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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

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 změny č. 268/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost 
o stavební povolení, kterou dne 12.1.2016 podal 

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

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
"silnice I/68 Třanovice-Nebory" 
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Stavební objekt: 
SO 153 Účelová komunikace ve Stříteži - větev 2 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 82/10, 1141/1, 1207/13, 1207/14, 1207/15, 1207/16 v 
katastrálním území Střítež. 
 
Stavba „silnice I/68 Třanovice - Nebory“ byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby, které 
vydal odbor stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 1.11.2011 pod  
č.j. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si, které bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 
20.4.2012 pod sp.zn. ÚPS/5177/2012/Kol 328.1 A5, č.j. MSK 10164/2012 a které nabylo právní 
moci dne 23.4.2012.  
 
Souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) byl vydán 
odborem stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 15.4.2013 pod  
č.j. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si – stavební úřad.  

Předmětem stavební akce jsou jednotlivé stavební objekty přímo související s výstavbou 
přeložky silnice I/68 v úseku Třanovice - Nebory, které jsou níže uvedené. 
 

 

Stavba obsahuje: 
- SO 153 Účelová komunikace ve Stříteži - větev 2 -řeší napojení stávajících účelových 

komunikací a přístupy na pozemky v obci Střítež z přeložky silnice III/4763 (SO 122). 
Komunikace je navržena v kategorii MO2k -/5,5/30 v délce 62,46 m. Povrch vozovky 
živičný dle TP 170. Konstrukce vozovky dle TP 170: asfaltový beton střednězrnný ACO 11, 
spojovací postřik 0,2 kg/m2, obalované kamenivo střednězrnné ACL 16, štěrkodrť. Povrch 
nezpevněné krajnice po volnou šířku bude zpevněn štěrkodrtí frakce 0-32 v tl. 0,10 m 

- 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.   

 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení 

z 10/2009, vypracované sdružením společností Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., 
IČ 48588733, Národní 15, 110 00 Praha 1 a člen sdružení SUDOP PRAHA a.s.,  
IČ 25793349, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 pod čís. zakázky 249078. Případné jiné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.  

2. Stavba bude prováděna na pozemcích parc. č. 82/10, 1141/1, 1207/13, 1207/14, 1207/15, 
1207/16 v katastrálním území Střítež. 

3. Prováděním stavby je nutno dodržovat přepisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.  

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 169 stavebního zákona, 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení příslušných závazných českých technických 
norem uvedených v této vyhlášce, včetně dodržení platných příslušných technickým norem, 
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zejména ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na 
silničních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6133 
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 73 3050 Zemní práce 
– v celém svém rozsahu.  

5. Stavební práce provede pouze stavební firma odborně k takovým pracím podle zvláštních 
předpisů způsobilá a technicky dostatečně vybavená. 

6. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ustanovení §§ 152 a 153 stavebního 
zákona oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby  
a osobu vykonávající stavební dozor investora a základní informace o dodavateli, včetně 
dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje o statutárním orgánu 
dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Dále ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze 
výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a za jeho účasti mu umožní jejich 
provedení. Při provádění stavby je stavebník povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu 
úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, 
bezpečnost stavby.  

7. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu 
s ustanovením § 153 stavebního zákona vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich 
střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Vyskytnou-li se při 
provádění výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další 
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců 
příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo 
poškození.  O existenci takového vedení musí být učiněn zápis do stavebního deníku 
včetně postupu dalších prací.  

8. Před zahájením stavebních prací stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických 
komunikací, vodovody a kanalizace, plynovodní zařízení v prostoru staveniště budou 
polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby.  
Dále budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí uvedené ve vyjádřeních: 
- ČEZ distribuce a.s. ze dne 21.7.2014 zn. 0100304237 
- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 14.8.2014 zn. 5000982185 
- SmVaK a.s. ze dne 4.2.2011 zn. 9773/V015107/P/2010/KR, ze dne 12.8.2014 zn. 
9773/V011784/2014/ČÍ 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 6.1.2016 č.j. 503486/16 
- TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. ze dne 24.7.2014 zn. 1311400659 
 

9. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 
10.10.2013 pod č.j. KHSMS 31001/2013/OV/HOK, sp.zn. S-KHSMS 3100/2013/OV/HOK:  

      - ke kolaudaci po zkušebním provozu silnice předloží investor souhlasné stanovisko KHS 
z hlediska vyhovujících výsledků měření dopravního hluku ve venkovních chráněných 
prostorech staveb. 
  

10. Před zahájením a během realizace stavby budou v plném rozsahu splněné podmínky  
koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Třinec vydaného dne 25.3.2013 pod zn. 
58442/2012/SŘaÚP/Sik.  

 
11. Prováděním stavby budou splněné podmínky vlastníka sousedních pozemků společnosti 

Keriani a.s. v tomto rozsahu: 
- stavebník nebude vstupovat, vjíždět, ukládat materiál či stavební techniku na pozemky 
spol. Keriani a.s. tedy ani na pozemky parc.č. 87/3, 87/4, 882/1, 908/15 a 908/16 v kat. 
území Střítež, pokud nedojde k jiné dohodě stavebníka a vlastníka pozemku, 
- v případě skrývky ornice na pozemcích parc.č. 87/3, 87/4, 882/1, 908/15 a 908/16 v kat. 
území Střítež tato odtěžená ornice zůstane přímo na těchto pozemcích a bude zpětně 
rozprostřena a pozemky budou uvedené do původního stavu, (tzn. stavu umožňujícího 
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plnohodnotné využití pro jeho zemědělskou výrobu, tzn. jako pole užívané k pěstování 
rostlin/plodin). 
- stavebník provede na vlastní náklady opravu meliorací na pozemcích 87/3, 87/4, 882/1, 
908/15 a 908/16 v kat. území Střítež, které budou poškozeny v důsledku stavebních prací 
tak, aby tyto byly i nadále plně funkční.  
 

12. Pro stavbu dle ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, 
materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku. Výrobky pro stavby a jejich vlastnosti 
musí být ověřovány podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení 
vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. 
 

13. Stavebník (investor) zajistí ochranu všech dotčených zařízení technické infrastruktury  
tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození, ohrožení 
provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li 
stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu. Ve smyslu 
ustanovení § 161 stavebního zákona na výzvu stavebního úřadu jsou vlastníci technické 
infrastruktury povinni mu bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů 
podle stavebního zákona.  

 
14. Prováděním stavby bude zajištěna ochrana dřevin dle normy ČSN DIN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  
při stavebních pracích. Zejména musí být kořenová zóna zajištěna před zhutněním povrchu 
pojížděním těžké techniky nejlépe oplocením kořenové zóny, kmeny dřevin je nutné zajistit 
bedněním. V kořenové zóně nesmí být skladován výkopový, stavební či jiný materiál. Při 
výkopových pracích musí být rovněž postupováno dle citované normy.  

15. Realizaci stavby budou v plném rozsahu splněné předmětné podmínky závazného 
stanoviska Ministerstva životního prostředí vydaného dne 20.11.2015 č.j. 52735/ENV/15 a 
ze dne 7.6.2016 č.j. 14341/ENV/16. 

16. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich 
znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny. 
Po skončení užívání budou používané komunikace, sousední pozemky uvedeny do 
původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům a vlastníkům. Na základě 
obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé 
v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle 
obecně platných právních předpisů. Dále nesmí docházet k zamezování přístupu v důsledku 
stavby k dalším přilehlým stavbám nebo pozemkům (vjezdy a vstupy ke stávajícím rod. 
domům, pro údržbu pozemků).  

17. Stavebník (zhotovitel stavby) je povinen vést ve smyslu ustanovení § 157 stavebního 
zákona stavební deník, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění 
stavby. 

18. Speciální stavební úřad stanovuje, že kontrolní prohlídky budou prováděny v pravidelných 
kontrolních dnech stavby svolávaných investorem stavby minimálně 1x měsíčně po celou 
dobu výstavby. Na kontrolní prohlídky bude zván speciální stavební úřad, kterému před 
započetím stavebních prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zem. půdy 
v souladu se schválenou projektovou dokumentaci. Kontrolní prohlídky budou probíhat na 



Č.j. MěÚT/46504/2016 str. 5 

 

 - 5 - 

podkladě ověřené projektové dokumentace či projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

19. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů budou dodržené podmínky, které jsou uvedené v souhlasu Ministerstva 
životního prostředí vydaného dne 16.9.2008 pod č.j. 41381/ENV/08, 1545/660/08 a změny 
souhlasu ze dne 30.5.2011 evidované pod č.j. 38477/ENV/11, 1154/660/11, a změny 
souhlasu č.j. 41381/ENV/08, 1545/660/08 vydaného dne 16.4.2014 č.j. 21808/ENV/14, 
1211/610/14, a to zejména: 
- před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice budoucího záboru zemědělské 
půdy v souladu se schválenou projektovou dokumentací, 
- na celé odnímané ploše zemědělského půdního fondu bude provedena na vlastní náklad 
žadatele odděleně skrývka ornice a dalších hlouběji uložených zúrodnění schopných vrstev 
půdy v souladu s pedologickým průzkumem zpracovaným společností Ekola spol. s. r.o., 
Vratimov. Nejpozději před zahájením stavby předloží orgánu ochrany ZPF Městského 
úřadu Třinec k projednání odsouhlasení zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu  
a rozprostření, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky  
a písemné souhlasy jejich vlastníků (uživatelů),  
- o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev 
půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti 
rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu 
s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Tento doklad bude předložen orgánům 
ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek souhlasu MŽP,  

- bude zajištěn přístup k okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo 
narušení přístupových cest k těmto pozemkům, bude zřízena na náklad žadatele jejich 
náhrada,  
- v případě potřeby zajistí žadatel na svůj náklad zpracování projektu pozemkových úprav  
a jeho realizace tak, aby v důsledku, výstavby nevznikaly neobhospodařované nebo 
nepřístupné pozemky,  

- dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení 
na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření,  

- termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a uživateli dotčených 
pozemků tak, aby nedošlo ke vzniku škody na porostech, přičemž zahájení skrývky ornice 
bude v předstihu oznámeno orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec a Magistrátu města Frýdku-
Místku,  
- na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskému využití na dobu kratší 
než jeden rok zajistí žadatel uvedení pozemků do původního stavu,  

- žadatel učiní taková opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy,  
- nejpozději 30 dnů před kolaudačním řízením předloží žadatel orgánu ochrany ZPF MěÚ 
Třinec a Magistrátu města Frýdku-Místku doklady o způsobu využití ornice a potvrzení 
vlastníků o převzetí a následném rozprostření určeného množství ornice a podorničí na 
jednotlivých pozemcích.   

20. Před zahájením stavby bude Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, Brno-Židenice informován o přesných termínech realizace 
stavby – závazné stanovisko ze dne 16.1.2015, sp. zn. 51830/2014-8201-OÚZ-BR. 

21. Pro celý průběh stavby investor zajistí ekologický dozor, který bude dozírat na dodržování 
podmínek E.I.A – podmínka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 12.1.2010, č.j. MSK 201733/2009, sp.zn. 
ŽPZ/47519/2009/Jak 327.2 S5. 
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22. Budou splněné podmínky Policie ČR, Krajské ředitelství MSK, odbor služby dopravní policie 
vydané ve vyjádření ze dne 13.9.2012 pod č.j. KRPT-184908-1/ČJ-2012-0700DP, a to ve 
stupni realizační projektové dokumentace bude navrženo vodorovné a svislé dopravní 
značení, které bude odsouhlaseno  Policii ČR a podmínky Policie ČR, dopravní inspektorát 
Třinec vydané ve stanovisku č.j. KRPT-235152-2/ČJ-2014-070208 ze dne 2.12.2014.  

23. Stavebník je povinen oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a následně 
umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu buď prostřednictvím 
Archeologického ústavu, nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických 
výzkumů.  

24. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Po dni nabytí právní 
moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace. 

25. Postup výstavby bude podle zpracovaného postupu prací zhotovitele v souladu s vydanými 
stanoveními (přechodná a místní úprava provozu dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) odboru dopravy MěÚ Třinec a odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu v Ostravě a s PD, část „E“ – Zásady organizace výstavby. 
Stavba bude realizována v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích a po celou dobu výstavby bude přechodné dopravní značení (dále 
jen „DZ“) udržováno podle stanovení DZ, k jehož vydání na základě žádosti a příslušnou 
Policií ČR odsouhlasené dokumentace dopravního značení je příslušný odbor dopravy MěÚ 
Třinec (pro silnice II., III. a IV. třídy) a odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského 
úřadu Ostrava (pro silnici I. třídy). Úprava provozu s trvalým DZ bude provedena dle 
„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, k jehož vydání je příslušný 
odbor dopravy MěÚ Třinec (pro silnice II., III. resp. IV. třídy) a odbor dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Ostrava (pro silnici I. třídy) a jeho umístění bude provedeno 
v termínu ke kolaudaci stavby. Toto stavební povolení se na povolení dopravního značení 
nevztahuje. 

26. Vzhledem k tomu, že součástí celé stavby „silnice I/68 Třanovice-Nebory“ je samotná 
přeložka této silnice a další stavební objekty je nutná koordinace jednotlivých prací. 

27. Předpokládaný termín dokončení stavby do konce roku 2019. 

 

Stanoví podmínky pro užívání stavby: 
 
Speciální stavební úřad na základě požadavku dotčeného orgánu Krajské hygienické stanice 
MSK se sídlem v Ostravě vydaného dne 10.10.2013 pod sp. zn. S-KHSMS 1001/2013/OV/HOK 
(č.j. KHSMS31001/2013/OV/HOK) stanovuje provedení zkušebního provozu z důvodu zajištění 
měření hluku ze silničního provozu v chráněném venkovním prostoru staveb definovaném 
v ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Námitky účastníků řízení byly vzneseny, a to společnosti Keriani, a.s., Opletalová 1284/37,  
110 00 Praha 1. 

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 
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Odůvodnění: 

Dne 12.1.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. 
MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si,  dne 1.11.2011,  které bylo změněno rozhodnutím Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 
20.4.2012 pod sp.zn. ÚPS/5177/2012/Kol 328.1 A5, a které nabylo právní moci dne 23.4.2012. 
 
Souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) byl vydán 
odborem stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 15.4.2013 pod  
č.j. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si – stavební úřad.  

Speciální stavební úřad dopravní v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona 
s odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostřední 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po jeho novele zákonem  
č. 39/2015 Sb., oznámil známým účastníkům řízení a dotčených orgánům zahájení stavebního 
řízení a zároveň informoval veřejnost o stavbě „silnice I/68 Třanovice-Nebory“ stavební objekt 
SO 153 Účelová komunikace ve Stříteži-větev 2. Předmětný záměr byl posouzen z hlediska 
vlivů na životní prostředí Ministerstvem prostředí – stanovisko dle ustanovení § 10 zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo vydané 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 
24.7.20156 tj. již po zahájení navazujícího řízení, na Ministerstvo životního prostředí žádost  
o vydání souhlasného závazného stanoviska podle č. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona 
č. 39/2015 Sb., respektive dle ustanovení 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. Speciální stavební úřad oznámil dne 25.2.2016 Ministerstvu životního 
prostředí zahájení stavebního řízení. Těmito úkony byla naplněna dikce ustanovení § 9a odst. 4 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dne 25.2.2016 usnesením speciální stavební 
úřad stanovil desetidenní lhůtu účastníkům řízení dle ustanovení § 109 písm. g) s odkazem na 
ustanovení § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jak určuje ustanovení § 109 
písm. g) stavebního zákona žádné občanské sdružení se za účastníka předmětného 
stavebního řízení nepřihlásilo. 

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 k tomuto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru ze dne 7.6.2016 
č.j. 14341/ENV/16. Z hlediska procesu EIA původního záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) 
v úseku Třanovice-Oldřichovice-Bystřice“, je výše uvedený stavební objekt součástí stavby 
s označením 114 (Silnice I/68 Třanovice-Nebory), původně řešené v úseku km 0,000 – 6,090. 
Z hlediska rozsahu, průběhu i lokalizace trasy lze objekt SO 153 hodnotit bez významnějších 
změn oproti dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, v rámci které byl řešen pouze 
koncepčně. Doplnění podrobností návrhu účelové komunikace je upřesněním záměru  
a nejedná se o jeho významné změny. Vlivy výše uvedených drobných změn části stavby 114 
(silnice I/68 Třanovice-Nebory) na životní prostředí lze považovat za dostatečně zohledněné 
v rámci procesu posuzování vlivů záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice-
Oldřichovice-Nebory“ na životní prostředí dle zákona. 

Speciální stavební úřad dopravní usnesením ze dne 6.6.2016 řízení přerušil na dobu 30 dnů 
ode dne doručení tohoto usnesení z důvodu chybějícího závazného stanoviska. 

Závazné stanovisko k ověření změn záměru vydané Ministerstvem životního prostředí vydané 
dne 7.6.2016 č.j. 14341/ENV/16  bylo doručeno do datové schránky dne 8.6.2016. 

Dne 20.7.2016 pod č.j. 01942/2016/SŘaÚP/Vi, č.j. MěÚT 36774/2016 speciální stavební úřad 
opatřením dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, seznámení s podklady rozhodnutí určil 
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do 15.8.2016 lhůty, kdy účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 
jeho vydáním, popřípadě navrhnout důkazy.  

V rámci seznámení s podklady rozhodnutí vydaného dne 20.7.2016 společnost Keriani a.s. 
dopisem ze dne 25.7.2016 podala námitky a uvedla, že na podaných námitkách uvedených 
v podání ze dne 21.3.2016 stále trvá.     

 

Okruh účastníků řízení speciální stavební úřad dopravní stanovil dle ustanovení § 109 
stavebního zákona, kterými jsou: 

- § 109 písm. a) a b) - stavebník a vlastník stavby tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546, 145 05 Praha, zastoupené společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, Havlíčkovo 
nábřeží 696, 702 00  Ostrava 

- § 109 písm. c) - vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (i vlastníci 
veřejné technické infrastruktury,. 

- § 109 písm. d) - vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo 
má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich 
práva prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury,  
- § 109 písm. e) a f) - vlastníci 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 a 911, a ti kteří mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému 
břemenu. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám – Střítež čp. 
23,  
 
Speciální stavební úřad dopravní splnil svou povinnost stanovenou mu ustanovením  
§ 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
a oznámil občanským sdružením nebo jejich organizačním složkám, jejíchž hlavním posláním 
podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanská sdružení“), pokud mají právní 
subjektivitu, zahájení stavebního řízení, u kterého mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody 
chráněné citovaným zákonem.  Dle ustanovení § 70 odst. 3 téhož zákona by se občanské 
sdružení stalo účastníkem předmětného stavebního řízení, pokud by svou účast písemně 
oznámilo zdejšímu speciálnímu úřadu, a to do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo předmětné 
oznámení o zahájení stavebního řízení doručeno. V uvedené lhůtě svou účast do řízení jako 
jeho účastník písemně žádné občanské sdružení zdejšímu speciálnímu úřadu neoznámilo.  

V uvedené lhůtě opatření námitku podala dne 21.3.2016 pod č.j. 15068/2016 společnost 
Keriani, a.s., IČO 26932628, Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 vlastník pozemků parc.č. 
87/3, 87/4, 882/1, 908/15 a 908/16 v kat. území Střítež. Pozemky parc.č. 87/3, 882/1 a 908/15  
bezprostředně sousedí s pozemky stavby SO 153 Účelová komunikace ve Stříteži-větev 2.  

Společnost Keriani, a.s. vznesla tyto námitky: 

Bod I) Společnost Keriani napadla platnost závazného stanoviska ze dne 29.2.2008 č.j. 
18554/ENV/08 a ze dne 20.11.2015 č.j. 52735/ENV/15 dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Bod II a) Společnost Keriani a.s. uvádí, že stavebník neuzavřel žádnou smlouvu o dočasném 
záboru pozemků po dobu provádění stavby ani žádnou dohodu, která by stavebníkovi umožnila 
vstupovat na pozemky společnosti Keriani a.s. pro realizaci stavby; 

Bod II b) Přístup ke stavbě stavebník nemá zajištěn, zjevně předpokládá, že mu bude tolerován 
vstup na sousední pozemky jiných vlastníků; 

Bod II c) Společnost Keriani a.s. protestuje proti tomu, aby bylo poškozováno její vlastnické 
právo k pozemkům parc.č. 87/3, 87/4, 882/1, 908/15 a 908/16 v kat. území Střítež; 

Bod II d) V průběhu provádění stavby dojde bezpochyby k poškození meliorací na výše 
uvedených pozemcích společnosti Keriani a.s. Požadavek týkající předložení aktuální 
pasportizace meliorací včetně detailního zmapování dotčených pozemků byl vznesen v průběhu 
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územního řízení. Společnost Keriani trvá na tom, že při provádění stavby nepochybně dojde 
k poškození meliorací; 

Bod II e) Společnost Keriani a.s. konstatuje, že pozemky parc.č. 87/3, 87/4, 882/1, 908/15 a 
908/16 v kat. území Střítež, pronajímá společnosti TOZOS spol. s r.o., IČO 49610651, Dolní 
Tošanovice čp. 120, 739 53 Hnojník, která je užívá pro svoji zemědělskou výrobu a v důsledku 
provádění stavby může dojít k omezení nájemcova práva pozemky užívat a k poškození 
zemědělských plodin. 

Bod II f) Společnost Keriani a.s. požaduje, aby veškeré práce v kat. území Střítež, byly 
prováděny výhradně po sklizni, tzn. v období od 1.10 do 28.2, aby nedošlo k poškození 
zemědělských plodin pěstovaných na sousedních pozemcích.  

Bod II g) Společnost Keriani a.s. požaduje předání jednoho vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby, neboť bez těchto dokumentů 
nebude Keriani a.s., objektivně schopna zajistit respektování omezení vyplývajících z existence 
ochranného pásma v důsledku umístění stavby.  

Společnost Keriani a.s. dopisem ze dne 25.7.2016 podala námitky a uvedla, že na podaných 
námitkách uvedených v podání ze dne 21.3.2016 stále trvá. 

Ve svém podání ze dne 16.6.2016 společnost Keriani, a.s. doplňuje další námitky, a to uvádí, 
že Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, č.j. MSK 77363/2016 sp. zn. 
DSH/8567/2015/Jan 330 V10 vydal rozhodnutí, kterým žádost stavebníka Ředitelství silnic  
a dálnic ČR Praha pro stavební povolení SO 101 – Přeložka silnice I/68 zamítl, a to z důvodu 
nesouhlasného (negativního) závazného stanoviska EIA k hlavní stavbě SO 101 vydané dne 
7.4.2016, č.j. 22257/ENV/16. Společnost Kerianí a.s. se domnívá, že z technického hlediska 
nelze bez realizace SO 101 realizovat zbývající stavební objekty, tedy ani předmětné SO 153, 
proto žádá o zamítnutí podané žádosti o stavební povolení. 

Vypořádání s těmito námitkami je uvedeno na str. 11-12 tohoto rozhodnutí. 

 

Speciální stavební úřad dopravní v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou 
žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení  
a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Účastníci řízení  
a dotčené orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu i v rámci 
tohoto stavebního řízení. Proti stavbě SO 153 Účelová komunikace ve Stříteži-větev 2 uplatnila 
námitku společnost Keriani a.s. Požadavky a připomínky jsou zapracovány v projektu samém  
a v podmínkách rozhodnutí. Do podmínek pro provedení stavby byly zahrnuty pouze ty 
podmínky, které se týkají předmětné stavby, ostatní podmínky, netýkající se povolované stavby 
včetně podmínek pro vypořádání majetkoprávních vztahů, nejsou v podmínkách rozhodnutí 
zahrnuty.  
Splnění požadavků dotčených orgánů a podmínek územního rozhodnutí zn 
MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si ze dne 1.11.2011 s nabytím právní moci 23.4.2012 byly 
zapracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení (A. Průvodní zpráva, DSP, VD-
ZDS).  

 

Podána žádost o stavební povolení byla podložena těmito doklady: 

- Výpisy z katastru nemovitosti 

- Plné moci pro zastupování v řízeních 

- Souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný obecným stavebním 
úřadem MěÚ Třinec dne 15.4.2013 pod zn. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si 

- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí ze dne 12.1.2010 č.j. MSK 201733/2009, sp.zn. ŽPZ/47519/2009/Jak 
327.7. S5 
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- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Třinec ze dne 25.3.2013 zn. 
58442/2012/SŘaÚP/Sik 

- Koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 25.11.2013 č.j. MMFM 
125937/2013, sp.zn. MMFM_S 15892/2013/OÚRaSŘ/HarM 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě ze dne 
10.10.2013 sp.zn. S-KHSMS 31001/2013/OV/HOK, č.j. KHSMS 31001/2013/OV/HOK 

- Souhlas se stavbou vydaný Policií %CR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje, odbor služby dopravní policie ze dne 13.9.2012 č.j. KRPT-184908-1/ČJ-2012-0700DP 

- Vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor 
Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec ze dne 2.12.2014 č.j. KRPT-235152-2/ČJ-2014-
070208 

- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno ze dne 9.11.2009 zn. 010037/10330/2009 

- Souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR s vydáním stavebního povolení ze dne 4.12.2012 č.j. 
54100/To/114/ŘSD/2012 

- Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravní a silničního 
hospodářství Ostrava ze dne 13.11.2009 č.j. MSK 183188/2009, sp.zn. 
DSH/43417/2009/Jan 331 V5 

- Stanovisko Ministerstvo obrany Brno-Židenice ze dne 16.1.2015 sp.zn. 51830/2014-8201-
OÚZ-Br 

- Stanovisko Ministerstvo vnitra Praha ze dne 16.11.2009 č.j. OBP-8-741/DI-2009 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní 
odbor Frýdek-Místek ze dne 19.10.2009 zn. Prev-3309/FM-2009 

- Ministerstvo životního prostředí Praha ze dne 16.9.2008 č.j. 41381/ENV/08, 1545/660/08, ze 
dne 16.4.2014 č.j. 21808/ENV/14, 1211/61014 změna. 

- Závazné stanovisko k ověření souladu vydané Ministerstvem životního prostředí dne 
20.11.2015 č.j. 52735/ENV/15 

- Závazné stanovisko k ověření změn záměru vydané Ministerstvem životního prostředí dne 
7.6.2016 č.j. 14341/ENV/16      

- Smlouva o právu provést stavbu pro pozemek parc.č. 1141/1 v k.ú. Střítež 

- Smlouva o výpůjčce (obec Střítež) pro pozemek parc.č. 82/10 a 1207/13 v k.ú. Střítež  
 
Z předložených podkladů vyplývá, že stavebník může uskutečnit předmětnou stavbu na výše 
uvedených pozemcích.  

Speciální stavební úřad dopravní v rámci stavebního řízení zjistil, že projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí  
o umístění stavby, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. 

Účastníci řízení a spolupůsobící dotčené orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci 
zpracování projektu i v rámci tohoto stavebního řízení. Proti stavbě podala námitky společnost 
Keriani, a.s. podáním ze dne 21.3.2016 a 25.7.2016. 

 

Uvedení účastníci řízení dle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 145 05  Praha 
Obec Střítež, Střítež 118, 739 59  Střítež 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795,  
702 00  Ostrava 
Keriani, a.s., Opletalova 1284, 110 00  Praha 
Myslivecké Sdružení "Černá" Střítež-Velopolí, Střítež 23, 739 59  Střítež 
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235, 709 00  Ostrava 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00  Brno 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02  Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00  Praha 
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269,  
130 00  Praha 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Společnost Keriani, a.s. vznesla tyto námitky: 

Bod I) Společnost Keriani napadla platnost závazného stanoviska ze dne 29.2.2008 č.j. 
18554/ENV/08 a ze dne 20.11.2015 č.j. 52735/ENV/15 vydaného Ministerstvem životního 
prostředí dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Bod II a) Společnost Keriani a.s. uvádí, že stavebník neuzavřel žádnou smlouvu o dočasném 
záboru pozemků po dobu provádění stavby ani žádnou dohodu, která by stavebníkovi umožnila 
vstupovat na pozemky společnosti Keriani a.s. pro realizaci stavby; 

Bod II b) Přístup ke stavbě stavebník nemá zajištěn, zjevně předpokládá, že mu bude tolerován 
vstup na sousední pozemky jiných vlastníků; 

Bod II c) Společnost Keriani a.s. protestuje proti tomu, aby bylo poškozováno její vlastnické 
právo k pozemkům parc.č. 87/3, 87/4, 882/1, 908/15 a 908/16 v kat. území Střítež; 

Bod II d) V průběhu provádění stavby dojde bezpochyby k poškození meliorací na výše 
uvedených pozemcích společnosti Keriani a.s. Požadavek týkající předložení aktuální 
pasportizace meliorací včetně detailního zmapování dotčených pozemků byl vznesen v průběhu 
územního řízení. Společnost Keriani trvá na tom, že při provádění stavby nepochybně dojde 
k poškození meliorací; 

Bod II e) Společnost Keriani a.s. konstatuje, že pozemky parc.č. 87/3, 87/4, 882/1, 908/15 a 
908/16 v kat. území Střítež, pronajímá společnosti TOZOS spol. s r.o., IČO 49610651, Dolní 
Tošanovice čp. 120, 739 53 Hnojník, která je užívá pro svoji zemědělskou výrobu a v důsledku 
provádění stavby může dojít k omezení nájemcova práva pozemky užívat a k poškození 
zemědělských plodin. 

Bod II f) Společnost Keriani a.s. požaduje, aby veškeré práce v kat. území Střítež, byly 
prováděny výhradně po sklizni, tzn. v období od 1.10 do 28.2, aby nedošlo k poškození 
zemědělských plodin pěstovaných na sousedních pozemcích.  

Bod II g) Společnost Keriani a.s. požaduje předání jednoho vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby, neboť bez těchto dokumentů 
nebude Keriani a.s., objektivně schopna zajistit respektování omezení vyplývajících z existence 
ochranného pásma v důsledku umístění stavby.  

 

Správní orgán k jednotlivým námitkám uvádí:  

Bod I) Námitka týkající se neplatnosti závazného stanoviska vydaného Ministerstvem životního 
prostředí ze dne 29.2.2008 a ze dne 20.11.2015 je bezpředmětná. Závazná stanoviska jsou 
podkladem pro navazující řízení v tomto případě stavební povolení pro SO 153 a územní 
rozhodnutí pro celou stavbu silnice I/68 Třanovice-Nebory“, které bylo vydané dne 1.11.2011 a 
nadále platí. V souvislosti s tímto rozhodnutím dne 15.4.2013 byl vydán souhlas se stavbou dle 
ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona. Správní orgán tedy tuto námitku bere jako 
bezpředmětnou. Má za to, že výše uvedená stanoviska jsou platná.  

Bod II a) až II c) Námitce týkající vstupu na sousední pozemky společnosti Keriani, a.s. nelze 
vyhovět.  Jedná se o sousední pozemky mimo trvalý zábor předmětného stavebního objektu 
SO 153. Případné vstupy na tyto pozemky řeší občanský zákoník dohodou (smlouvou) 
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stavebníka a vlastníka pozemku. Správní orgán, námitku týkající se omezení vlastnického 
práva a náhrady škody není příslušný řešit. 

Bod II d) Námitce týkající se opravy meliorací bylo vyhověno. Správní orgán námitku týkající se 
opravy meliorací poškozených stavbou projednal s investorem, který souhlasí s tímto řešením, 
a zapracoval ji do bodu č. 11 výroku tohoto rozhodnutí.   

Bod II e) Pronájem pozemků parc.č. 87/3, 87/4, 882/1, 908/15 a 908/16 v kat. území Střítež, 
není předmětem tohoto řízení. Nájemci nejsou účastníky tohoto řízení. Nájemní vztahy správní 
orgán není příslušný řešit.  

Bod II f) Námitka týkající se poškození zemědělských plodin pěstovaných na sousedních 
pozemcích a omezení veškerých prací od 1. října do 28. února nelze vyhovět. Správní orgán 
k této námitce zdůrazňuje, že se jedná o vedlejší pozemky mimo trvalý zábor předmětného 
stavebního objektu SO 153 a nelze předjímat, že k této škodě dojde či nikoliv. Omezení 
veškerých prací od 1. října do 28. února nelze jednoznačně uložit a to z důvodu, že SO 153 je 
součástí rozsáhlé stavby, a je velmi obtížné v této době odhadnout termín prací. Pokud dojde 
k provádění stavby v době, kdy by mohlo dojít k újmě budou tyto škody řešeny dohodou, 
popřípadě soudní cestou o náhradě škody.  

Bod II g) Požadavku společnosti Keriani, a.s. o předání dokumentace skutečného provedení SO 
153 nelze vyhovět. Dokumentace skutečného provedení stavby je součástí příloh kolaudačního 
souhlasu, kterou stavebník k tomuto řízení doloží speciálnímu stavebnímu úřadu. Dle vyjádření 
stavebníka k podaným námitkám investor je ochoten předat společnosti Keriani, a.s. geodetické 
zaměření stavby po jejím ukončení. S tímto požadavkem je nutno se obrátit na stavebníka po 
provedení stavby.  Navíc se nejedná o námitku týkající se realizace stavby.  

Ve svém podání ze dne 16.6.2016 společnost Keriani, a.s. doplňuje další námitky, a to uvádí, 
že Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, č.j. MSK 77363/2016 sp. zn. 
DSH/8567/2015/Jan 330 V10 vydal rozhodnutí, kterým žádost stavebníka Ředitelství silnic  
a dálnic ČR Praha pro stavební povolení SO 101 – Přeložka silnice I/68 zamítl, a to z důvodu 
nesouhlasného (negativního) závazného stanoviska EIA k hlavní stavbě SO 101 vydané dne 
7.4.2016, č.j. 22257/ENV/16. Společnost Keriani a.s. se domnívá, že z technického hlediska 
nelze bez realizace SO 101 realizovat zbývající stavební objekty, tedy ani předmětné SO 153, 
proto žádá o zamítnutí podané žádosti o stavební povolení. 

Námitka podána společnosti Keriani, a.s. týkající se zamítnutí žádosti o vydání stavebního 
povolení na SO 153 je bezpředmětná. Správní orgán uvádí tuto informaci: nesouhlasné 
stanovisko Ministerstva životního prostředí  č.j. 22257/ENV/16 bylo vydáno k jinému 
stavebnímu řízení a není předmětem tohoto vedeného řízení. K tomuto řízení bylo 
Ministerstvem životního prostředí vydáno dne 7.6.2016 souhlasné závazné stanovisko č.j. 
14341/ENV/16. 

Dále k výše uvedenému speciální stavební úřad uvádí toto: dle ustanovení stavebního zákona 
stavební povolení pro jednotlivé objekty jsou příslušné různé stavební úřady. V případě situace, 
že Krajský úřad Moravskoslezského kraje zamítl žádost o stavební povolení, neznamená to, že 
objekt nebude realizován, znamená to pouze tu skutečnost, že stavební povolení pro tento 
objekt bude vydáno po doložení požadovaných podkladů, jak ukládá ustanovení § 110 
stavebního zákona. Správní orgán rovněž neposuzuje to, jestli prozatímním zastavením řízení 
stavebního povolení SO 101 stavba bude realizována čí nikoliv. Není příslušný k posouzení této 
situace.      

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 
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Pokud účastníku řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo 
do vlastních rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě a 
neotevřel datovou schránku ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu, byla uložena 
v provozovně pošty nebo datové schránce, potom se za den doručení považuje desátý den od 
tohoto uložení, nikoliv v následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. 
V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí 
předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už počínaje jedenáctým dnem ode dne uložení 
písemnosti v provozovně pošty nebo datové schránce.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít 
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a musí obsahovat údaje 
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Speciální stavební úřad dopravní po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle 
stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační 
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
Ing. Věra Pindurová 
vedoucí odboru SŘ a ÚP 
 
 
 
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. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 7.3.2016. 
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Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
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 dle ustanovení § 144 odst. 2 ve spojení s § 25 odst. 2 správního řádu, 
 
3. 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 technické infrastruktury) – veřejná vyhláška dle 
ustanovení § 144 odst. 2 ve spojení s § 25 odst. 2 správního řádu, 
 
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 dle ustanovení § 144 odst. 2 ve spojení s § 25 odst. 2 
správního řádu, 
 
5. Veřejnost vymezena § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí – 
veřejná vyhláška 
 
dotčené orgány 
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, IDDS: w8pai4f 
13. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
14. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Třinec, IDDS: 
n5hai7v 
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