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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

SDĚLENÍ 
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 

 

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 vede stavební řízení 
zahájené dnem 10.7.2014 na žádost, kterou podal 

Ředitelství silnic a dálnic ČR,, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 145 05  Praha 4 - 
Nusle, které zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., I ČO 48394637, Havlíčkovo náb řeží 
696, 702 00  Ostrava 

(dále jen "žadatel"), ve věci 

"Silnice I/68 T řanovice - Nebory"  
 

stavební objekty: 
SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711 
SO 125 Přeložka MK Hnojník pod SO 205 - část km 0,070000-0,633952 (KÚ) 
SO 153 Účelové komunikace ve St říteži - část větev 1 a 3 
SO 154 Lesní cesta pro p ěší km 4,584 
SO 207 Most na MO2k 5,5/30 p řes silnice I/68 v km 1,287 
SO 209 Most na silnici III/4763 p řes I/68 v km 2,711 
SO 262 Opěrná zeď na SO 122 

 

Doporu čeně 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546 
145 05  Praha 4 - Nusle 
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Eva Vitasková, DiS. 
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na pozemcích parc. č. 1081, 1083/4 a 1083/5 (oddělené z pozemku parc.č. 1083), 1111, 1600/1 
(oddělen z pozemku parc.č. 1079), 1600/2 (oddělen z pozemku parc.č. 1084), 1600/4 (oddělen 
z pozemku parc.č. 1080), 1600/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1083), 1600/6 (oddělen 
z pozemku parc.č. 1077/5), 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), 1906/4 (oddělen z pozemku parc. 
č. 1906), 1921/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1921), 1921/1 (oddělen z pozemku parc.č.1921)  
v katastrálním území Ropice, (dle prováděných pozemkových úprav je pozemek parc.č. 1921/6 
v kat. území Ropice),   

parc. č. 1141/1, 1141/6 (oddělen 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) v katastrálním území Střítež, 
 
parc. č. 3466 v katastrálním území Třanovice.  

 

V průběhu řízení byla Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, Praha, které zastupuje 
společnost INKOS-Ostrava, a.s. Havlíčkovo nábřeží, Ostrava podána žádost o zúžení žádosti o 
stavební povolení o stavební objekty SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711, 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 a SO 262 Opěrná zeď na SO 122.  
Touto změnou se zároveň změnil okruh účastníků řízení.   

Rozhodnutí (stavební povolení) bude vydáno na stavbu „silnice I/68 T řanovice-Nebory“,  
stavební objekt SO 125 Přeložka MK Hnojník pod SO 205 – část km 0,070000-0,633952 
(KÚ), vedený po pozemcích parc.č. 1081, 1083/4 a 1083/5 (oddělené z pozemku parc.č. 1083), 
1111, 1600/1 (oddělen z pozemku parc.č. 1079), 1600/2 (oddělen z pozemku parc.č. 1084), 
1600/4 (oddělen z pozemku parc.č. 1080), 1600/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1083), 1600/6 
(oddělen z pozemku parc.č. 1077/5), v kat. území Hnojník,  
parc. č. 3466 v katastrálním území Třanovice. 

Podáním této žádosti se změnil rovněž okruh účastníků řízení, proto rozhodnutí bude 
doru čeno do vlastních rukou.    

Vzhledem k této skutečnosti, speciální stavební úřad dopravní, v souladu s ustanovením § 36 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, speciální stavební úřad dopravní dává účastníkům 
řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (stavební povolení) před jeho vydáním, 
popřípadě navrhnout jeho doplnění do 5 dn ů ode dne doru čení tohoto sd ělení .  
Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

Do spisu (podkladů rozhodnutí) mohou účastníci řízení nahlédnout na odboru stav. řádu a ÚP 
Městského úřadu Třinec, kancelář č. 230, každý pracovní den – pondělí a středa od 8 – 17 h, ve 
dnech Út, Čt a Pá od 7-15:30 hod, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. č.: 
558 306 236. 
 

Poučení: 

Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který 
se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
  
Eva Vitasková, DiS., v.r. 
referent odboru SŘ a ÚP 
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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 Obecních úřadů Třanovice, Hnojník, 
Střítež a Ropice, kde bude rovněž 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 sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jeho vlastnické právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno dle záboru pozemků potřebných pro výstavbu, ploch 
zařízení situace staveniště v měřítku 1:3000, část E, čís. přílohy 249078/E/2 s datem 10/2009, 
stupeň dokumentace DSP – VD-ZDS v měřítku 1:3000 (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) 
 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
 
Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca 
Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
Obecní úřad Třanovice, IDDS: zevbq7d 
Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2 
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