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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
(dále jen "speciální stavební úřad"), 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 (dále jen
"stavební zákon") a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a jako místně příslušný
správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") doručuje v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu a v souladu
s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
č.j.: MMFM 65479/2022 ze dne 28.04.2022 pro stavbu nazvanou "Oprava komunikací
vybudovaných v rámci realizace vodního díla Žermanice-Soběšovice část 'A' - rekonstrukce
části místní komunikace MK 6-'K hrázi, Husarůvka - Hráz' " objekt SO 101 Místní komunikace
na pozemcích parc. č. 179/1, 182/1, 244/1, 363/22, 480/1, 480/2, 485/1, 485/2, 487 v katastrálním
území Pitrov, st. p. 182, 424, 442, parc. č. 329/8, 329/11, 329/12, 329/15, 331/3, 426/1, 426/8,
443/10, 446/2, 446/6, 446/13, 446/18, 446/25, 446/26, 447/1, 669/1, 669/13, 696 v katastrálním
území Horní Soběšovice účastníkům řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, tedy osobám, jejíž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, pro pozemky parc. č.: 682/1, 703
v katastrálním území Lučina; 372/2, 372/12, 370/4, st. 168, 370/5, st. 43, 480/4, 370/6, 370/1, 480/3,
363/20, st. 70, 363/33, st. 92, 363/32, st. 74,363/31, st. 125, 363/30, st. 81, 363/29, st. 80, 363/28,
st. 79, 363/27, st. 77, 363/26, st. 76, 363/25, st. 75, 363/24, st. 73, 363/23, st. 72, 363/21, st. 71,
363/11, st. 83, 363/51, st. 137, 363/5, st. 57, 363/4, st. 68, 363/82, st. 130, 363/47 katastrální území
Pitrov, 426/3, st. 491, 426/9, 426/10, 426/6, 427, 426/13, 426/5, 426/7, st. 344, 446/11, st. 44, 445,
st. 324, st. 658, 446/3, 446/16, st. 44, 446/12, st. 323, 725, st. 142, st. 322, st. 321, 329/17, st. 756,
st. 361, 329/25, 447/1, st. 46, 448, 669/1 v katastrálním území Horní Soběšovice veřejnou vyhláškou.

Ing. Zuzana Kučerová v. r.
referentka speciálního stavebního úřadu
Příloha: Oznámení o zahájení společného a stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu č.j.: MMFM
65479/2022 ze dne 28.04.2022.

Toto opatření musí být vyvěšeno na úředních deskách Magistrátu města Frýdku-Místku, po
dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou, neboť
v této lhůtě byla splněna i povinnost zveřejnění písemnosti též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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