MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
Odbor dopravy a silničního hospodářství
17. listopadu 411/3
743 01 Bílovec
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MBC/27994/17/DSH/Al 2201/2017
Ing. Alexandra Alčerová
556 312 138
alexandra.alcerova@bilovec.cz

DATUM:

16. října 2017

Usnesení
Dne 31.10.2016 podal Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká č.p.1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín, zastoupen
na základě plné moci společností ČECH - ENGINEERING, a.s., IČ 25394983, Nádražní
č.p.545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, u MěÚ Bílovec, odboru výstavby, žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Butovice - 1. etapa na
pozemku parc.č. 4748 v kat. území Bílov, 33/1, 594/1, 2535/2, 2690/2, 3069, 3070, 3071, 3072,
3074, 3076, 3082, 3085, 3086/1, 3087/1, 3087/2, 3088, 3098, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125,
3126, 3127, 3133, 3135 v kat. území Butovice, 37/3 v kat. území Studénka nad Odrou.
Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad
podle ustanovení §15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), věcně příslušný podle
ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), místně příslušný podle
ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“), určuje, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu, pro doplnění podkladů
žádosti o stavební povolení, stanovených ve výzvě č.j. MBC/27992/17/DSH/Al 2201/2017 lhůtu
do 30.11.2017 a současně
rozhodl
v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona, že stavební řízení na stavbu:
Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Butovice - 1. etapa na pozemku parc.č. 4748 v kat.
území Bílov, 33/1, 594/1, 2535/2, 2690/2, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 3076, 3082, 3085,
3086/1, 3087/1, 3087/2, 3088, 3098, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3133, 3135 v
kat. území Butovice, 37/3 v kat. území Studénka nad Odrou, zahájené dnem podání žádosti, na
výše uvedenou dobu

přerušuje.
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Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka
Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín, zastoupen na základě plné moci společností
ČECH - ENGINEERING, a.s., IČ 25394983, Nádražní č.p.545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Odůvodnění:
Dne 31.10.2016 podal Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká č.p.1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín, zastoupen
na základě plné moci společností ČECH - ENGINEERING, a.s., IČ 25394983, Nádražní
č.p.545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, u MěÚ Bílovec, odboru výstavby, žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Butovice - 1. etapa na
pozemku parc.č. 4748 v kat. území Bílov, 33/1, 594/1, 2535/2, 2690/2, 3069, 3070, 3071, 3072,
3074, 3076, 3082, 3085, 3086/1, 3087/1, 3087/2, 3088, 3098, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125,
3126, 3127, 3133, 3135 v kat. území Butovice, 37/3 v kat. území Studénka nad Odrou.
Speciální stavební úřad předloženou žádost a připojené podklady přezkoumal z hlediska
jejich úplnosti a z dalších hledisek v uvedených ustanoveních § 110 a § 111 stavebního zákona, dne
7.9.2017 pod č.j. MBC/24214/17/DSH/Al 2201/2017 oznámil zahájení stavebního řízení a při
následné kontrole zjistil, že předložená žádost neobsahuje požadované stanovisko společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. týkající se stavby – pouze část stavby (vodní
dílo).
Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, speciální stavební úřad v souladu s § 111 odst. 3 stavebního zákona vyzval
žadatele, samostatnou výzvou č.j. MBC/27992/17/DSH/Al 2201/2017 k odstranění nedostatků
žádosti a tímto usnesením k tomu. V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu, určil pro
doplnění podkladů žádosti (odstranění nedostatků žádosti) lhůtu do 30.11.2017 a současně stavební
řízení podle § 111 odst. 3 stavebního zákona na uvedenou dobu přerušil. Lhůta k doplnění podané
žádosti byla stanovena s ohledem na rozsah požadovaných podkladů, na předpokládanou dobu
jejich zabezpečení a speciální stavební úřad ji považuje za dostatečnou.
Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:
~ Státní pozemkový úřad, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., NET4GAS,
s.r.o., Povodí Odry, státní podnik, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, GridServices, s.r.o., Město
Studénka, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vlastník sousedního pozemku nebo
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním
stavby přímo dotčeno

Poučení:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního
řádu, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho doručení, podáním učiněným u zdejšího speciálního stavebního úřadu. O případném
odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství.
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Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění.
Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ustanovení § 37 odst. 2
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jemuž předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství, na jeho
náklady.
Podání odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu, odkladný
účinek.
Po dobu přerušení stavebního řízení lhůta k vyřízení věci neběží. Speciální stavební úřad
bude v řízení pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno. Pokud
nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude stavební řízení podle § 66
správního řádu zastaveno.
Digitálně podepsal Ing. Alexandra
Alčerová
Datum: 16.10.2017 10:20:50
„otisk úředního razítka“
+02:00
Ing. Alexandra Alčerová v.r.
oprávněná úřední osoba

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce správního úřadu, který písemnost
doručuje – MěÚ Bílovec, na úřední desce Obecního úřadu Bílov a Městského úřadu Studénka
a v elektronické podobě (vyvěšení na úřední desce ObÚ Bílov a MěÚ Studénka je pouze informativní).
Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: ……………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 109 odst. a):
Datová schránka:
~

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka
Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín – prostřednictvím zmocněnce ČECH ENGINEERING, a.s., Nádražní č.p.545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, rfedjsv
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Účastníci řízení dle § 109 odst. b) až d)
Veřejnou vyhláškou:
~

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

~

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

~

NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p.1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

~

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

~

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská č.p.525/33, 656 09 Brno

~

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p.1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava 9

~

Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova č.p.525, 741 11 Nový Jičín

~

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

~

Město Studénka, nám. Republiky č.p.762, Butovice, 742 13 Studénka 3

~

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Muglinovská č.p.1038/5, 702 00 Ostrava 2

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Dotčené orgány:
~

MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu č.p.411/3, 743 01
Bílovec 1

~

MěÚ Bílovec, odbor výstavby, 17. listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1

~

MěÚ Bílovec, odbor dopravy a SH, 17. listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1

Datová schránka:
~

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p.2995/40, Zábřeh, 700 30
Ostrava 30, DS: OVM, spdaive

~

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odd.ochrany územních zájmů Brno,
Svatoplukova č.p.2687/84, 662 10 Brno, DS: OVM, hjyaavk

~

Policie ČR - dopravní inspektorát, Sv. Čecha č.p.11, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, n5hai7v

~

Drážní úřad, Nerudova č.p.1, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 5mjaatd

~

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p.1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS:
OVM, n75aau3

~

Městský úřad Studénka, odbor SŘÚPaR, nám. Republiky č.p.762, 742 13 Studénka 3, DS: OVM,
vz3bvhc

~

Obecní úřad Bílov, Bílov č.p.5, 743 01 Bílovec 1, DS: OVM, e4raxmp

Na vyvěšení:
~

MěÚ Bílovec, 17.listopadu č.p. 411/3, 741 03 Bílovec

~

Městský úřad Studénka, nám. Republiky č.p.762, 742 13 Studénka 3

~

Obecní úřad Bílov, Bílov č.p.5, 743 01 Bílovec 1
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