
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   ŠENOV 
Radniční  náměstí  300, 739 34  Šenov 
okres  Ostrava-město 
odbor výstavby a životního prostředí 
 
VÁŠ DOPIS zn:     Adresát:    
ZE DNE:                   
NAŠE sp.zn. : S MeUS 04490/2022/Pi            SIPOSAN-House, s.r.o. 
NAŠE č.j. : MeUS 00434/2023/Pi     Ing. Zdeněk Moštěk, jednatel 
         Čeladná 104 
VYŘIZUJE: Jaroslava Pituchová                               739 12  Čeladná 
TELEFON:   774 058 522                 v  zastoupení 
E-MAIL:       jpituchova@mesto-senov.cz                  
                    ADI-DESING, s.r.o. 
DATUM:  23.01.2023      Ing. arch. Arnošt Hradil 

  Zámecké náměstí 1254 
         738 01  Frýdek-Místek 
 
Oznámení  o  zahájení  řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 
doručení veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu – pan Josef Ryška. 

 
Žadatel společnost SIPOSAN-House, s.r.o., jednatel Ing. Zdeněk Moštěk, se sídlem Čeladná 
104, 739 12 Čeladná, IČ: 29463734,  zastoupena na základě plné moci Ing. arch. Arnošt 
Hradil, jednatel ADI-DESIGN, s.r.o., Zámecké náměstí 1254, Frýdek-Místek 738 01, 
IČO:25879600 podala dne 14.11.2022 žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí  
č.j. MeUS 04474/2020/Pi ze dne 19.03.2021, které nabylo právní moci dne 29.04.2021, 
na umístění stavby pod názvem „Neveřejná účelová komunikace v Šenově Podlesí“  na 
pozemcích parcelní číslo 1381 (orná půda), 1382/2 (trvalý trávní porost), 1383/1 (orná půda), 
1198/1 (ostatní plocha) a 1383/14 (orná půda) v k.ú. Šenov u Ostravy. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti vydaného územního 
rozhodnutí. 
 
Popis stavby: 
Nová komunikace má být provedena z asfaltového betonu, jako jednopruhová s nezpevněnou 
krajnicí po obou stranách. Půdorysná plocha komunikace má být 601m2, stavba je dělena na 
tři větve: 1. větev šířky 5,50m a délky 40,70m; 2. větev šířky 3,50m a délky 45,60m; 3. větev 
šířky 3,50m a délky 43,80m. Odvodnění komunikace má být provedeno pomocí příčného a 
podélného sklonu pomocí podélné vsakovací drenáže. Vsakování bude probíhat dnem a 
stěnami vsakovacích drénů podél všech tří úseků o celkové délce 185m. Přebytečná voda 
bude odváděna drenážním potrubím do podzemní vsakovací jámy umístěné v místě obratiště 
v hloubce 3,50m, o ploše 13m2, vyplněné v hloubce 0,50 až 3,50m štěrkovou výplní frakce 
16-32mm. 
 
Vydané územní rozhodnutí je platné do 29.04.2023. Žadatel požaduje prodloužit jeho platnost 
do 19.03.2026 z důvodu pomalého postupu vyřizování pro žádost o stavební povolení na 
speciální stavbu a řešení požadavků ze strany investora. 
 
Městský úřad v Šenově, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1, písmeno e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  
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řádu, ve znění pozdějších právních předpisů  (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu 
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení řízení o prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí č.j. MeUS 04474/2020/Pi, ze dne 19.03.2021, známým účastníkům 
řízení. Současně podle téhož ustanovení stavebního zákona    
 

u p o u š t í 
 
od ústního jednání a místního šetření, z důvodu, že jsou mu dobře známy poměry v území a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. 
 
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 22.02.2022, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány. K později 
uplatněným námitkám účastníků řízení a stanoviskám dotčených orgánů nebude podle 
ustanovení § 89 odst. 1, stavebního zákona, přihlédnuto. 
 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace se nepřihlíží. 
 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují  uvedené požadavky 
se nepřihlíží. 
 
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která může být účastníkem řízení dle § 85 odstavce 2 písmeno a) a b), stavebního 
zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být 
její právo přímo dotčeno. 
 
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení 
uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které 
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu 
úřadu písemnou plnou moc. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu v Šenově, odboru výstavby a ŽP 
v kanceláři číslo dveří 223 (návštěvní dny pondělí a středa, 8.00-11.30,12.30-17.00 hodin a 
čtvrtek 8.00-11.30 hodin) v ostatní dny po telefonické domluvě. 
 
Stanovení lhůty pro  možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí: 
Ve smyslu ustanovení § 36, odst. 3, správního řádu, stavební úřad dává možnost účastníkům 
územního řízení, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění. K tomu 
stanoví lhůtu, která začne běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek a 
bude v délce 3 pracovních dnů. 
Do podkladů rozhodnutí je možno nahlédnout v kanceláři stavebního úřadu, číslo dveří 223,  
Městského úřadu v Šenově  (v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00-11.30,12.30-17.00 
hodin, čtvrtek 8.00-11.30 hodin) v ostatní dny po telefonické domluvě. 
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V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí. 
 
 
Městský úřad v Šenově 
odbor výstavby a životního prostředí     
stavební úřad       
Jaroslava Pituchová         
 
 
 
Účastníci řízení: 
 
SIPOSAN-House, s.r.o., Ing. Zdeněk Moštěk, Čeladná 104, 739 12 Čeladná 
v zastoupení 
Ing. arch. Arnošt Hradil, ADI-DESIGN, s.r.o., Zámecké náměstí 1254, Frýdek-Místek, 738 01 
Správa silnic MSK, p.o., Úprkova 795/1, Ostrava-Přívoz 702 00 
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové 500 08 
Radek Kohut, Vardasova 453/8, Havířov-Město 736 01 
Oldřich Mikulec, Petřvaldská 478, Šenov 739 34 
Yvetta Mikulcová, Petřvaldská 478, Šenov 739 34 
Stanislav Sladčík, U Mateřské školy 683/22, Vratimov 739 32 
Josef Ryška, adresa neznámá – doručení veřejnou vyhláškou 
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, 190 00 
Město Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov 739 34 
 
 
Dotčené orgány: 
Magistrát města Ostravy, odbor Územního plánování a SŘ, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 
729 30 (SMO/609857/20/ÚPaSŘ/Koz) 
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany ŽP, Prokešovo náměstí 8, Ostrava 729 30 
(SMO/516968/17/ÚHAaSŘ/GAV)  
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava 729 30 
(SMO/025933/18/OD/Šev) 
HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh 700 30 (HSOS-10916-2/2017) 
Policie ČR DI, Výstavní 117/55, Ostrava-Vítkovice 703 49 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, na úřední desce  Městského úřadu Šenov  
a  po  shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den 
této lhůty je dnem doručení. Po jejím sejmutí bude vráceno zpět  zdejšímu stavebnímu úřadu.  
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


