 11:30 a 
12:30 – 14:00 a pátek 07:30 – 11:30 a 12:30-13:30 hod.), ve stanoveném termínu. 

Rozhodnutí ve věci nebude vydáno dříve než po dvou dnech po provedení ústního 
jednání s místním šetřením. 
 

Poučení: 
Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje 

veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu a to tak, že se písemnost, popřípadě 
oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se 
zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. 
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke 
zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů 
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu 
do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů 
podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo 
osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 
V rámci řízení jsou účastníci oprávněni: 

- navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, 
pokud správní úřad usnesením tuto dobu neomezí, 

- vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad informace o 
řízení, 

- nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností, 
- činit podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny, 
- žádat o sdělení oprávnění úředních osob, které v dané věci činí úkony, 
- před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, 
- zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí 

nalézacího správního úřadu. 
 

   Bc. Štěpán Švikruha 
     oprávněná úřední osoba 

          
                 „otisk razítka“ 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Rýmařov, informativně u Obecního úřadu v Malé Štáhli, a zveřejněno též způsobem 
umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:..…...........       Sejmuto z úřední desky dne:........……….. 
 
 
 
Podpis a razítko:…………………………       Podpis a razítko:…………………………. 
 
 
 
Uveřejněno na www stránkách dne:……..           Sejmuto z www stránek dne:…………… 
 
 
 
Podpis a razítko:…………………………       Podpis a razítko:…………………………. 
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Doručí se: 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na doručenku): 
Žadatel: 
Obec Malá Štáhle, zast. starostou Ing. Miroslavem Pospíšilem, (IČ: 005 75 968), Malá Štáhle 
26, 795 01  Rýmařov, 
zast. společností Hutní projekt Ostrava a.s., zast. jednatelem Ing. Milanem Dobiášem, 
(IČ: 451 93 622), 28. října 1142/168, 709 00  Ostrava, 
zast. Jindřiškou Kaminskou, nar. 22.12.1952, 28. října 1142/168, 709 00  Ostrava 
 
Obec: 
Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01  Rýmařov, 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
Jaroslav Michalek, Stavbařů č.p. 2855/1, Ústí nad Labem-Severní Terasa, 400 01  Ústí nad 
Labem 11 
Pavel Kročil, Malá Štáhle č.p. 46, Malá Štáhle, 795 01  Rýmařov 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské 
Hory 
Lesy České Republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 
Frýdek-Místek 
Lesy České Republiky, s.p., lesní správa Janovice, Zámecká 2, 793 42 Janovice 
Ing. Michal Novák, Vančurova č.p. 469/17, 792 01  Bruntál 1 
Dušan Schreier, Hlavní č.p. 278/40, Opava-Kylešovice, 747 06  Opava 6 
Jan Hoško, Horní Václavov č.p. 76, Václavov u Bruntálu, 792 01  Bruntál 1 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Ing. Pavel Vinohradník, Žižkova č.p. 349/1, 795 01  Rýmařov 
Mgr. Jan Vinohradník, Dolní Moravice č.p. 145, Dolní Moravice, 795 01  Rýmařov 
Ing. Gabriela Hanáková, Hoštice č.p. 93, Hoštice-Heroltice, 682 01  Vyškov 1 
Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, 795 01 Rýmařov 
Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 
SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava 
  
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku): 
Městský úřad Rýmařov, odbor ŽPaRR, náměstí Míru č.p. 230/1, 795 01  Rýmařov 
Městský úřad Rýmařov, odbor DaSH, náměstí Míru č.p. 230/1, 795 01  Rýmařov 
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října č.p. 
2771/117, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  Ostrava 2 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Bruntál, Zahradní 
885/5, 792 01 Bruntál 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál 
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