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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ust. § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad 

dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve věci vydání stavebního povolení podle ust. § 115 stavebního 

zákona a v souladu s ust. § 109 - 115 stavebního zákona a ust. § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o urychlení výstavby), rozhodl 

takto: 

 

Podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správní řád), 

p ř e r u š u j e 

 

stavební řízení zahájené dne 26. 3. 2015 podáním žádosti č.j. 432/15/Rak stavebníka Ředitelství silnic 

a dálnic ČR Praha, IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha zastoupeného společností INKOS 

– OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábř. 22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava o vydání 

stavebního povolení pro stavební objekty „SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část 

km 1,350-1,720 a 4,650-5,080“, „SO 208 Most na silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741“, „SO 

271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,350-1,720 a 4,650-5,080“, „SO 307 Dešťová 

kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 4,650-5,120“, „SO 352 Úprava stávajícího koryta 

Stonávky, km 0,218“, stavební akce „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“ – část 2 prováděné na 

pozemcích parc. č. 1600/8, 1600/9, 1539/1, 1600/20, 1600/21, 1600/25, 1600/26, 1600/27, 1600/28, 1600/30, 

1600/32, 1600/31, 1600/33, 1600/34, 1600/35, 1548/1 a 1600/36 v k.ú. Hnojník, na pozemcích 

parc. č. 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 909/11, 909/10, 909/12, 1207/8, 1207/7, 1207/9 a 1207/10 

Čj: MSK  78801/2015 
Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 
 330 V10 
Vyřizuje: Ing. Patrik Janota 
Odbor: Odbor dopravy 
Telefon: 595 622 900 
Fax: 595 622 143  
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 
Datum: 19. 6. 2015 

Veřejná vyhláška 

Usnesení  
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v k.ú. Střítež a na pozemcích parc. č. 3123, 3124, 3125, 3134, 3139 a 3140 v k.ú. Ropice okr. Frýdek-Místek 

nejdéle do uplynutí lhůty určené ve výzvě k doplnění žádosti vydané Krajským úřadem, odborem dopravy dne 

12. 6. 2015 pod č.j. MSK 75764/2015. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 

zastoupeno společností INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábř. 22, 

701 52  Ostrava – Moravská Ostrava – stavebník. 

 

 

Odůvodnění 
 

Dne 26. 3. 2015 podáním žádosti č.j. 432/15/Rak stavebníka - Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ 65993390 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha zastoupeného společností INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, 

Havlíčkovo nábř. 22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání stavebního povolení podle ust. § 110 

odst. 1 a 2 stavebního zákona, ust. § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2 odst. 4 

zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury pro stavbu stavebních objektů „SO 101 – 

Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,350-1,720 a 4,650-5,080“, „SO 208 Most na 

silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741“, „SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 

1,350-1,720 a 4,650-5,080“, „SO 307 Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 4,650-

5,120“, „SO 352 Úprava stávajícího koryta Stonávky, km 0,218“ stavební akce „Silnice I/68 Třanovice – 

Nebory“ – část 2, bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 9. 4. 2015 pod č.j. MSK 44284/2015 oznámil zahájení stavebního 

řízení pro předmětné stavební objekty a jejich části účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil 

příslušnou lhůtu pro vyjádření. V průběhu řízení však došlo ke vzniku nových skutečností, konkrétně 

k novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a to zákonem 

39/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2015. Na základě Čl. II, odst. 1 této novelizace vydá Ministerstvo 

životního prostředí u stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných před 

1. 4. 2015, na základě žádosti oznamovatele, souhlasné závazné stanovisko (ověřující závazné stanovisko) 

poté, co ověří, že jejich obsah je v souladu s požadavky právních předpisů, které zpracovávají směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2011/92EU. Speciální stavební úřad proto vyzval stavebníka opatřením ze dne 

12. 6. 2015 pod č.j. MSK 75764/2015 k odstranění uvedených nedostatků žádosti a to ve lhůtě do 12. 6. 2016. 

Současně usnesením podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu stavební řízení zahájené podáním žádosti 

dne 26. 3. 2015 přerušil. 

 

Za účastníky stavebního řízení veřejnou vyhláškou speciální stavební úřad označil 

podle ust. § 109 písm a) až d) stavebního zákona: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, zastoupené společností INKOS – 

OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábř. 22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava, 
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- vlastníky pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou–li být jejich vlastnická práva 

k pozemkům prováděním stavby přímo dotčena - (i vlastníci veřejné technické infrastruktury), 

- vlastníky staveb na pozemcích na nichž má být stavba prováděna, a ty, jenž mají k těmto 

pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 

prováděním stavby přímo dotčena - (i vlastníci veřejné technické infrastruktury). 

 

podle ust. § 109 písm e) a f) v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona: 

- vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich přímo dotčených vlivem záměru evidovaných 

v katastru nemovitostí v k.ú. Hnojník parc. č. 1600/7, 1077/7, 1077/4, 1077/5, 1075, 1600/10, 

1600/11, 1076, 1056/11, 1056/10, 983, 1549/5, 982/5, 981/1, 982/6, 1056/23, 1056/24, 1056/12, 

982/4, 1550, 1551/4, 1551/1, 977/6, 977/5, 978, 977/4, 975, 973/1 a 973/3, 

v k.ú. Střítež parc. č. 909/7, 909/2, 909/3, 909/4, 909/5, 909/13, 909/1, 908/16, 908/1, 

v k.ú. Ropice parc. č. 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3122, 3131, 3114, 3127, 

3116, 3126, 3132, 3133, 3148, 3128, 3359, 3141, 3142 a 3149, 

a ty, kteří mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu. 

 

 

Poučení 
 

Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů 

ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání se podává u Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, a je adresováno na odvolací orgán Ministerstvo dopravy, nábřeží 

L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 

zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník řízení potřebný 

počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. 

 

Dle ust. § 115 odst. 5 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení 

uvědomeni veřejnou vyhláškou, vydané usnesení 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 usnesení doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních 

rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě neotevřel datovou schránku, ale ve 

smyslu ust. § 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 až následné faktické převzetí usnesení po uplynutí 

této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí 

předmětného usnesení účastníkem řízení, ale už počínaje jedenáctým dnem ode dne uložení písemnosti 

v provozovně pošty nebo datové schránce. 

 

Dle ust. § 65 odst. 1 správního řádu po dobu přerušení neběží lhůty pro vydání rozhodnutí. Lhůta pro vydání 

rozhodnutí ve věci (stavebního povolení) přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených 

v ust. § 64 odst. 1 správního řádu (zjištěno, že žádost o stavební povolení není úplná dnem 15. 4. 2015). 
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Dle ust. § 65 odst. 2 správního řádu bude správní orgán v řízení pokračovat, jakmile odpadne překážka, pro niž 

bylo stavební řízení přerušeno nebo uplyne lhůta určená správním orgánem podle ust. § 45 odst. 2 správního 

řádu. 

 

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude stavební řízení podle ust. § 66 odst. 1 

písm. c) správního řádu usnesením zastaveno. 

 

 

 

Ing. Patrik Janota 

referent pro silniční hospodářství „otisk úředního razítka“ 

odboru dopravy 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 
 

Účastníci řízení: 

- INKOS – OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava – ID DS: r7pb5ee, 

- vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou–li být jejich vlastnická práva 

k pozemkům prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná 

vyhláška, 

- vlastníci staveb na pozemcích na nichž má být stavba prováděna, a ti, jenž mají k těmto pozemkům 

nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 

přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná vyhláška, 

- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kteří mají k těmto sousedním pozemkům právo 

odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno – veřejná 

vyhláška. 

 

Dotčené orgány (datová schránka): 

- Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj, 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde, 

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu – ID DS: w4wbu9s 

- Drážní úřad, Oblast Olomouc – ID DS: 5mjaatd 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie Ostrava – 

ID DS: n5hai7v, 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek – ID DS: spdaive, 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – ID DS: w8pai4f, 

- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IČ 60162694  – ID DS: hjyaavk 

- Ministerstvo životního prostředí – ID DS: 9gsaax4, 

 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka): 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 
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- Obecní úřad Ropice – ID DS: q7hbih2 

- Obecní úřad Střítež – ID DS: zkqb4rp 

- Obecní úřad Hnojník – ID DS: stdbeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto usnesení musí být 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. Usnesení 

bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na Krajském 

úřadu Moravskoslezského kraje, obecních úřadech obcí Hnojník, Střítež a Ropice. 

 

 

Vyvěšeno dne ………………                                       Sejmuto dne ……………………. 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………………. 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 

oznámení a jeho zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup ………………………………. 
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