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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 30.06.2017 podal žadatel Obec Dolní Lomná, se sídlem Dolní Lomná č. p. 164, 739 91
Jablunkov, zastoupena starostkou obce Renatou Pavlínovou, žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby „Cyklostezka údolím Lomné – Dolní Lomná – III. etapa“ na pozemcích
p. č. 2563/1 (vodní plocha), 417/1 (lesní pozemek), 2435/1 (ostatní plocha), 417/3 (ostatní
plocha), 2435/2 (ostatní plocha), 418/2 (trvalý travní porost), 418/7 (ostatní plocha), 418/6
(ostatní plocha), 418/1 (ostatní plocha), 418/4 (ostatní plocha), 669/1 (lesní pozemek), 670/3
(lesní pozemek), 670/2 (ostatní plocha), 670/1 (ostatní plocha), 2489 (ostatní plocha), 2425/1
(ostatní plocha), 663/1 (trvalý travní porost), 664/3 (ostatní plocha), 2369/52 (lesní pozemek),
2377/8 (ostatní plocha), 2494/1 (ostatní plocha), 2375/1 (ostatní plocha), 2375/2 (trvalý travní
porost), 2374/1 (ostatní plocha), 1445/1 (ostatní plocha), 1448/1 (lesní pozemek) v katastrálním
území Dolní Lomná. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a 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), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým
účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání
na místě i od ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději do 31.07.2017, jinak k nim nebude přihlédnuto.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se 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 § 89 odst. 4 stavebního zákona, 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) a b) 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 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.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 1 zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě
shora uvedené (Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední
dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00).

Zároveň upozorňujeme, že účastníci řízení mají možnost, podle § 36 odst. 3 správního řádu,
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve dnech
od 01.08.2017 do 03.08.2017.
Jelikož se v tomto daném případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení řízení a také další
úkony v řízení doručují veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“); to se netýká účastníků
řízení uvedených v § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou žadatel a další dotčené osoby,
na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí
správního orgánu.

„otisk úředního razítka“
Ing. Lucie Kadlubcová
referentka odboru územního plánování
a stavebního řádu

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den vyvěšení
na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení
považuje za doručené, bylo-li v této lhůtě oznámení zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne ........................

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

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

Rozdělovník
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních
rukou):
Žadatel:
Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná č. p. 164, 739 91 Jablunkov
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná č. p. 164, 739 91 Jablunkov
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zdeněk Klimeš, Horní 1433/2a, Město, 736 01 Havířov 1
Alicja Klimešová, Horní 1433/2a, Město, 736 01 Havířov 1
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Anna Turoňová, Dolní Lomná č. p. 85, 739 91 Jablunkov
Jan Turoň, Dolní Lomná č. p. 85, 739 91 Jablunkov
Alois Sikora, Dolní Lomná č. p. 194, 739 91 Jablunkov
Marie Sikorová, Dolní Lomná č. p. 194, 739 91 Jablunkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Antonín Sikora, Dolní Lomná č. p. 125, 739 91 Jablunkov
Alena Sikorová, Dolní Lomná č. p. 125, 739 91 Jablunkov
Vladislav Bartulec, Dolní Lomná č. p. 306, 739 91 Jablunkov
Daniela Bartulcová, Dolní Lomná č. p. 306, 739 91 Jablunkov

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousedním pozemkům právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, tj. pozemky
p. č. 416/2, 564, 416/1, 871/1, 670/15, 416/4, 417/2, 528, 418/5, 546, 547, 549, st. 59, 418/3,
2488/1, 669/10, 774, 669/9, 773, 669/8, 772, 669/7, 771, 667, 662, 660/1, 660/4, 660/5, 663/2,
664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 1428/1, 2375/3, 2376/1, 2374/2, 1444 v katastrálním území Dolní
Lomná a pozemky p. č. 1445/2, 2563/3 v katastrálním území Horní Lomná.

Dotčené orgány pro územní řízení (jednotlivě):
HZS Moravskoslezského kraje, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek 12
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava 2 – Policie ČR, dopravní inspektorát, Obvodní oddělení Třinec, ul. 1. máje 124,
739 61 Třinec 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nádažní 36, Rožnov pod Radhoštěm,
756 61
MěÚ Jablunkov, odbor ÚPSŘ – silniční správní úřad
MěÚ Jablunkov, odbor dopravy
MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství
- orgán ochrany zemědělského půdního fondu
- orgán státní správy lesů
- vodoprávní úřad

Na vědomí:
MěÚ Jablunkov, odbor VaŽÚ - se žádostí o vyvěšení
Obecní úřad Dolní Lomná – se žádostí o vyvěšení na úřední desku
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