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INFORMACE O ZAHÁJENÉM ŘÍZENÍ 

 
Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané v souladu s ust. 70 odst. 2 zákona č.. 
114/1992 Sb., informuje Asociaci ochrany životního prostředí CR, z.s., Okružní č.p. 1309, Lutyně, 735 
14 Orlová 4 a spolek RACEK BOHUMÍN o.s., Čáslavská č.p. 988, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, o 
zahájeném řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané “In-line okruh kolem 
Vrbického jezera – II.etapa“ na pozemcích parc. č. 1432/1, 287/3, 288, 289/2, 1540, 1541/2, 1562, 1564, 
1567, 1569/8, 1569/9 v katastrálním území Pudlov, kterou podalo Město Bohumín v zastoupení Ing. Jitka 
Ptošková, Masarykova 158, 735 81 Bohumín. Řízení bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje 
řízení, došla příslušnému správnímu orgánu. 
Dle ustanovení 85 odst. I stavebního zákona účastníky územního řízení jsou: 
a) žadatel, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
Dle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení dále jsou: 
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že občanská sdružení (spolky) v předmětném řízení nemají postavení 
účastníka řízení. 
 
Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje, a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Radiňák 
vedoucí stavebního odboru 
 
Rozdělovník: 
RACEK BOHUMIN o.s., Čáslavská č.p. 988, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín I (doručováno veřejnou 
vyhláškou) 
Asociace ochrany životního prostředí CR, z.s., IDDS: 2fes66e, sídlo: Okružní č.p. 1309, Lutyně, 735 14 
Orlová 4 (doručováno veřejnou vyhláškou)  
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Dále obdrží: 
Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, organizační odbor 
 
Vyvěšeno dne: 19.2.2020   Sejmuto dne: 28.2.2020 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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