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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 
ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA 

 

Výroková část: 

Odbor stav. řádu a ÚP Městského úřadu Třinec, jako speciální stavební úřad dopravní příslušný 
podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

vyhovuje 

odvolání, které dne 10.12.2014 podala společnost Keriani, a.s. se sídlem Opletalová 1284/37, 
110 00 Praha 1, IČ 26932628, proti rozhodnutí stavebnímu povolení na stavbu 

 
"Silnice I/68 Třanovice - Nebory"  

 
stavební objekty: 
SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711 
SO 152 Přeložka polní cesty km 3,850-4,270 vlevo 
SO 153 Účelové komunikace ve Stříteži - část větev 1 a 3 
SO 154 Lesní cesta pro pěší km 4,584 
SO 207 Most na MO2k 5,5/30 přes silnice I/68 v km 1,287 
SO 209 Most na silnici III/4763 přes I/68 v km 2,711 
SO 262 Opěrná zeď na SO 122 
SO 801 Technické rekultivace - část E (stávající silnice III/4763 u SO 122), část - F (polní 
cesta u SO 152) 
 

Doporučeně 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546 
145 05  Praha 4 - Nusle 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS 
ZN.: 

 

ZE DNE:  
NAŠE ZN.: MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi 
  

VYŘIZUJE: 
Eva Vitasková, DiS. 
Oprávněná úřední osoba 

TEL.: 558 306 236 
FAX: 558 306 143 
E-MAIL: eva.vitaskova@trinecko.cz 
  
DATUM: 16.1.2015 



Č.j. MěÚT/49467/2014/16 str. 2 

 

 - 2 - 

na pozemcích parc. č. 1600/19 (oddělen z pozemku parc.č. 1056/10), 1600/20 (oddělen 
z pozemku parc.č. 1056/11) v katastrálním území Hnojník,  

parc. č. 1905/27 (oddělen z pozemku parc.č. 1905/6), 1906/1 a 1906/4 (oddělené z pozemku 
parc.č. 1906), 1921/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1921), 1921/6 (původně pozemek parc.č. 
1921/1, oddělen z pozemku parc.č. 1921), 1937/1 (oddělen z pozemku parc.č. 1937), 2241/8 
(oddělen z pozemku parc.č. 1707/1), 2241/9 (oddělen za pozemku parc.č. 1644/6), 2241/10 
(oddělen z pozemku parc.č. 1644/5), 2241/11 a 2241/12 (oddělené z pozemku parc.č. 1644/1), 
2241/13 (oddělen z pozemku parc.č. 1681), 2241/14 (oddělen z pozemku parc.č. 1906) v 
katastrálním území Ropice,  

parc. č. 82/10 (oddělen z pozemku parc.č. 82/1), 1141/1 a 1141/6 (oddělené z pozemku parc.č. 
1141/1), 1207/10 (oddělen z pozemku parc.č. 908/1), 1207/11 (oddělen z pozemku parc.č. 
108), 1207/12 (oddělen z pozemku parc.č. 105), 1207/13 (oddělen z pozemku parc.č. 1161/1), 
1207/14 (oddělen z pozemku parc.č. 1162/1), 1207/15 (oddělen z pozemku parc.č. 882/1), 
1207/16 (oddělen z pozemku parc.č. 85) v katastrálním území Střítež, 

 

vydanému odborem stav. řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci, speciálním stavebním úřadem 
dopravním dne 24.11.2014 pod zn. MěÚT/467/2014/SŘaÚP/Vi a 

mění 

ve výroku rozhodnutí stavebního povolení stavby vydaného dne 24.11.2014 pod zn. 
MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi, část výroku, která se týká stanovení podmínek pro provedení 
stavby tak, že  

výše uvedené rozhodnutí 

Doplňuje textem: 

33. Prováděním stavebních prací budou splněné podmínky společnosti Keriani, a.s., v tomto 
rozsahu:  
- stavebník nesmí vstupovat, vjíždět, ukládat materiál či stavební techniku na pozemky 
parc.č. 87/3, 87/4, 882/1, 908/1, 908/15 a 908/16 v kat. území Střítež bez předchozího 
uzavření dohody s vlastníkem pozemků Keriani, a.s. a nájemcem pozemků TOZOS spol. 
s r.o. včetně dohody o náhradě za užití pozemků, náhradě škody za poškození pozemků a 
porostů na nich a uvedení pozemků do původního stavu, tzn. do stavu umožňujícího 
plnohodnotné využití pro zemědělskou výrobu,  

- stavebník je povinen provést na vlastní náklady opravu meliorací na pozemcích parc.č. 
87/3, 87/4, 882/1, 908/1, 908/15 a 908/16 v kat. území Střítež, které budou poškozeny 
v důsledku stavebních prací tak, aby tyto byly plně funkční.   

 

Odůvodnění: 

Dne 2.10.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 
ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost 
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
stanoviska.  

Dne 24.11.2014 pod zn. MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi vydal speciální stavební úřad dopravní 
stavební povolení. 

Dne 10.12.2014 podala společnost Keriani, a.s., Opletalová 1284/37, 110 00 Praha, 
IČ26932628 odvolání proti rozhodnutí - stavebnímu povolení, ve kterém požaduje doplnění 
podmínek do výroku rozhodnutí týkající se části stanovení podmínek pro provádění stavby. 
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Speciální stavební úřad opatřením ze dne 17.12.2014 pod zn. MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi 
vyzval účastníky řízení, aby se k podanému odvolání vyjádřili. 

Speciální stavební úřad dopravní přezkoumal své rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 87 
správního řádu vyhodnotil, že napadené rozhodnutí lze změnit, aniž by změnou byla způsobena 
újma jakémukoliv účastníkovi.  

Speciální stavební úřad dopravní proto na základě výše uvedeného zkoumání rozhodl tak, že 
část výroku změnil a rozhodnutí doplnil části novou, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.   
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí rozdělovník. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Dle ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o zahájení 
stavebního řízení uvědomění veřejnou vyhláškou, vydané stavební povolení oznamuje 
doručením veřejnou vyhláškou-tzn., že bude vyvěšeno na úřední desce orgánu, který 
písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení. Stavebníkovi se doručuje do vlastních rukou.  

Pokud účastníku řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo 
do vlastních rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě 
neotevřel datovou schránku, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo 
v provozovně pošty nebo datové schránce, potom se za den doručení považuje desátý den od 
tohoto uložení, nikoliv v následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. 
V tomto případě se lhůty pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí 
předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už počínaje jedenáctým dnem ode dne uložení 
písemnosti v provozovně pošty nebo datové schránce.  

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a 
musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a 
v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. 

Speciální stavební úřad dopravní po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle 
stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační 
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně 
do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem 
s uvedením údajů ze štítku. 
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
  
Ing. Věra Pindurová 
vedoucí odboru SŘ a ÚP 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec, 
který písemnost doručuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Současně bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu 
Ropice, Obecního úřadu Střítež, Obecního úřadu Hnojník, kde bude zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zde toto vyvěšení nemá účinky doručení, na které je v řízení 
vázáno počítání lhůt. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a 
současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, které zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IDDS: 
r7pb5ee 
  
2. Vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – doručení 
veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení 
s velkým počtem účastníků řízení), 
 
3. Vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno v rozsahu hranice trvalého záboru stavby dle situace 
staveniště, část E, příloha čís. 249078/E/2 (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – 
doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – 
řízení s velkým počtem účastníků řízení),  
 
4. Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 
právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení  
§ 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení) 
 
 
dotčené orgány 
5. Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2 
6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: 
spdaive 
7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f 
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 
8x6bxsd 
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9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 
8x6bxsd 
10. Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61  Třinec 1 
11. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č.p. 160, Staré 
Město, 739 61  Třinec 1 
12. Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca 
13. Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
14. Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd 
15. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: 
n5hai7v 
16. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Třinec, IDDS: 
n5hai7v 
17. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk 
 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2 
Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca 
Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
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