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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM 
(doručováno veřejnou vyhláškou) 

 
Město Rychvald, zastoupeno starostou Milanem STAROSTKOU, Orlovská 678, 735 32  Rychvald 

(dále jen "stavebník") dne 4.10.2019 podalo žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na 
stavbu: 

"Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě na pozemku parc.č. 6832/1 v kat. 
území Rychvald" 

obec Rychvald, ulice Michálkovická 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 6832/1 v katastrálním území Rychvald. Uvedeným dnem bylo 
řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Stavební  povolení ze dne 10.10.2016 pod zn.: 
MěÚ-R/1323/2016-Új, které nabylo právní moci dne 23.11.2016 vydal Městský úřad Rychvald, odbor 
stavební a životního prostředí. Městský úřad Bohumín, stavební odbor vydal na stavbu rozhodnutí o 
změně stavby před jejím dokončením a a prodloužení platnosti stavebního povolení dne 24.5.2019 pod 
spis.zn.: MUBO/29868/2019/STAV/La. 
 
Popis změny stavby: 
SO 102 Úsek č. 2 - křižovatka s ul. Mysliveckou - křižovatka s ul. 1. máje: 
• Dojde k zachování stávajícího příkopu tak, aby bylo možné odvádět veškeré vody do stávajícího toku 
• Nové kanalizační potrubí DN 250 bude v délce 297,0 m 
• Počet odvodňovacích vpustí – 8 x uliční vpusti 
• Počet revizních šachtic – 8 x DN 400) 
• Na dno stávajícího příkopu bude položeno perforované drenážní potrubí s pevným dnem DN 200, 

drenáž bude napojena na horskou vpusť. 
SO 103 Úsek č. 3 - křižovatka s místní komunikací ul. 1. máje: 
• Ve směru na centrum dojde k zachování stávajícího příkopu tak, aby bylo možné odvádět veškeré 

vody do stávajícího toku. Ve směru na Ostravu bude příkop částečně zatrubnění a zatrubnění bude 
vyvedeno do otevřeného příkopu. 

Stoka „A“ – směr Centrum Rychvaldu: 
• Nové kanalizační potrubí DN 250 bude v délce 84,40 m 
• Počet odvodňovacích vpustí – 3 x uliční vpusti 
• Počet revizních šachtic – 3 x DN 400) 
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Stoka „B“ – směr Ostrava: 
• Nové kanalizační potrubí DN 250 bude v délce 213,50 m 
• Počet odvodňovacích vpustí – 3 x uliční vpusti 
• Počet revizních šachtic – 5 x DN 400) 
• Na dno stávajícího příkopu bude položeno perforované drenážní potrubí s pevným dnem DN 200, 

drenáž bude využívat prostor stávajícího propustku. Na začátku úpravy bude navazovat na úsek č. 2 a 
na konci úpravy bude vyvedena do stávajícího silničního příkopu. 

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z projektové dokumentace předložené ke změně stavby před jejím 
dokončením. 
 

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 
odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením, ve kterém 
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány 
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Bohumín, stavební 
odbor, úřední dny pondělí a středa, od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hodin) v kanceláři dveře č. 226 
nebo po telefonické dohodě s oprávněnou úřední osobou na výše uvedeném telefonním čísle. 

Ve lhůtě od 11.dne do 15.dne ode dne doručení mají účastníci možnost, v souladu s § 36 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se, před vydáním  rozhodnutí, k jeho 
podkladům. 
 
Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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

 
 
 
„otisk razítka“ 

 
Ing. Libor Radiňák 
vedoucí stavebního odboru 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce na místě obvyklém Městského 
úřadu v Bohumíně a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Poslední den této 
lhůty je dnem doručení tohoto opatření (§ 25 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů). 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Město Rychvald, Orlovská č.p. 678, 735 32  Rychvald 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, IDDS: jytk8nr, sídlo: 
Bohumínská č.p. 1877/4, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9 
GridServices, s.r.o, IDDS: g7myju3, sídlo: Plynární č.p. 2748/6, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, IDDS: sjfywke, sídlo: Máchova č.p. 201, 471 27  Stráž 
pod Ralskem 
Green Gas DPB, a.s., IDDS: xzxebra, sídlo: Rudé armády č.p. 637, 739 21  Paskov 
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IDDS: ttcffs4, sídlo: Zelená č.p. 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00  
Ostrava 9 
Lukáš Zubel, Eldorádo č.p. 1754, 735 32  Rychvald 
  

Doručí se veřejnou vyhláškou účastníkům řízení dle § 109 písm. e)  a § 115 stavebního zákona a 
dále (dle ust. § 25 odst.1 a § 144 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2756, 2757, 2758, 2759, 2763, 2765/1, 2765/3, 2766, 2767, 2768, 2769/1, 2770, 2771/1, 
2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2809, 2810, 2811/1, 2811/2, 2812/1, 2812/2, 
2813/1, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 4381/3, 4381/4, 4389, 4390, 4391/1, 4391/2, 4400/1, 
4401, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4413/1, 4413/2, 4414, 4415, 4416, 4417, 
4418/1, 4418/2, 4419, 4420, 4421, 4422/1, 4422/2, 4422/3, 4600/1, 4600/9, 4600/11, 4600/13, 
4600/14, 4600/16, 4600/18, 4600/19, 4600/20, 4600/22, 4600/23, 4600/26, 4600/28, 4600/30, 6778, 
6780, 6786 v katastrálním území Rychvald 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Rychvald č.p. 1558, č.p. 1559, č.p. 1560, č.p. 921, č.p. 1573, č.p. 1549, č.p. 269, č.p. 256, č.p. 1552, 
č.p. 966, č.p. 331, č.p. 1736, č.p. 309, č.p. 22, č.p. 271, č.p. 1070, č.p. 995, č.p. 1268, č.p. 1756, č.p. 
1867, č.p. 1864, č.p. 436, č.p. 1463, č.p. 1462, č.p. 2092, č.p. 2093, č.p. 2094, č.p. 2179, č.p. 2153, 
č.p. 2127 a č.p. 2109 

 
dotčené orgány a ostatní 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive, sídlo: 
Ostravská č.p. 883/8, Fryštát, 733 01  Karviná 1 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v, sídlo: 30. dubna č.p. 1682/24, 
Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 
735 81  Bohumín 1 
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