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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

USNESENÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, speciální stavební
úřad (dále jen speciální stavební úřad) jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle ust.
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve věcech silnic II. a III. tříd, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný speciální
stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
správní řád (dále jen „správní řád“), vydal stavební povolení č.j. MMFM 90359/2018 dne
17.07.2018 na stavbu: "Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice - Dolní
Domaslavice" na pozemcích parc.č. 584/3, 590/1, 598/1, 672/7, 984/1, 1047/3, 1049/1, 1057/1
v katastrálním území Dolní Domaslavice a na pozemku parc. č. 682/1 v katastrálním území
Lučina.
Správní orgán usnesením podle § 70 správního řádu opravuje v písemném vyhotovení
rozhodnutí zřejmou nesprávnost, která se týká označení oprávněné úřední osoby, která vydávala
stavební povolení č.j. MMFM 90359/2018 dne 17.07.2018 na stavbu: „Cyklistická stezka okolo
vodní nádrže Žermanice - Dolní Domaslavice" na pozemcích parc.č. 584/3, 590/1, 598/1, 672/7,
984/1, 1047/3, 1049/1, 1057/1 v katastrálním území Dolní Domaslavice a na pozemku parc.č.
682/1 v katastrálním území Lučina, tak, že text zřejmé nesprávnosti:
Na straně 1:

VYŘIZUJE: Bc. Jana Šabrňáková

Na straně 7:

Bc. Jana Šabrňáková
referent odboru dopravy a silničního hospodářství

opravuje textem:
Na straně 1:

VYŘIZUJE: Ing. Dita Erbanová

Na straně 7:

Ing. Dita Erbanová
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
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Odůvodnění:
V textu písemného vyhotovení rozhodnutí – stavebního povolení došlo ze strany oprávněné
úřední osoby Ing. Dity Erbanové k nesprávnému označení úředníka, který stavební povolení
vyhotovoval a vypravoval. Zmiňovaná Bc. Jana Šabrňáková, referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství v té době již předmětnou agendu nevykonávala. Stavební povolení bylo
doručováno s elektronickým podpisem či vlastnoručním podpisem. Správním orgánem zjištěná
zřejmá nesprávnost, se netýkala výroku rozhodnutí. Správní orgán tímto usnesením zřejmou
nesprávnost opravil.
V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu silniční správní úřad tímto uvádí jména a příjmení
všech účastníků řízení:
Obec Dolní Domaslavice, Obec Lučina, Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky,
s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Mariánské hnutí mládeže Domaslavice, z.s., Státní
pozemkový úřad, Milan Kubica, Ingolf Nowak, Jiří Valenta, Jan Staněk, Veronika Staňková,
Tomáš Kovalčík, Jaromír Bojko, Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko FrýdekMístek, Alena Slívová, Andrea Halatová, Zdeněk Siekiera, Jana Bartek Solčanská, Václav
Havlů, Drahoslava Havlů, Marie Halvová, Kamila Bujasová, Vladislav Buchta, Helena
Buchtová, Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Renata Rajnochová
Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který
jím může být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Bc. Iveta Schejbalová v.r.
referentka odboru dopravy a silničního hospodářství
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po
dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Poslední den patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města FrýdkuMístku je dnem jeho doručení. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Frýdku-Místku.
Vyvěšeno dne ……………………………….

Sejmuto dne……...…………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňující dálkový přístup:

……………………………………….
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Místně příslušný Obecní úřad Dolní Domaslavice se tímto žádá o vyvěšení tohoto
rozhodnutí na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup, o vyplnění
potvrzení a navrácení této veřejné vyhlášky zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne …………………………….

Sejmuto dne…………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňující dálkový přístup:

……………………………………….

Místně příslušný Obecní úřad Lučina se tímto žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední
desce a též způsobem umožňující dálkový přístup, o vyplnění potvrzení a navrácení této
veřejné vyhlášky zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne …………………………….

Sejmuto dne…………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem
umožňující dálkový přístup:

……………………………………….

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícímu účastníku řízení
s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto rozhodnutí jednotlivě:
1. Obec Dolní Domaslavice, zast. Ing. Libor Jacko, Ženíškova 2313, 702 00 Ostrava
2. Obec Lučina, IDDS: h7ub39u
sídlo: Lučina č.p. 1, 739 39 Lučina
3. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
4. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
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Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje
rozhodnutí veřejnou vyhláškou vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:
5. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
6. Osoby, které mají vlastnická práva nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně
osob, které mají vlastnická, nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a
tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška rozhodnutí zasílá též
příslušným obecním úřadům:
7. Obecní úřad Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice 4, 739 38 Dolní Domaslavice
8. Obecní úřad Lučina, Lučina 1, 739 39 Lučina
Dotčené orgány:
9. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
10. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
11. Obecní úřad Dolní Domaslavice, IDDS: rx2bwxp
sídlo: Dolní Domaslavice č.p. 4, 739 38 Dolní Domaslavice
12. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek
13. Magistrát města Frýdku-Místku, OÚRaSŘ, odd. SŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
14. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor
FrýdekMístek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v
sídlo: Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek
15. Obecní úřad Lučina, IDDS: h7ub39u
sídlo: Lučina č.p. 1, 739 39 Lučina

