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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 26. 3. 2015 žádost Ředitelství silnic a dálnic 

ČR Praha, IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha zast. společností INKOS – OSTRAVA, a.s., 

IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava ve věci vydání stavebního 

povolení pro stavbu „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“  –  část 2 pro tyto stavební objekty a jejich části: 

„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“ prováděné na pozemcích v k.ú. Hnojník: 

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, na pozemcích v k.ú. Střítež 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 a na pozemcích v k.ú. 

Ropice parc. č. 3123, 3124, 3125, 3134, 3139 a 3140. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Předmětem stavební akce je výstavba přeložky silnice I/68 v úseku Třanovice – Nebory mimo hustě zastavěná 

území. Stavba je součástí definitivního řešení propojení silnice D 48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 

a I/11 v úseku Třanovice (D 48) - Mosty u Jablunkova. Začátek silnice navazuje mimoúrovňovou křižovatkou 

MÚK Třanovice na silnici D 48 a končí v km 5,400 napojením do MÚK Nebory navazující stavby „Silnice I/11 

Nebory – Oldřichovice“, která je v současné době již ve výstavbě. Stavba je vedena přes katastrální území 

Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice a Nebory. Komunikace je navržena v kategorii S 24,5/100 jako čtyřpruhová 

směrově rozdělená komunikace s návrhovou rychlostí 100km/h. Celková délka přeložky silnice je 5,4 km. 

Čj: MSK  57219/2016 
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@msk.cz 
Datum: 28. 4. 2016 
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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, (dále zákon o pozemních komunikacích) a vyhlášky 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

prováděcí vyhláška) a podle 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) jako speciální stavební úřad ve věcech 

silnic I. třídy oznámil opatřením ze dne 9. 4. 2015 pod č.j. MSK 44284/2015 zahájení stavebního řízení (veřejnou 

vyhláškou). 

Jelikož v průběhu stavebního řízení 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, vyzval speciální stavební úřad stavebníka opatřením ze dne 12. 6. 2015 pod 

č.j. MSK 75764/2015 v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen správní řád), k odstranění zjištěných nedostatků a doplnění žádosti o závazné stanovisko 

podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. Současně usnesením ze dne 19. 6. 2015 pod 

č.j. MSK 78801/2015 podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu stavební řízení zahájené podáním žádosti 

dne 26. 3. 2015 přerušil. 

 

Závazné stanovisko k ověření souladu původního stanoviska EIA s požadavky právních předpisů evropské 

legislativy podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. bylo vydáno Ministerstvem životního 

prostředí dne 20. 11. 2015 pod č.j. 52735/ENV/15. 

 

Speciální stavební úřad dále opatřením ze dne 2. 2. 2016 pod č.j. MSK 7484/2016 pokračoval v řízení 

a s odkazem na čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb dodatečně oznámil veřejnosti zahájení 

stavebního řízení a poskytl informace ve smyslu ust. § 9b odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Současně s tímto oznámením sdělil Ministerstvu životního prostředí jako dotčenému orgánu, že 

očekává k tomuto navazujícímu řízení vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru dle ust. § 9a odst. 4 

a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Závazné stanovisko k ověření změn záměru podle ust. § 9a odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí ze dne 7. 4. 2016, č.j. 22257/ENV/16 speciální stavební úřad obdržel dne 13. 4. 2016. Toto stanovisko 

podle ust. § 149 odst. 3 správního řádu znemožňuje žádosti vyhovět, a proto speciální stavební úřad dále 

neprovádí další dokazování. Vzhledem k doplnění podkladů spisové dokumentace speciální stavební úřad před 

vydáním rozhodnutí ve věci dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k jeho podkladům ve lhůtě do 

30. 5. 2016. 

 

Do spisu (do podkladů rozhodnutí) mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle krajského úřadu – 28. října 117, 

Ostrava, kancelář č. E107, odbor dopravy a silničního hospodářství, každý pracovní den – pondělí a středa od 
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9:00 do 17:00 hodin; úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:30 a v pátek od 9:00 do 13:00, nejlépe po předchozí 

telefonické domluvě 595 622 900. 

 

 

Ing. Patrik Janota 

referent pro silniční hospodářství „otisk úředního razítka“ 

odboru dopravy 

 

 

 

Přílohy: 

- Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 11. 2015, č.j. 52735/ENV/15 

- Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 7. 4. 2016, č.j. 22257/ENV/16 

 
 
 

 

 

 

 

Toto oznámení včetně příloh musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

obecních úřadech obcí Hnojník, Střítež a Ropice po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sňato dne: 

 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 



 Čj: MSK  57219/2016 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 
 

 

 

4/4 

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha  

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00 www.msk.cz 
 

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, 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) – 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. 

 

Veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – veřejná vyhláška. 

 

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

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 

- Obecní úřad Ropice – ID DS: q7hbih2 

- Obecní úřad Střítež – ID DS: zkqb4rp 

- Obecní úřad Hnojník – ID DS: stdbeca 
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