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Oznámení o zahájení územního řízení
Žadatel, Obec Hošťálkovy, IČ 00296031, Hošťálkovy 77, 793 81 Hošťálkovy (dál jen
„žadatel“), podal dne 8.10.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby v územním řízení, a to pro stavbu nazvanou „prodloužení kanalizace Hošťálkovy, stoka
B“ – 3.etapa s uvedením pozemku, na kterém se záměr umisťuje parc.č. 1024/1 – ostatní plocha
v k.ú. Hošťálkovy.
Podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů
(dále jen „správní řád“) bylo uvedeným dnem zahájeno územní řízení o umístění stavby.
K žádosti žadatel přiložil: projektovou dokumentaci k územnímu řízení – odpovědný projektant Ing.
Ludvík Horáček, ČKAIT 1200042, stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury, závazné
stanovisko MěÚ Krov – odbor životního prostředí jako vodoprávního úřadu, stanoviska MěÚ
Krnov – odboru životního prostředí, stanovisko MěÚ Krnov – odbor dopravy a silničního
hospodářství, stanovisko Obecního úřadu Hošťálkovy jako silničního správního orgánu.
Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení
umístění navrhované stavby, neobsahovala náležitosti dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle § 3
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), a
v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) vyzval stavební úřad žadatele k doplnění chybějících náležitostí
do 28.11.2014 výzvou ze dne 23.10.2014 a současně usnesením řízení přerušil. Chybějící podklady
byly doplněny dne 27.11.2014.
Z žádosti, přiložených podkladů a doplněných podkladů vyplývá, že předmětem žádosti o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „prodloužení kanalizace Hošťálkovy, stoka „B“ –
3 etapa“ je prodloužení kanalizace v místní komunikaci za účelem odvedení komunálních vod
z rodinných domů na čistírnu odpadních vod. Stavba je navržena na pozemku parc.č. 1024/1 –
ostatní plocha v k.ú. Hošťálkovy.

Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje zahájení územního řízení účastníkovi řízení (spoluvlastníkovi pozemku parc.č. St.
97/2 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 8 – zahrada vše v k.ú. Hošťálkovy) jako osobě,
která není známa.
Dle ustanovení § 25 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“)
v návaznosti na ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu se toto oznámení jako osobě neznámé
doručuje veřejnou vyhláškou.
Tento účastník řízení může uplatnit námitky do 16.3.2015.
Do podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby může účastník řízení nahlédnout před tímto dnem u
Městského úřadu v Krnově, odboru regionálního rozvoje, Vodní ul. 1, v úřední dny pondělí, středa
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod. a čtvrtek 13.00 – 15.00 hod.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že
v daném případě toto právní postavení přísluší






podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli – Obec Hošťálkovy, IČ 00296031,,
který je zároveň vlastníkem pozemku parc.č. 1024/1 –ostatní plocha v k.ú. Hošťálkovy.
podle § 85 odst. 2 písm.a) vlastníku 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 – vlastníkem pozemku parc.č. 1024/1 – ostatní plocha v k.ú.
Hošťálkovy je Obec Hošťálkovy, IČ 00296031
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn – Obec Hošťálkovy, IČ 00296031
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno – pozemky a stavby v k. ú. Hošťálkovy – parc.č. 951/1
– ostatní plocha a parc.č. 952 – ostatní plocha (vlastník Obec Hošťálkovy, IČ 00296031),
parc.č. 13/2 – zahrada (vlastník Jan Pánek, Hošťálkovy 23), parc.č. 11/1 – zahrada a
parc.č. St. 120 – zastavěná plocha a nádvoří (vlastník Pánek Jan a Pánková Marie, oba
bytem Hošťálkovy 23), parc.č. 8 – zahrada a parc.č. St. 97/2 – zastavěná plocha a nádvoří
(vlastník Ing. Václav Havlíček, Záhumení 68, 747 66 Čavisov, Ing. Marie Havlíčková,
Štramberská 509, 742 58 Příbor, PhDr. Božena Veškrnová, Dukelská 4002, 760 01 Zlín
zemřela), parc.č. St. 105 – zastavěná plocha a nádvoří (vlastník Bohuslav Mohyla,
Hošťálkovy 19), parc.č. 13/1 – zahrada (vlastník Vlastimil Prosický a Miluše Prosická, oba
bytem Hošťálkovy 27), parc.č. 20/1 – zahrada (vlastník Vladimír Sedmík, Hošťálkovy 25),
parc.č. 167/1 – zahrada (vlastník Martina Mohylová, Hošťálkovy 19, věcné břemeno
Mohyla Bohuslav, Hošťálkovy 19), parc.č. St. 193 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č.
7/2 – ostatní plocha (vlastník Věra Čanecká a Miroslav Čanecký, oba bytem Hošťálkovy 13,
věcné břemeno 1. faktorská s.r.o., Husitská 3, 130 00 Praha 3), parc.č. St. 103 – zastavěná
plocha a nádvoří a parc.č. 9 – zahrada a parc.č. 10/2 – zahrada (vlastník Drahomíra
Kotásková, SPC 1000/9, 794 01 Krnov), ČEZ Distribuce a.s., O2 Czech Republic a.s., Obec
Hošťálkovy.

Vlastnictví a věcná práva k dalším vzdálenějším pozemkům a stavbám na nich nemohou být
záměrem dotčena.
Zahájení řízení je oznamováno pouze osobě neznámé (spoluvlastníkovi pozemku parc.č. St. 97/2 –
zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 8 – zahrada vše v k.ú. Hošťálkovy , neboť vlastník uvedený
v údajích z katastru nemovitostí PhDr. Božena Veškrnová, Dukelská 4002, 760 01 Zlín, zemřela) a
tudíž jí zahájení řízení doposud nebylo doručeno. Ostatním účastníků již oznámeno bylo.
Dále stavební úřad sděluje všem účastníkům řízení, že mají možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nejpozději dne 18.3.2015 v kanceláři
706, MěÚ Krnov – odbor regionálního rozvoje, Vodní 1, Krnov, v době od 13:00 do 17:00 hod.
Tento termín již není určen pro vyjádření k projednávané věci a pro uplatnění dalších námitek či
připomínek, je určen pouze pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí, jejich úplnosti a správnosti.

Kateřina Višňovská, DiS.
referent stavebního úřadu
služební číslo 109

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne : ..........................................

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

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení :

Rozdělovník:

účastníci řízení (doporučeně na dodejku)
- Obec Hošťálkovy (DS)
- Martina Mohylová, Hošťálkovy 19, 793 81
- Bohuslav Mohyla, Hošťálkovy 19, 793 81
- Jan Pánek, Hošťálkovy 23, 793 81
- Marie Pánková, Hošťálkovy 23, 793 81
- Ing. Václav Havlíček, Záhumenní 68, 747 66 Čavisov
- Ing. Marie Havlíčková, Štramberská 509, 742 58 Příbor
- Vlastimil Prosický, Hošťálkovy 27, 793 81
- Miluše Prosická, Hošťálkovy 27, 793 81
- Vladimír Sedmík, Hošťálkovy 25, 793 81
- Drahomíra Kotásková, SPC D/9, 794 01 Krnov
- Věra Čanecká, Hošťálkovy 13, 793 81
- Miroslav Čanecký, Hošťálkovy 13, 793 81
- 1. faktorská s.r.o., Husitská 3, 130 00 Praha 3 (DS)
- O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4 (DS)
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín IV (DS)
- osoba neznámá – veřejnou vyhláškou
dotčené orgány:
- MěÚ Krnov – odbor životního prostředí
- Obecní úřad Hošťálkovy (DS)
- MěÚ Krnov – odbor regionálního rozvoje, odd. SÚ – zde

