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Obecní úřad Mosty u Jablunkova  

Stavební odbor     

739 98 Mosty u Jablunkova 800 

 
 

Č.J.: OUMJ   1620/2015 
Sp.zn.: MuJ 101/2015/Stav. odbor/Dro 
Vyřizuje: Petra Drongová     

E-mail: p.drongova@mostyujablunkova.cz  

Telefon: 558337921     

Datum: 07.08.2015     

  
 
 

Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí 
 
Obecní úřad v Mostech u Jablunkova, Správní odbor – stavební úřad (dále jen ,,stavební 
úřad”), jako příslušný stavební úřad, podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), vede řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  
 

„ Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci programu rozvoje Trojmezí II“ 

 
na pozemcích p. č. 3814, p. č. 3762, p. č. 3761, p. č. 3760, p. č. 3759, p. č. 3757, p. č. 3758, p. 
č. 1208/4, p. č. 1208/26, p. č. 1208/33, p. č. st. 562, p. č. st. 547, p. č. 1201/10, p. č. 1208/29, 
p. č. 1208/37, p. č. 1208/19 vše v katastrálním území Hrčava, na žádost Obce Hrčava, se 
sídlem Hrčava 53, 739 98 Mosty u Jablunkova, zastoupena na základě plné moci právnickou 
osovou ArcDesign, se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava (dále jen „žadatel“). 
 
 

Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše 
uvedenou stavbu, stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v 
předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí a to do: 

 

3 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu 
Obecního úřadu Mosty u Jablunkova, v úřední dny, pondělí a středa, v době od 8:00 do 17:00 
hodin, v úterý a čtvrtek v době od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek v době od 8:00 do 13:00. 
 
 
Podklady pro vydání rozhodnutí: 
 

- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ, č. j. MEJA 

9443/2015, ze dne 3. 6. 2015, 
- souhlas MěÚ Jablunkov k trvalému odnětí půdy ze ZPF, č. j. MEJA 8751/2015, ze dne 

29. 5. 2015, 
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- vyjádření s hlediska územního plánu, MěÚ Jablunkova, odbor ÚPSŘ, č. j. MEJA 
7060/2015, ze dne 5. 5. 2015, 

- vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát KŘ policie MSK, územního odboru F- M, 
č. j. KRPT-94216-2/ČJ-2015-070208, ze dne 26. 5. 2015, 

- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., značka 0100399577, ze dne 5. 4. 2015, 
- vyjádření O2 Czech Republic, a. s., č. j. 567886/15, ze dne 5. 4. 2015, 
- vyjádření Obce Hrčava, existence sítí, ze dne 10. 4. 2015, 
- geodetické zaměření lokality, březen 2015 (výkres E.4-01), 
- stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s., č. j. 093150041, ze dne 28. 4. 2015, 
- námitky proti projednávanému záměru, pana Miroslava Michalíka a paní Dagmar 

Michalíkové, oba bytem Hrčava 102, 739 98 Mosty u Jablunkova, ze dne 30. 7.2015, 
- námitky proti projednávanému záměru, pana Petra Zbončáka, bytem Závodní 2427, 

735 06 Karviná 6, ze dne 4. 8. 2015. 
 

Účastníci řízení mají dle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu právo navrhovat důkazy a 
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou 
plnou moc.  
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
Petra Drongová, v. r. 
referent stavebního úřadu 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den vyvěšení 
na úřední desce Obecního úřadu Mosty u Jablunkova.) 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 řízení dle § 85 odst.1 (doporučeně do vlastních rukou): 
Žadatel, který je zároveň obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 
- Obec Hrčava, se sídlem Hrčava 53, 739 98 Mosty u Jablunkova, zastoupena na základě plné 
moci ArcDesign, se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava Ostrava – Vítkovice 
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě): 

1. Anna Bažantová, Pod Kalvárií 412, 763 61 Napajedla 
2. Marta Smolková, Střední 18, 747 15 Šilheřovice 
3. Josef Vavřač, U Zastávky 1960/34, 466 01 Jablonec nad Nisou 
4. Milan Husar, Hrčava 21, 739 98 Mosty u Jablunkova  
5. Anežka Husarová, Hrčava 21, 739 98 Mosty u Jablunkova 
6. Anna Haratyková, Hrčava 61, 739 98 Mosty u Jablunkova  
7. Jan Husar, Hrčava 62, 739 98 Mosty u Jablunkova 
8. Tomáš Husar, Hrčava 62, 739 98 Mosty u Jablunkova 
9. Štěpánka Gořalková, Hrčava 61, 739 98 Mosty u Jablunkova 
10. Anna Wawrzaczová, Hrčava 28, 739 98 Mosty u Jablunkova 
11. Policie ČR, územní odbor Frýdek – Místek, dopravní inspektorát Třinec, ul. 1.máje, 

739 61   Třinec 
12. ČEZ Distribuce, a. s., Teplicá 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 

 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou): 
 

1. Bacmaňaková Terezie, adresa neznámá 
 
Účastníci řízení, kterým se prokazatelně nedaří doručovat dle ust. § 32 odst. 2 písm. e) a odst. 
3 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou): 
 
Neznámí dědicové po zemřelé Anně Wawrzaczové, naposledy bytem Hrčava 28, 739 98. 
 
 
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. 1194/1, p. č. 1194/2, p. č. 3784, p. č. 1175/18, 1188/73, p. č. 
1175/19, p. č. 577, p. č. 1175/20, p. č. 549, p. č. 3774/1, p. č. 3774/3, p. č. 3774/2, p. č. 3700, 
p. č. 3701, p. č. 620, p. č. 3773, p. č. 3772, p. č. 3771, p. č. 3768, p. č. 3767, p. č. 3765, p. č. 
3766, p. č. 3764, p. č. 3763, p. č. 3716, p. č. 3717, p. č. 3720, p. č. 3755, p. č. 1208/5, p. č. 
1208/3, p. č. 1208/35, p. č. 3756, p. č. 1201/8, p. č. 1208/34, p. č. 555, p. č. 1208/2, p. č. 
1208/38, p. č. 3177/1, p. č. 3816/2, p. č. 1208/28, p. č. 561, p. č. 1188/105, p. č. 1188/104 v 
katastrálním území Hrčava 
 
Dotčené orgány (jednotlivě): 
 
- Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, Dukelská 144, 739 91 
Jablunkov 
 
Na vědomí: 
Obecní úřad Mosty u Jablunkova 800 s žádostí o vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Hrčava 53 s žádostí o vyvěšení na úřední desce 
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