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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

USNESENÍ 
Výroková část: 

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 a podle § 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 a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích  

p ř e r u š u j e 

podle § 64 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 12.1.2016 ve věci: 

"silnice I/68 Třanovice-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 (R48) – Mosty u Jablunkova. 

Stavební objekt: 

SO 153 Účelová komunikace ve Stříteži - větev 2 

na pozemcích parc. č. 82/10, 1141/1, 1207/13, 1207/14, 1207/15, 1207/16 v katastrálním území 
Střítež, kterou podal 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 145 05  Praha, 
kterého zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696, 
702 00  Ostrava 

Doporučeně 
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Speciální stavební úřad dopravní řízení přerušuje na dobu 30 dnů ode dne doručení tohoto 
usnesení z důvodu chybějícího závazného stanoviska.  

Po vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. a změny č. 39/2015 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů speciální stavební úřad 
dopravní bude pokračovat ve stavebním řízení.   

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na něž se 
vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 145 05  Praha 
 

Odůvodnění: 

Speciální stavební úřad dopravní dne 25.2.2016 oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou 
vyhláškou a určil lhůtu 30 dnů ode dne vyvěšení předmětné vyhlášky pro uplatnění připomínek, 
námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů k záměru.  
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. Toto stanovisko bylo vydané před účinností 
zákona č. 39/2015 Sb. Na základě přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. stavebník 
dne 24.7.2015 tj. již po zahájení navazujícího řízení, na Ministerstvo životního prostředí podal 
žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska podle č. II bodu 1 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 tímto oznámil Ministerstvu životního prostředí zahájení 
stavebního řízení. 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, kde byly stanoveny podmínky.  

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.  

Správní orgán řízení přerušil, protože pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavby 
doposud nebylo vydané závazné stanovisko z hlediska změny č. 39/2015 Sb. zákona č. 
100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, které dle ustanovení § 149 správního 
řádu je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. 

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení u zdejšího 
stavebního úřadu Městského úřadu v Třinci. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru dopravy. 

Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti usnesení 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. 
 
 
 
  
 
Ing. Věra Pindurová 
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vedoucí odboru SŘ a ÚP 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec, 
který písemnost doručuje, Obecnímu 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 
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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