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Sdělení
Veřejná vyhláška
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný
správní orgán ve smyslu ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust.
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“) sděluje, že v řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě
vodního díla „SO 358 Přeložka pravostranného přítoku Ropičanky, km 3,780 – část 1“ na
pozemku parcela číslo 3091 v katastrálním území Ropice, obec Ropice, kraj Moravskoslezský byly
shromážděny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ve smyslu ust. § 39 odst. 1 správního řádu určuje účastníkům
řízení lhůtu, ve které mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
nejpozději do 7 dnů od doručení písemnosti.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadě Třinec, odboru životního prostředí a
zemědělství, kancelář 114 v úředních dnech pondělí, středa 8:00-17:00 hodin, mimo úřední dny po
telefonické dohodě.
Nechá–li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk razítka

Ing. Milan Worek v. r.
referent odboru
Toto oznámení bude vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit.
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Podpis, razítko
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Expozitura Třinec, č.účtu: 1621-781/0100
IČ: 002 97 313

Čj.: MěÚT/38419/2017

Rozdělovník
Účastníci řízení:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 v zast.: INKOS – OSTRAVA,
a.s., Havlíčkovo nábř. 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava – ID DS: r7pb5ee,
- vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou–li být jejich vlastnická práva k
pozemkům prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) –
veřejná vyhláška,
- vlastníci staveb na pozemcích, na nichž má být stavba prováděna, a ti, kteří mají k těmto
pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná
vyhláška,
- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kteří mají k těmto sousedním
pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich právo prováděním stavby
přímo dotčeno – veřejná vyhláška,
Dotčené orgány (datová schránka):
- Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ – ID DS: 4anbqsj,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ID DS:
8x6bxsd
- Ministerstvo životního prostředí – ID DS: 9gsaax4.
S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):
- Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj,
- Obecní úřad Ropice – ID DS: q7hbih2
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