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OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 12.5.2020 podala společnost Lidl, Česká republika, v. o. s., IČO 26178541, Nárožní č.
p. 1359/11, 150 00 Praha 5, zastoupena EBM Expert, s.r.o., IČO 25514741, Na Valentince č. p.
3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupena Mgr. Renatou Lacko, IČO 67353681, Smilovice č. p.
134, 739 55 Smilovice u Třince, u MěÚ Bílovec, odboru stavební úřad, žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby: LC Bravantice (k.ú. Bravantice) na pozemcích: parc.č. 1691/14, 1691/37,
1692/10, 1692/11, 1692/12, 1876, 1877, 1967, 1968, 1969, 1971, 2029, 2030, 2039, 2040, 2276,
2277, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2285, 2290, 2291, 2292, 2302, 2309, 2320, 2330, 2331, 2332,
2333, 2334, 2341, 2342, 2344, 2346, 2349, 2368 v kat. území Bravantice.
Celkové navrhované kapacity stavby:
Řešené území celkem:
Funkční plocha Z18 z územního plánu:
Zastavěná plocha:
Zpevněná plocha:
Plocha zeleně v rámci celého řešeného území
Plocha zeleně v rámci plochy Z18
Parkovací stání osobní automobily:
Parkovací stání nákladní automobily:
Poměr plochy zeleně v rámci celého řešeného území:
SO 01 Hala – modulární sklad
zastavěná plocha:
obestavěný prostor:
max výška objektu od 0,0m:
max výška k terénu:
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152 390 m2
142 870 m2
40 311 m2
49 106 m2
62 973 m2
41 392 m2
307 (z toho 9 inv.)
57
41,13 %
38 780 m2
753 690 m3
19,02 m
20,32 m
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Počet osob: sklad
Počet osob: administrativa

155
85

SO 02 Kogenerační jednotka
zastavěná plocha:
obestavěný prostor:
max výška objektu od 0,0m:
max výška k terénu:

246,00 m2
2 312 m3
9,40 m
9,42 m

SO 03 SHZ, strojovna
zastavěná plocha:
obestavěný prostor:
max výška objektu strojovny:
max výška objektu nádrže:

412 m2
2 746 m3
4,95 m
10,60 m

SO 04 Vrátnice
zastavěná plocha:
obestavěný prostor:
max výška objektu od 0,0m:
max výška k terénu:
Počet osob vrátnice

60,7 m2
249 m3
4,11 m
4,13 m
2

SO 05 Areálové oplocení
Délka oplocení včetně bran

1 423,69 m

SO 06 Stání pro kola
zastavěná plocha:
obestavěný prostor:
max výška objektu stání pro kola:

22,00 m2
55 m3
2,50 m

SO 07 Opěrné stěny
Délka opěrné stěny OP01
Délka opěrné stěny OP02

49,815 m
64,745 m

SO 08 Přístřešek na opravu palet
zastavěná plocha:
obestavěný prostor:
max výška objektu od 0,0m:

50 m2
196,43 m3
3,98 m

SO 001 – Hala – modulární sklad
Předpokládaný návrh vychází z funkčního určení objektu jako samostatně stojící skladové haly, s
nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím. Objekt je koncipován jako
nepodsklepená vícelodní hala obdélníkového půdorysu s celkovými rozměry 204m x 188m. Výška
haly je cca 19,5m. Světlost haly pod střešními vazníky je pak 14,7m – 16,7m. Výška
administrativní části cca 13,9m.
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SO 002 Kogenerační jednotka
Jedná se o objekty kogenerace a základů pod nádrž TUV.
Objekt kogenerace je navržen jako jednoduchá jednopodlažní prefabrikovaná konstrukce
obdélníkového tvaru. Celkové půdorysné rozměry jsou 20,8m x 11,8m. Výška objektu je cca 9,4m
nad terénem. Konstrukce je tvořená vetknutými sloupy do kalichů, na kterých jsou uloženy příčné
vazníky. Na vazníky a prefabrikované panely se uloží trapézový plech. Objekt je založený plošně na
základových patkách. Obvodový plášť je navržen ze sendvičových prefabrikovaných panelů.
SO 003 Strojovna a nádrž SHZ
Jedná se o objekty strojovny a základů pro nádrž SHZ.
Objekt strojovny je navržen jako jednoduchá jednopodlažní prefabrikovaná konstrukce
obdélníkového tvaru. Celkové půdorysné rozměry jsou 26,6m x 10,4m. Výška objektu je cca 4,9m
nad terénem. Konstrukce je tvořená vetknutými sloupy do kalichů na kterých jsou uloženy příčné
vazníky. Na vazníky a prefabrikované panely se uloží trapézový plech. Objekt je založený plošně na
základových patkách. Obvodový plášť je navržen ze sendvičových prefabrikovaných panelů.
SO 004 – Vrátnice
Objekt vrátnice je navržen jako jednopodlažní prefabrikovaná konstrukce obdélníkového tvaru.
Celkové půdorysné rozměry jsou 17,4m x 3,5m. Výška objektu je cca 4,15m nad terénem.
Konstrukce je tvořená vetknutými ŽB prefabrikovanými a ocelovými sloupy do kalichů na kterých
jsou uloženy podélné vazníky a příčné ztužidla. Na vazníky se uloží trapézový plech. Objekt je
založený plošně na základových patkách resp. pasech. Obvodový plášť je navržen ze sendvičových
prefabrikovaných panelů.
SO 006 Stání pro kola – založení
Založení konstrukce stání pro kola je navrženo plošné na základové desce, která je po obvodu
uložena na základové pasy do nezámrzné hloubky. Konstrukce desky je železobetonová
monolitická.
SO 007 Opěrné stěny
Na severní straně areálu jsou jako součást terénních úprav v místech určených pro parkování
kamionů navrženy opěrné stěny. Stěny jsou navrženy jako úhlové železobetonové monolitické,
vyztužené vázanou výztuží.
Převýšení terénů před a za opěrnou konstrukcí se pohybuje od 1,0m až 2,7m. Tloušťka základové
desky je navržena 0,4m. Stěny mají tloušťku 0,35 a 0,25m dle převýšení terénu. Základová spára je
navržena v nezámrzné hloubce cca 1,4m pod terénem. Stěny budou dilatovány po cca 8,0m.
Tvar a dimenze opěrných stěn včetně schémat vyztužení jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.
SO 008 Přístřešek na opravu palet
Na severozápadní straně objektu je navržena ocelová konstrukce přístřešku na opravu palet. Objekt
má půdorysné rozměry 10,0m x 5,0m, výšky 4,0m. Zastřešení tvoří pultová střecha. Objekt je
navržen jako samostatná konstrukce.
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SO 009 zastávka
Jako zastávka autobusu budou osazeny dva typové výrobky firmy mmcité – zastávkový přístřešek
geomere typ GE400-SS. Jedná se o zastávkový přístřešek s plochou střechou, s ocelovou nosnou
konstrukcí, střecha je z bezpečnostního skla, zadní stěna z kaleného skla.
Připojení na technickou infrastrukturu
Areál bude napojen na potřebné inženýrské sítě. Přívod pitné vody, zemního plynu a el. energie do
areálu jakož i odvedení splaškových vod z areálu přes čističku odpadních vod a likvidace
dešťových vod.
Navrhované sítě: vodovodní přípojka, areálový vodovod, areálové přípojky vodovodu, areálová
splašková kanalizace, areálová objektová přípojka splaškové kanalizace, areálová dešťová
kanalizace čistá, kontaminovaná, retenční nádrž, odlučovač ropných látek, ČOV, hydroforová
stanice, přípojka VN, areálový rozvod NN, areálové osvětlení, napojení a areálový rozvod
slaboproudu, VTL plynovodní přípojka, areálový STL plynovod
Napojovací místa na technickou infrastrukturu jsou vyznačena v části C projektové dokumentace:
Situační výkresy – C.3 Koordinační situační výkres.
Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst.1, písm. c) a e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ust.§11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), s přihlédnutím k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1, 2 stavebního zákona, zahájení územního řízení dotčeným orgánům a
známým účastníkům řízení.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto.
V následujících 5 dnech (pracovních) po uplynutí výše uvedené 30- ti denní lhůty se
účastníci řízení mohou, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad současně upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží
pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro
uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými,
k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 89 odst. 1
stavebního zákona.
Poučení:
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ustanovení § 4 odst. 4
stavebního zákona a námitky účastníků územního řízení a připomínky veřejnosti musí být,
v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 stavebního zákona, uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě,
při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v odstavci 4, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je 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.
Účastníci územního řízení mají možnost navrhovat důkazy (v souladu s ustanovením § 36
odst. 1 správního řádu), mohou nahlížet do spisu (v souladu s ustanovením § 38 správního řádu),
ve stanovené lhůtě (do 30-ti dnů od doručení tohoto oznámení) a seznámit se s podklady
rozhodnutí před jeho vydáním (v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu). Mohou tak
učinit v kanceláři č. 105 zdejšího stavebního úřadu (Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad,
pondělí a středa od 8:00-17:00 hodin – polední přestávka 11.00 – 12.00 hodin) a v recepci
stavebního úřadu (Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad, úterý a čtvrtek od 8:00-14.00 hodin
– polední přestávka 11.00 – 12:00 hodin).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30-ti dnů na úřední desce správního úřadu,
který písemnost doručuje - MěÚ Bílovec, na úřední desce MěÚ Studénka , MěÚ Klimkovice a na
úřední desce Obecního úřadu Bravantice, Obecního úřadu Jistebník, Obecního úřadu Tísek,
Obecního úřadu Velké Albrechtice, Obecního úřadu Olbramice a v elektronické podobě. Vyvěšení
na úřední desce MěÚ Klimkovice, MěÚ Studénka a na úředních deskách dalších obecních úřadů
má pouze informativní charakter.
Vyvěšeno dne .......................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Stavební úřad upozorňuje, že se jedná o záměr posuzovaný podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad:
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a) podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zveřejňuje žádost, která je
přílohou č. 1 tohoto oznámení. Do dokumentace záměru lze nahlédnout v kanceláři č. 105 na
Městském úřadě Bílovec, odboru stavební úřad, 17. listopadu č.p. 411, 743 01 Bílovec, úřední
dny: Pondělí a středa od 8:00-17:00, ostatní dny po předchozí domluvě: ÚT a ČT od 8:0014:00, polední přestávka 11.00 - 12.00 hod.
b) informaci o předmětu a povaze rozhodnutí: jedná se o územní rozhodnutí pro umístění stavby
ve smyslu § 79 stavebního zákona pro stavbu:
LC Bravantice (k.ú. Bravantice) na pozemcích: parc.č. 1691/14, 1691/37, 1692/10,
1692/11, 1692/12, 1876, 1877, 1967, 1968, 1969, 1971, 2029, 2030, 2039, 2040, 2276, 2277, 2279,
2280, 2282, 2283, 2284, 2285, 2290, 2291, 2292, 2302, 2309, 2320, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334,
2341, 2342, 2344, 2346, 2349, 2368 v kat. území Bravantice.
c) informaci o tom, že s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny
podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se lze seznámit na webových
stránkách https://portal.cenia.cz/…173
d) informaci o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí
- dle § 9c odst. 1) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze
uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí na úřední desce.
- dle § 9c odst. 3) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu (Městský úřad Bílovec,
odbor stavební úřad), který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle
§ 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího
řízení též dotčený územní samosprávný celek nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě
2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
- dle § 9c odst. 4) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v
případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
- dle § 9c odst. 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle
odstavce 4.
- dle § 9b odst. 4 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou vyjádření a
závazná stanoviska dotčených orgánů, která byla vydána pro účely navazujícího řízení,
přístupná v kanceláři č. 105 na Městském úřadě Bílovec, odboru stavební úřad, 17. listopadu
411, 743 01 Bílovec
Poučení:
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
ve smyslu § 33 správního řádu.
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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.
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.
Dle § 30 odst. 1 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn
v řízení před soudem podle zvláštního zákona. Dle § 30 odst. 2 správního řádu v téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Dle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona, dotčený orgán je vázán svým předchozím
stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná
stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných
a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily
podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší
podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný
úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim
nepřihlíží.
Ve smyslu § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je dotčenou
veřejností právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní
činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem
zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání
rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.
Ve smyslu § 3 písm. j) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je podporující podpisovou
listinou listina s podpisy nejméně 200 osob, jejíž náležitosti jsou uvedeny v § 9e zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který
navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

„otisk úředního razítka“
Ing. Markéta Bocanová, v.r.
oprávněná úřední osoba

Digitálně podepsal Ing.
Markéta Bocanová
Datum: 13.11.2020
07:47:00 +01:00
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Příloha k oznámení:
koordinační situační výkres, pohled
var. symbol 9604006819 pro úhradu správního poplatku 24,- tis. Kč, (pouze žadateli), účet
města Bílovce 000019-1761833319/0800

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1, písm.a) a b) a odst. 2, písm.a) stavebního zákona:
(doporučeně do vlastních rukou)
Mgr. Renata Lacko, Smilovice č. p. 134, 739 55 Smilovice u Třince
MMO, Pozemkový úřad, Ostrčilova č. p. 4, 729 30 Ostrava
Marie Kováčová, Hliněná č. p. 219/1, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24
Ing. Martin Lička, Klimkovická č. p. 337, 742 85 Vřesina u Bílovce
Leona Chybová, Mitušova č. p. 673/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Mgr. Ludmila Malysiaková, Nádražní č. p. 2924/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Věra Přívozníková, U Mostu č. p. 1246/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Čestmír Tížek, Osvobození č. p. 83, Čavisov, 747 64 Velká Polom
RNDr. Danuše Berkusová, Slatina č. p. 23, 742 93 Slatina u Bílovce
MUDr. Zuzana Richterová, Tísek č. p. 82, 743 01 Bílovec 1
Zdeněk Tížek, Lidická č. p. 748, 742 13 Studénka 3
Helena Hajnišová, Osvobození č. p. 115, Čavisov, 747 64 Velká Polom
Datová schránka:
Obec Bravantice, Bravantice č. p. 223, 742 81 Bravantice, DS: OVM, 8t9arye
Správci sítí technické infrastruktury:
CETIN a.s., Olšanská č. p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 702
00 Ostrava 2, DS: PO, jytk8nr
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č. p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 8ecyjt9
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č. p. 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9, DS: PO, 4xff9pv
Město Klimkovice, Lidická č. p. 1, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, ximbfsi (účastník řízení dle §
85 odst. 2, písm b) stavebního zákona)
Město Studénka, nám. Republiky č. p. 762, Butovice, 742 13 Studénka 3, DS: OVM, vz3bvhc
(účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm b) stavebního zákona)
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Obec Jistebník, Jistebník č. p. 149, 742 82 Jistebník, DS: OVM, nxyb2ws (účastník řízení dle § 85
odst. 2, písm b) stavebního zákona)
Obec Olbramice, Prostorná č. p. 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt
(účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm b) stavebního zákona)
Obec Tísek, Tísek č. p. 62, 743 01 Bílovec 1, DS: OVM, dqdbj56 (účastník řízení dle § 85 odst. 2,
písm b) stavebního zákona)
Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice č. p. 119, 742 91 Velké Albrechtice, DS: OVM,
ixsbkfh (účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm b) stavebního zákona)
Správa CHKO Poodří, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka 3, DS: OVM_R, bv4dyv5 (účastník řízení
dle § 85 odst. 2, písm b) stavebního zákona)
Dotčené orgány:
MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu č. p. 411/3, 743 01
Bílovec 1
Ministerstvo život.prostředí ČR, Vršovická č. p. 65, 100 10 Praha 10
Ředitelství silnic a dálnic ČR závod Brno, Šumavská č. p. 33, 659 77 Brno
Úřad pro civil.letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08
MěÚ Bílovec, odbor dopravy a SH, 17. listopadu č. p. 411/3, 743 01 Bílovec 1
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č. p. 2995/40, Zábřeh, 700 30
Ostrava 30, DS: OVM, spdaive
KHS MSK se sídlem v Ostravě, Územní prac.Nový Jičín, Štefánikova č. p. 9, 741 11 Nový Jičín,
DS: OVM, w8pai4f
Ministerstvo zdravotnictví ČR - ČILZ, Palackého náměstí č. p. 375/4, 128 01 Praha 2, DS: OVM,
pv8aaxd
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18
Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd
Ministerstvo obrany - odbor ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10
Brno, DS: OVM, hjyaavk
Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor život.prostředí a zemědělství, 28. října č. p.
2771/117, 702 18 Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody č. p. 22/12, 110 15 Praha 1, DS: OVM, n75aau3
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova č. p. 1931/1, Chodov, 148 00
Praha 414, DS: OVM, dkkdkdj
Policie ČR - dopravní inspektorát Nový Jičín, Sv. Čecha č. p. 11, 741 01 Nový Jičín 1, DS: OVM,
n5hai7v
Na vědomí:
NIPI ČR, o.s., Bieblova č. p. 3, 702 00 Ostrava 2
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS:
PO_R, xnjf5zy
Česká geologická služba, Klárov č. p. 3, 118 21 Praha 1, DS: OVM_PO, siyhmun
Město Bílovec, 17.listopadu č. p. 411/3, 743 01 Bílovec 1
Povodí Odry, Varenská č.p.3101/49, Moravská Ostrava 700 00
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona identifikovaní seznamem dotčených
pozemků:
parc.č. 1966, 1965,1964, 2038,2037, 2030, 2031,2033, 2034, 2039, 2040 v kat. území Bravantice
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Na vyvěšení:
MěÚ Bílovec, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
Vyvěšení na úředních deskách těchto úřadů je jen pořádkové:
Město Klimkovice, Lidická č. p. 1, 742 83 Klimkovice, DS: OVM,
Město Studénka, nám. Republiky č. p. 762, Butovice, 742 13 Studénka 3, DS: OVM, vz3bvhc
Obec Jistebník, Jistebník č. p. 149, 742 82 Jistebník, DS: OVM, nxyb2ws
Obec Olbramice, Prostorná č. p. 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt
Obec Tísek, Tísek č. p. 62, 743 01 Bílovec 1, DS: OVM, dqdbj56
Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice č. p. 119, 742 91 Velké Albrechtice, DS: OVM,
ixsbkfh
spis
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