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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Město Petřvald, IČO 00297593, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41  Petřvald 

(dále jen "stavebník") dne 10.10.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení na 
stavbu: 

Regenerace veřejného prostranství 
 

na pozemku parc. č. 40/13, 43/3, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/10, 44/14, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 
49, 50, 51, 6400/1, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Stavba byla povolena společným povolením ze dne 12.01.2021 pod sp.zn.: 785/2020/VaŽP/Mo, které 
nabylo právní moci dne 22.02.2021. 

Změna nedokončené stavby spočívá v prodloužení termínu, stanoveného v podmínce č. 5 společného 
povolení, k jejímu dokončení a to z 22.02.2023 na 22.02.2025. 

Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen "stavební zákon"), oznamuje s použitím § 118 stavební zákona podle § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, 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.  

Dne 12.12. a 14.12.2022 mají účastníci řízení možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
v kanceláři č. 202 Městského úřadu Petřvald, odboru výstavby a životního prostředí, náměstí Gen. 
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, v době od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 17:00 hod. 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
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jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu § 33 
správního řádu. 

Ve smyslu § 36 odst. 4 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou 
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště 
mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu 
orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Účastníci a jejich zástupce mají ve smyslu § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu, a to                  
i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. 

Ve smyslu § 30 odst. 4 správního řádu za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle 
zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen 
zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Petr Bura 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
 
 
Obdrží: 
(doručenky) 
1. Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka č.p. 2511, 735 41  Petřvald u Karviné 
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
4. DIAMO, státní podnik, IDDS: sjfywke 
5. Energie - stavební a báňská a.s., IDDS: ak5dwhj 
6. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
7. GEOSAN GROUP a.s., IDDS: i7vcy29 
8. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
9. Povodí Odry, státní podnik, oddělení kvantity vod a plánování odboru VHKI, IDDS: wwit8gq 
10. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
 
dotčené orgány 
10. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive 
11. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f 
12. Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování a rozvoje, IDDS: 
r7qbskc 
13. Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: r7qbskc 
14. Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálního stavebního řádu, 
IDDS: r7qbskc 
15. Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí, silniční správní úřad, IDDS: waqbb2k 
16. Policie ČR, dopravní inspektorát, územní odbor Karviná, IDDS: n5hai7v 
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Petřvald a to 
po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: …………………… Sejmuto dne: ……….................. 

 

Zveřejnění elektronické verze oznámení na webových stránkách Městského úřadu Petřvald. 

Zveřejnění dne : ………………. Odstranění dne : ……………  

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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