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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
USNESENÍ 

 

Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování v souladu s ustanovením  
§ 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),  

u r č u j e 

účastník ům řízení 

podle ustanovení § 109 písm. g) a s odkazem na usta novení § 9c zákona o posuzování 
vliv ů na životní prost ředí: 

1. Osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. ustanovení § 9c odst. 3 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), pokud 
se podáním písemného oznámení přihlásí speciálnímu stavebnímu úřad ve lhůtě do 30 
dnů ode dne vyvěšení předmětné veřejné vyhlášky a to pouze obec dotčená záměrem 
nebo dotčená veřejnost, kterou je dle § 3 písm. i) bodu 2 citovaného zákona 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 citovaného zákona, nebo kterou 
podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. 

a jejich zástupc ům lhůtu, ve které mohou uplatnit své námitky, pop řípadě důkazy  
ve stavebním řízení oznámeném opat řením ze dne 25.2.2016 pod zn. 
MěÚT/01942/2016/SŘaÚP/Vi. Účastník ům řízení dle ustanovení § 109 písm. g) stavebního 
zákona se stanoví desetidenní lh ůta, která se po čítá ode dne, kdy bylo speciálnímu 
stavebnímu ú řadu doru čeno písemné oznámení dot čené veřejnosti vymezené 
ustanovením § 3 písm. i) bodem 2 zákona o posuzován í vliv ů na životní prost ředí a obce 
dot čené záměrem, že se p řihlašují za ú častníka p ředmětného stavebního řízení.  

Doporu čeně 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546 
145 05  Praha 
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Speciální stavební úřad dopravní účastníky řízení upozorňuje, že je ve stavebním řízení 
uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že účastníci řízení mohou své námitky, 
popřípadě důkazy uplatnit pouze do konce speciálním stavebním úřadem tímto usnesením 
určené lhůty. K námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí usnesením určené lhůty nebude 
přihlédnuto.  

Do spisu (do podkladů rozhodnutí) mohou účastníci řízení nahlédnout na Městském úřadu 
v Třinci, Jablunkovská 160, kancelář č. 230, odboru stavebního řádu a územního plánování, 
úřední dny Po a St 8 – 17h, ve dnech Út, Čt a Pá od 7-15:30 hod., nejlépe po předchozí 
telefonické domluvě tel. 558 306 236.  

 

 

Poučení účastník ů: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního 
řádu a územního plánování Městského úřadu Třinec. V daném případě je usnesení doručováno 
jako příloha oznámení o zahájení stavebního řízení (zn. MěÚT/01942/2016/SŘaÚP/Vi).  
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor dopravy.  
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

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. Odvolání jen proti odůvodnění 
usnesení je nepřípustné. 
 
 
Eva Vitasková, DiS. 
referent odboru SŘaÚP 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec, 
který písemnost doručuje, Obecního úřadu Střítež. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
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 (datová schránka) 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz,  

které zastupuje společnost INKOS-OSTRAVA, a.s., IDDS: r7pb5ee3 
 

− 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 kteří mají k těmto 
pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemen, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná 
vyhláška,  
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− 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,  

− osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. ustanovení § 9c odst. 3 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí – veřejná vyhláška.  

 
 
 
Dotčené orgány (datová schránka) 

− Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
− Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město,  

739 61  Třinec 1 
− Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č.p. 160, 

Staré Město, 739 61  Třinec 1 
− Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 

8x6bxsd 
− Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd 
− Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: 

spdaive 
− Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Frýdek-Místek, IDDS: w8pai4f 
− Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
− Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Třinec, IDDS: 

n5hai7v 
 
 
Veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – 
veřejná vyhláška. 
 
S žádosti o vyvěšení na úřední desce (datová schránka): 

− Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
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