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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

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

(dále jen "stavebník") dne 12.1.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

"silnice I/68 T řanovice-Nebory" 
 

Účel stavby – stavba silnice I/68 Třanovice-Nebory řeší přeložku stávající silnice I/68 mimo 
hustě zastavěná území. Přeložka je navržena v kategorii S 24,5/100 a dosahuje délky 5,4 km. 
Stavba je součástí definitivního řešení propojení R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a 
I/11 v úseku Třanovice (R 48) – Mosty u Jablunkova. 

Stavební objekt:  

SO 153 Účelová komunikace ve St říteži - větev 2 na pozemcích parc. č. 82/10, 1141/1, 
1207/13, 1207/14, 1207/15, 1207/16 v katastrálním území Střítež.  Uvedeným dnem bylo 
zahájeno stavební řízení. 
 

Stavba obsahuje: 
- SO 153 Účelová komunikace ve St říteži -řeší napojení stávajících účelových komunikací 

a přístupy na pozemky v obci Střítež z přeložky silnice III/4763 - SO 122. Objekt je rozdělen 
na tři větve – větev 1 a 2 řeší napojení v severní části obce, větev 3 v jižní části. 
Komunikace jsou navrženy v kategorii MO1k -/4/30 (větve 1 a 3). Délka větve 1 je 91,54 m 
a větve 3 činí 74,17 m.   

- Návrh nivelety je závislý na výškovém průběhu přeložky silnice III/4763 – SO 122 a 
napojení na stávající komunikace. Maximální spád větve 1 je 2,62% a 8,85% na větvi 3, 
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minimální poloměr zakružovacího oblouku je 150 m. Směrové poloměry jsou u větve 1 R= 
15 m a R = 30 m, u větve 2 R = 50 m a u větve 3 R = 12,5 m. 

 
- Předmětem žádosti je část p řeložky SO 153 Ú čelová komunikace ve St říteži  

– větev 2,  která je navržena v kategorii MO2k -/5,5/30 v délce 62,46 m. Povrch vozovky 
bude živičný dle TP 170 a odpovídá třídě dopravního zatížení VI, návrhové úrovni porušení 
vozovky D1.  
Povrchové odvodnění zpevněných ploch vozovky a krajnice bude zajištěno podélným  
a příčným sklonem. Voda s povrchu bude odvedena do podélných příkopů. Na začátku 
úseku je příkop po levé straně zaústěn do propustku DN 1000 v km 0,007. Na konci úseku 
se pak napojuje na stávající příkop.   

V souvislosti s popisem předmětu povolované stavby speciální stavební úřad poskytuje 
informaci ve smyslu ustanovení § 9b odstavec 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
 

Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, 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, podle ustanovení § 16 odst. 
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, změny  
č. 268/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ověřil podanou žádost o 
stavební povolení a přiložené doklady nejen z hlediska úplnosti, ale i z hledisek dle ustanovení 
§ 111 stavebního zákona.  

Speciální stavební úřad dopravní v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona 
s odkazem na ustanovení § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, po jeho novele zákonem č. 39/2015 Sb. (dále zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) oznamuje   

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a zároveň 
informuje veřejnost o stavbě "silnice I/68 T řanovice-Nebory" stavební objekt SO 153 
Účelová komunikace ve St říteži - větev 2,  která je předmětem podané žádosti o stavební 
povolení. 

Předmětný záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí Ministerstvem životního 
prostředí – stanovisko dle ustanovení § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo 
vydáno dne 29.2.2008 pod č.j. 18554/ENV/08. Jedná se tedy o stanovisko vydané před 
účinností zákona č. 39/2015 Sb. Na základě přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., 
podal oznamovatel (stavebník) dne 24.7.2015 tj. již po zahájení navazujícího řízení, na 
Ministerstvo životního prostředí žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska podle č. II 
bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., a o vydání závazného stanoviska podle 
č. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., respektive dle ustanovení § 9a 
odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K těmto žádostem stavebník doložil 
dokumentaci pro příslušné navazující řízení (dokumentaci pro vydání stavebního povolení) 
včetně úplného popisu, k němuž bylo vydáno původní stanovisko, a proto speciální stavební 
úřad Ministerstvu životního prostředí oznamuje zahájení stavebního řízení. Těmito úkony je 
naplněna dikce ustanovení § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na 
straně Ministerstva životního prostředí je tedy ověření změn záměru předmětné stavby. 
S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí je možno se seznámit na Ministerstvu životního prostředí, případně na adrese 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP127. 

Souhlasné závazné stanovisko dle č. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. 
bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 20.11.2015 pod č.j. 52735/ENV/15, a proto 
speciální stavební úřad dopravní očekává k tomuto navazujícímu řízení vydání závazného 
stanoviska k ověření změn záměru dle ustanovení § 9a odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí.  
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Předmětné stavební řízení je tedy ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
navazujícím řízením, jehož proces upravuje ustanovení § 9b tohoto zákona a v jehož průběhu 
jsou příslušné informace zveřejňovány dle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tzn. veřejnou vyhláškou (za den 
zveřejnění se označuje den vyvěšení na elektronické úřední desce městského úřadu, 
www.trinecko.cz; veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dní). Navazující řízení dle 
citovaného zákona je řízení s velkým počtem účastníků řízení, které rovněž upravuje 
ustanovení § 144 odst. 2 a 6 správního řádu, a v němž jde i na základě citovaného ustanovení 
správního řádu doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v ustanovení § 19 odst. 4 
správního řádu veřejnou vyhláškou. Doručování písemností veřejnou vyhláškou je upraveno 
ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu – písemnost se vyvěsí na úřední desce, čímž je 
umožněn i dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Stavba je umístěna územním rozhodnutím Městského úřadu Třinec, odboru stavebního řádu  
a územního plánování ze dne 1.11.2011, č.j. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si, které bylo na základě 
odvolání změněno a potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
územního plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 20.4.2012, č.j. MSK 10164/2012, sp.zn. 
ÚPS/5177/2012/Kol 328.1 A5 s nabytím právní moci dne 23.4.2012. 

Souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad 
Třinec, odbor stavebního řádu a ÚP dne 15.4.2013 zn. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si – stavební 
úřad. 

 

Za účastníky stavebního řízení veřejnou vyhláškou speciální stavební ú řad dopravní 
označil  

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

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 145 05 Praha, zastoupené společností 
INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava, 

- Vlastníky pozemků, na nich 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 kteří 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 § 109 písm. e) a f) v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona: 

Vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich přímo dotčených vlivem záměru evidovaných 
v katastru nemovitostí Střítež, pozemky parc. č. 82/1, 87/3, 882/1, 882/10, 908/14, 908/15, 911 
a ty, kteří mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu. Osoby 
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám – Střítež čp. 23. 

 

Podle § 109 písm. g) a s odkazem na § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: 

- Osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. § 9c odst. 3 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí speciálnímu 
stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne vyvěšení předmětné veřejné vyhlášky  
a to pouze obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost, kterou je dle ustanovení § 3 
písm. i) bodu 2 citovaného zákona právnická osoba soukromého práva, jejímž 
předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního 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.  
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Veřejnost, vymezená ustanovením § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, je jedna osoba nebo více osob, které mohou být rozhodnutím vydaným 
v navazujícím řízení (stavebním povolením) dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. 
Tato veřejnost pak může v předmětném stavebním řízení uplatňovat připomínky k záměru 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění předmětné veřejné vyhlášky na úřední desce. 

 
Za dotčené orgány pak speciální stavební úřad dopravní označil:  
 

- Obecní úřad Střítež, Střítež čp. 118, 739 59 Střítež 
- 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,  

28. Října 117, 702 18 Ostrava 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. Října 117, 702 18 Ostrava 
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, 

Pavlíková 2264, 738 01 Frýdek-Místek 
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 

702 00 Ostrava 
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Třinec, 1. Máje 

124, 739 61 Třinec 
 

Dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upouští od ohledání na 
místě i od ústního jednání. Podaná žádost po doplnění závazného stanoviska Ministerstva 
životního prostředí poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení 
podmínek k jejímu provádění, a zároveň upozorňuje, že je ve stavebním řízení uplatněna 
zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze do konce lhůty určené 
speciálním stavebním úřadem samostatným usnesením zn. MěÚT/01942/2016/SŘaÚP/Vi ze 
dne 25.2.2016. K závazným stanoviskům námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí 
usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto. 

Dle ustanovení § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu neb 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem 
řízení dle § 109 písm. g) stavebního zákona může ve stavebním řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem (předmětnou stavbou) dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zabývá. Každý 
účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve 
větě první a druhé, se nepřihlíží stejně jako k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při 
územním řízení.  

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 9b odst. 4 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí zajišťuje v průběhu celého předmětného stavebního řízení zpřístupnění 
vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů a jiných podkladů pro vydání stavebního 
povolení, které jsou součástí předmětného spisu.   

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v sídle odboru stavebního řádu a 
územního plánování Městského úřadu Třinec, kancelář č. 230, úřední dny Po a St 8 – 17h, ve 
dnech Út, Čt a Pá od 7-15:30 hod., nejlépe po telefonické domluvě tel. 558 306 236 z důvodu 
případného jiného pracovního výkonu oprávněné úřední osoby. 
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Po doplnění závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí budou účastníci řízení na 
základě § 36 odst. 3 správního řádu vyzvání k možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí ve 
věci.  
 
 
 
Eva Vitasková, DiS. 
referent odboru SŘaÚP 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 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 INKOS-OSTRAVA, a.s., IDDS: 
r7pb5ee  
 
2. 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, 
 
3. 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,  
 
4. 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,  
 
5. 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) 
6. Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
7. Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61  Třinec 1 
8. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č.p. 160, Staré 
Město, 739 61  Třinec 1 
9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 
8x6bxsd 
10. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd 
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11. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: 
spdaive 
12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Frýdek-Místek, IDDS: w8pai4f 
13. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
14. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Třinec, IDDS: 
n5hai7v 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka): 

- Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
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