MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
Odbor stavební úřad
17. listopadu 411/3
743 01 Bílovec
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

MBC/8184/22/SÚ/voj 337/2022
Vladislava Vojkůvková
556 312 180
vladislava.vojkuvkova@bilovec.cz
24. března 2022

OZNÁMENÍ
POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PLATNOSTI ÚZEMNÍHO
ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 19.11.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., (IČO 24729035), Teplická č. p.
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupena na základě plné moci společností PROFI
EMG s.r.o., (IČO 49285203), Teplého č. p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, u MěÚ
Bílovec, odboru stavební úřad, žádost o prodloužení platnosti, na dobu 5 let, územního rozhodnutí
ze dne 13.1.2020 pod zn.: MBC/14971/19/SÚ/boc 1997/2019, a nabylo právní moci dne 18.2.2020,
pro stavbu: IE-12-8006371, V651/652 Odbočka Studénka, SO 03 NPT na pozemcích parc.č.
3910/3, 4829, 4833, 4834, 4837, 4838, 4840, 4841, 4842, 4844 v kat. území Bílov, parc.č.
2227/11, 2227/12, 2227/14, 2227/21, 2250/3, 2250/7, 2250/8, 2250/12, 2265/25, 2265/29, 2265/30,
2265/31, 2823, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2919, 2921, 2925,
2926, 2927, 2928/1, 2928/2, 2929, 2967, 2968, 2998, 3056, 3078, 3081, 3094, 3096, 3105, 3109 v
kat. území Butovice, a parc.č. 891/5, 891/6, 891/7, 891/9, 891/10, 891/13, 891/14, 891/15, 891/28,
891/29, 891/34, 905/7, 917/1, 2068/1, 2070/1, 2070/10, 2231/18, 2238, 2322, 2323, 2328, 2344,
2347, 2351, 2365, 2366, 2369, 2370, 2371, 2377, 2381, 2388 v kat. území Pustějov. Uvedeným
dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti. MěÚ Bílovec, odbor stavební úřad, opatřením ze
dne 4.2.2022 pod zn.: MBC/3456/22/boc 337/2022 zahájení řízení o prodloužení platnosti oznámil.
Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst.1, písm. c) a e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad dle ust. §11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), oznamuje podle § 87 odst.1
stavebního zákona pokračování územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
Dle § 144 odst. 6 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat
písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 5, veřejnou vyhláškou. To se netýká
účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům
řízení se doručuje jednotlivě. Podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení dle § 27
odst. 1 správního řádu vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a); dle
ust. § 87 odst.1 stavebního zákona se dotčeným orgánům o obci, která je účastníkem řízení dle ust.
§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona doručuje jednotlivě. V souladu s ustanovením § 93 odst. 3
stavebního zákona, dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost
prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty
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platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní
jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží.
Dle § 87 odst. 3 stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení
s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy
veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu (Město Studénka, Obec Pustějov, Obec
Bílov) v řízení s velkým počtem účastníků doručuje oznámení o zahájení řízení vždy veřejnou
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději
v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům (Městský úřad Studénka, Obecní úřad
Pustějov, Obecní úřad Bílov), které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních
deskách, bez účinku doručení; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který je stavebním úřadem. Jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle §
85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona.
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení
a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Stavební úřad v řízení o
prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí, na které se přiměřeně vztahují ustanovení o
územním řízení, již neobesílal účastníky dle § 85 odst. 2 písm. a) jednotlivě, jelikož již byli
s umístěním záměru seznámeni v řízení o umístění stavby, které bylo ukončeno územním
rozhodnutím ze dne 13.1.2020 pod č.j.: MBC/14971/19/SÚ/boc 1997/2019 a nabylo právní moci
dne 18.2.2020. Stavební úřad proto účastníky dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
identifikoval označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a doručuje těmto
účastníkům veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce správního orgánu.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 a § 93 odst. 3 stavebního zákona mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
V následujících 3 pracovních dnech po uplynutí výše uvedené 15-ti denní lhůty se účastníci
řízení mohou, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit k podkladům
rozhodnutí. Stavební úřad současně upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze
k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž
stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 89 odst. 1
stavebního zákona.

Poučení:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ustanovení § 4 odst. 4
stavebního zákona a námitky účastníků územního řízení musí být, v souladu s ustanovením § 89
odst. 1 stavebního zákona, uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení), jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územně plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Účastník územního řízení, v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 stavebního zákona,
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v ustanovení § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží.
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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) a b) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Účastníci územního řízení mají možnost navrhovat důkazy (v souladu s ustanovením § 36
odst. 1 správního řádu), mohou nahlížet do spisu (v souladu s ustanovením § 38 správního řádu),
ve stanovené lhůtě (do 15 dnů od doručení tohoto oznámení) a seznámit se s podklady rozhodnutí
před jeho vydáním. Mohou tak učinit v kanceláři č. 106 zdejšího stavebního úřadu (Městský úřad
Bílovec, odbor stavební úřad, pondělí a středa od 8:00-17:00 hodin - polední přestávka 11.00 12.00 hodin) a v recepci stavebního úřadu (Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad, úterý
a čtvrtek od 8:00-14:00 hodin - polední přestávka 11.00 - 12.00 hodin).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc.
„otisk úředního razítka“
Digitálně podepsal
Vladislava Vojkůvková
Datum: 24.03.2022
09:02:34 +01:00

Vladislava Vojkůvková, v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha k oznámení:
- ověřený výkres C.1.1. - Situační výkres širších vztahů
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního úřadu, který
písemnost doručuje – Městského úřadu Bílovec, a na úřední desce Městského úřadu Studénka a
Obecního úřadu Pustějov, Obecního úřadu Bílov) v elektronické podobě. Vyvěšení na úřední desce
Městského úřadu Studénka, Obecního úřadu Pustějov a Obecního úřadu Bílov má pouze
informativní charakter.

Vyvěšeno dne .......................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Doručí se:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 písm. a) a b) stavebního zákona - doporučeně do
vlastních rukou
Datová schránka:
PROFI EMG s.r.o., Teplého č. p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, DS: PO, yqxuzs6
Město Studénka, nám. Republiky č. p. 762, Butovice, 742 13 Studénka 3, DS: OVM, vz3bvhc
Obec Bílov, Bílov č. p. 5, 743 01 Bílovec 1, DS: OVM, e4raxmp
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Obec Pustějov, Pustějov č. p. 54, 742 43 Pustějov, DS: OVM, 7pnaxsh
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona - doručeno veřejnou
vyhláškou
vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a ten, kdo má jiné věcné
právo k těmto pozemkům – parc.č. 3910/3, 4829, 4833, 4834, 4837, 4838, 4840, 4841, 4842, 4844
v kat. území Bílov, parc.č. 2227/11, 2227/12, 2227/14, 2227/21, 2250/3, 2250/7, 2250/8, 2250/12,
2265/25, 2265/29, 2265/30, 2265/31, 2823, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2904, 2905, 2906, 2907,
2909, 2919, 2921, 2925, 2926, 2927, 2928/1, 2928/2, 2929, 2967, 2968, 2998, 3056, 3078, 3081,
3094, 3096, 3105, 3109 v kat. území Butovice, a parc.č. 891/5, 891/6, 891/7, 891/9, 891/10, 891/13,
891/14, 891/15, 891/28, 891/29, 891/34, 905/7, 917/1, 2068/1, 2070/1, 2070/10, 2231/18, 2238,
2322, 2323, 2328, 2344, 2347, 2351, 2365, 2366, 2369, 2370, 2371, 2377, 2381, 2388 v kat. území
Pustějov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - doručeno veřejnou
vyhláškou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č. p. 1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava 9
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 702
00 Ostrava 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č. p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
ČD - Telematika a.s., Pernerova č. p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (parc.č. 2354, 2356,
2357, 2381, 2382, 2384, 2405 v kat. území Pustějov, parc.č. 4830, 4831, 4832, 4840 v kat. území
Bílov), jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Dotčené orgány:
MěÚ Bílovec, odbor dopravy a SH, 17. listopadu č. p. 411/3, 743 01 Bílovec 1
MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu č. p. 411/3, 743 01
Bílovec 1
Datová schránka:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova č.
p. 9, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, w8pai4f
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava, Výškovická č. p. 2995/40, Zábřeh, 700 30
Ostrava 30, DS: OVM, spdaive
Ministerstvo obrany - odbor ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10
Brno, DS: OVM, hjyaavk
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, Odboje č. p. 1941/1, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM_PO, 2cy8h6t
Na vyvěšení:
Městský úřad Bílovec, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
Městský úřad Studénka, Smetanova č. p. 762, 742 13 Studénka 3 (vyvěšení na této úřední desce
tohoto úřadu je jen pořádkové)
Obecní úřad Pustějov, Pustějov č.p. 54, 742 43 Pustějov (vyvěšení na této úřední desce tohoto úřadu
je jen pořádkové)
Obecní úřad Bílov, Bílov č. p. 5, 743 01 Bílovec 1, (vyvěšení na této úřední desce tohoto úřadu je
jen pořádkové)
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