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V Y R O Z U M Ě N Í O P O D A N É M O D V O L Á N Í
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
(dále jen "stavební úřad") jako stavební úřad věcně příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydal dne
03.11.2021 rozhodnutí o změně ve využití území č.j.: MMFM 166055/2021, kterým povolil dočasnou
skládku zásypového materiálu na pozemku parc. č. 1965/1 v katastrálním území Staříč.
Stavební úřad vyrozumívá všechny účastníky řízení ve shora uvedené věci, že proti tomuto rozhodnutí
podal dne 30.11.2012 a toto doplnil dne 21.12.2021 účastník řízení Obec Staříč, Chlebovická č.p.
201, 739 43 Staříč odvolání. Odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě a má odkladný účinek. V souladu
s ust. § 86 odst. 2 správního řádu zasílá stavební úřad všem účastníkům řízení stejnopis podaného odvolání.
Stavební úřad dále v souladu s ust. § 86 odst. 2 správního řádu vyzývá všechny účastníky řízení aby se
k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. V této
lhůtě mohou též účastníci řízení nahlédnutím do spisu vydaného rozhodnutí přímo na pracovišti odboru
územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (v kanceláři číslo 323) v budově Magistrátu města Frýdku-Místku,Radniční č.p.1148, 738 22 Frýdek-Místek (nejlépe v úřední dny: Po, St 8:00 17:00 a Čt 13:00 - 15:00).
Po výše uvedené lhůtě bude odvolání předloženo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, jako odvolacímu orgánu
k rozhodnutí.

Radomír Chrobák v.r.
referent oddělení stavebního řádu

Příloha:


stejnopis podaného odvolání ze dne 30.11.2021 a 21.12.2021

Obdrží: účastníci (DS)

1. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, IDDS: sjfywke, sídlo: Máchova č.p. 201, 471 27
Stráž pod Ralskem

2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., IDDS: gv4cgeh, sídlo: Hornopolní č.p. 3314/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

4. Obec Staříč, kterou zastupuje Mgr. Jiří Kubala, advokát, IDDS: 7aarh8b, místo podnikání: Josefa
Václava Sládka č.p. 35, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Veřejnost (veřejnou vyhláškou)
Dále obdrží – doporučeně do datové schránky
Obec Staříč, kterou zastupuje Mgr. Jiří Kubala, advokát, IDDS: 7aarh8b, místo podnikání: Josefa Václava Sládka č.p. 35, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1 k vyvěšení na úřední desce a způsobem

umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů bez účinku doručení pod názvem: odvolání proti
rozhodnutí o změně ve využití území pro stavbu nazvanou „dočasná změna ve využití území
z ostatních ploch/jiná plocha, manipulační plocha na skladovací plochu s dobou trvání do
do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1965/1
(ostatní plocha) v katastrálním území Staříč s žádosti o doložení dokladu stavebnímu úřadu o řádném

vyvěšení.
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