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Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 13. 4. 2017 pod č.j. MSK 50372/2017 žádost o stavební 
povolení na stavbu „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“  –  část 5, kterou podala právnická osoba 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 696/22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava. Jedná se o již 
pátou žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu, jejímž předmětem jsou tyto stavební objekty a jejich 
části: SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,650-1,720, SO 208 Most na silnici 
I/68 přes Černý potok v km 1,741 a SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,650-
1,720 prováděné na pozemcích v k.ú. Hnojník: parc. č. 1600/31, 1600/34, 1600/33, 1600/35, 1548/1 
a  1600/36 a 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. 

Předmětem stavební akce je výstavba přeložky silnice I/68 v úseku Třanovice – Nebory. Stavba je součástí 
definitivního řešení propojení silnice D48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice 
(D48) - Mosty u Jablunkova. Začátek silnice navazuje mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Třanovice na silnici D48 
a končí v km 5,400 napojením do MÚK Nebory navazující stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. 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. 

Technický popis povolovaných objektů: 

SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,650-1,720: Přeložka silnice SO 101 je 
hlavním objektem stavby. Je navržen v kategorii S 24,5/100. Objekt začíná přímou v délce 495 m, kde u obce 
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Hnojník mostním objektem překračuje říčku Stonávku a silnici II/474 a pokračuje pravostranným obloukem 
o  R = 2000 m, následuje levostranný oblouk o R = 1000 m, pravostranným obloukem R = 1750 m prochází 
prolukou v obci Střítež, kde mimoúrovňově kříží silnici III/4763 a dále mostním objektem překlenuje hluboké 
údolí říčky Ropičanky a železniční trať ČD č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek (drážní km 130,23570), prochází 
lesním komplexem v k.ú. Ropice a pravostranným obloukem o R = 950 m se přiklání k obci Nebory a končí na 
stávající silnici I/68, kde na stavbu navazuje stavba přeložky „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“ svým 
stavebním objektem „SO 111 – MÚK Nebory v km 5,417“. Součástí této stavby je pouze výstavba větve 1 MÚK 
Nebory (SO 112) z důvodu napojení na stávající silnici I/68 z důvodu etapizace výstavby. Výškové vedení je 
navrženo s ohledem na okolní terén a výškovou polohu křižujících komunikací, trati ČD (km 3,496) a vodních 
toků a s tím související výšku stoleté vody křižujících vodotečí (spodní okraj mostovky je min. 0,5 m nad 

hladinou Q 100). Výška nivelety je navržena tak, aby hrana koruny byla min. 1,0 nad Q 100 a nejnižší výška 
pláně byla min. 0,5 m nad hladinou stoleté vody. Maximální navržený podélný sklon nivelety je 3,5 % v místě 
vystoupání z údolí toku Stonávky na kopec u obce Hnojník. Minimální podélný sklon na trase činí 0.55 %, 
minimální údolnicový zakružovací oblouk je Ru = 8 000 m, minimální vrcholový zakružovací oblouk Rv = 
7500 m. 
 
SO 208 Most na silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741: Most převádí přeložku silnice I/68 přes 
přeložku Černého potoka (SO 354), stávající cestu pro pěší a cyklisty, přeložku bezejmenné vodoteče (SO 355) 
a lokální biokoridor. Nosná konstrukce mostu je tvořena monolitickou nosnou konstrukcí z předpjatého betonu 
o  čtyřech polích. Jedná se o spojitou dvoutrámovou konstrukci o stavební výšce 1,8 m s rozpětím jednotlivých 
polí 24+30+30+24 m. Nosná konstrukce je uložena kolmo, vnitřní podpěry jsou sloupového typu, krajní opěry 
jsou železobetonové se zavěšenými křídly. Založení je hlubinné pomocí vrtaných pilot. Pro každý dopravní směr 

je navržen samostatný most. Na pravém mostě je na vnější římse umístěna protihluková stěna výšky 5 m. Výplň 
je navržena z průsvitných a matných akrylátových materiálů tl. 15 mm. Odvodnění mostu je řešeno pomocí 
mostních odvodňovačů a podélně zavěšeného potrubí s vyústěním u opěry OP5. 
 
SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,650-1,720: Jedná se o protihlukové stěny se 
sloupky z ocelových válcovaných profilů, kotvených do vrtaných pilot. Výplň stěn je požadována pohltivá 
z recyklovaných plastů s vodorovným lištováním, na mostech a exponovaných místech pak výplň materiály na 
bázi akrylátu, odpovídajících materiálových charakteristik a s požadovanou úpravou průsvitnosti ale 
neprůhlednosti a s matným povrchem. Konstrukce stěn je tvořena ocelovými sloupky kotvenými do zhlaví pilot. 
Sloupky jsou obecně navrženy z Válcovaných profilů HEB, s parametrem 160, 180, 200, 220, 240, 260 nebo 
280, u zalomených sloupků je použit profil UPE, zpravidla 260. Soklové panely, jsou předpokládány zalomené ve 
spodním líci pro osazení na zhlaví pilot, kde se mohou vyrovnávat do požadované vodorovné pozice. Tl. soklu je 

navržena 100mm, min. výška 600mm. V rámci tohoto stavebního povolení je povolována pouze část 
protihlukové stěny PHS 12 odpovídající výše uvedeným km. 
 
Projektovou dokumentaci pro předmětné stavební objekty zpracovalo sdružení MMD – SUDOP, Vedoucí sdružení 
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: SO 101 - Ing. Michal Hrdlička - autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby (ČKAIT 0007365), SO 208, SO 271 - Ing. Pavel Mikuláštík - autorizovaný inženýr pro mosty 
a inženýrské konstrukce (ČKAIT 1003725). 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 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 věcně a místně 
příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, (dále jen speciální stavební úřad), ověřil podanou 
žádost o stavební povolení a přiložené doklady nejen z hlediska úplnosti, ale i z hledisek dle § 111 stavebního 
zákona. 
 
Speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona s odkazem na § 2 odst. 4 zákona 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen zákon o urychlení výstavby), a na § 9b 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), po jeho novele zákonem č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen zákon 39/2015 Sb.) tímto opatřením 
 

o z n a m u j e  
 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a zároveň v souladu s § 9c odst. 1 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí informuje veřejnost o stavbě „Silnice I/68 Třanovice – 
Nebory“ – část 5  o stavebních objektech a jejich částech: SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-
5,400, část km 1,650-1,720, SO 208 Most na silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741 a SO 271 
Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,650-1,720, které jsou předmětem podané žádosti 
o stavební povolení. 

Předmětný záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí Ministerstvem životního prostředí – 
stanovisko dle § 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 39/2015 Sb. Souhlasné závazné 
stanovisko podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. k ověření souladu obsahu výše 
uvedeného stanoviska vydaného dle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno 
Ministerstvem životního prostředí dne 20. 11. 2015 pod č.j. 52735/ENV/15.  

Speciální stavební úřad tímto opatřením splňuje svou povinnost danou mu § 9a odst. 4 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a oznamuje zahájení stavebního (navazujícího) řízení mj. i Ministerstvu životního 
prostředí, na jehož straně je ověření změn záměru předmětné stavby. Speciální stavební úřad tedy 

očekává k tomuto navazujícímu řízení vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru dle 
§ 9a odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. S dokumenty pořízenými v průběhu 
posuzování dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je možno se seznámit na Ministerstvu životního 
prostředí, případně na internetových odkazech https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP127 
a  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP467. 

Předmětné stavební řízení je tedy ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí navazujícím řízením, 
jehož proces upravuje § 9b tohoto zákona a v jehož průběhu jsou příslušné informace zveřejňovány dle § 25 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), tzn. veřejnou vyhláškou 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP127
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP467
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(za den zveřejnění se označuje den vyvěšení na elektronické úřední desce krajského úřadu www.msk.cz; 
veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dní). Navazující řízení dle citovaného zákona je řízením 
s velkým počtem účastníků řízení, které rovněž upravuje § 144 odst. 2 a odst. 6 správního řádu, a v němž lze 
i  na základě citovaného ustanovení správního řádu doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 
odst. 4 správního řádu veřejnou vyhláškou. Doručování písemností veřejnou vyhláškou je pak upraveno v § 25 
odst. 2 správního řádu – písemnost se vyvěsí na úřední desce a zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může v předmětném 
stavebním řízení dle § 9c odst. 1 téhož zákona uplatňovat připomínky k záměru a to ve lhůtě do 30ti dnů ode 

dne zveřejnění na úřední desce. 
 
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 s nabytím právní moci dne 23. 4. 2012. 

Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu 
a územního plánování dne 15. 4. 2013, č.j. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si - Stavební úřad. 

 
Za účastníky stavebního řízení veřejnou vyhláškou speciální stavební úřad označil 

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

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, zastoupené společností INKOS – 
OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábř. 22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava, 
- vlastníky pozemků, na nichž 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 nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno a ty, kdo mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému 

břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. 
Speciální stavební úřad tyto účastníky vymezil v rozsahu pozemků evidovaných v katastru nemovitostí 
v šíři ochranného pásma silnice I. třídy stanoveného na základě § 30 zákona o pozemních 
komunikacích. Jedná se o pozemky v k.ú. Hnojník parc. č. 1600/32, 978, 977/6, 977/5, st. 974, 975, 
973/3, 973/1 a 977/4 a o pozemky v k.ú. Střítež parc. č. 909/7, 908/11, 909/2, 909/3, 909/4, 908/5, 
908/7, 908/16, 908/1, 909/5, 909/1, 909/13 a 1207/6, 

 
 

http://www.msk.cz/
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podle § 109 písm. g) stavebního zákona a s odkazem na § 9c zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí: 

- osoby, o kterých 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 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. Součástí 

písemného přihlášení musí být doklad prokazující, že je dotčenou veřejností podle výše uváděného 
ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
Veřejnost vymezenou § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která 
může v předmětném stavebním řízení uplatňovat připomínky k záměru a to ve lhůtě do 30ti dnů ode dne 
zveřejnění na úřední desce. 
 

Za dotčené orgány pak speciální stavební úřad označil 

- Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec, 
- Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61  

Třinec, 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 
702 18  Ostrava, 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 
30. dubna 24, 728 99 Ostrava, 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 
738 01  Frýdek-Místek, 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, 
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Brno, 

IČ 60162694, Svatoplukova 2687/84, 662 10  Brno, 
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10  Praha 10. 

 
Dle § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, 

neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště, a podaná žádost 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, které je doručováno společně s tímto oznámením. K  námitkám a  důkazům 
uplatněným po uplynutí usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto. 
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Dle § 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 nebo 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 § 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. 
 
Do spisové dokumentace tohoto navazujícího řízení lze nahlédnout v sídle krajského úřadu – 28. října 117, 
Ostrava, kancelář č. E107, odbor dopravy a chytrého regionu, každý pracovní den – pondělí a středa od 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 na tel. č.:  595 622 900 z důvodu případného jiného pracovního výkonu oprávněné úřední osoby. 
 
Speciální stavební úřad konstatuje, že ke dni oznámení zahájení stavebního řízení má s výjimkou doložení 
vlastnických vztahů ke dvěma pozemkům, na nichž má být stavba prováděna, a závazného stanoviska 
Ministerstva životního prostředí k ověření změn záměru, všechny ostatní podklady potřebné pro vydání 

rozhodnutí ve věci, a proto lhůta dle § 36 odst. 3 správního řádu pro možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí bude účastníkům řízení dána po doplnění chybějícího závazného stanoviska Ministerstva životního 
prostředí. 
 
 
Upozornění: 
Pokud nebude naplněno ust. § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, 
tzn., že nebude předložen doklad dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doklad prokazující vlastnické 
právo anebo právo založené smlouvou provést stavbu, pak o žádosti o vydání stavebního povolení stavební úřad 
rozhodne až po předložení těchto dokladů. Do té doby stavební řízení v souladu s § 64 odst. 1 písm. e) 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, přeruší. Chybí prokázání vlastnického nebo jiného práva 
k pozemkům parc. č. 1600/33 a 1600/34 v k.ú. Hnojník (okres Frýdek-Místek);640191. 
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Usnesení  
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 39 odst. 1 správního 
řádu určuje 

účastníkům řízení 

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

- Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 
zast. spol. INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52  Ostrava – 

Moravská Ostrava, 
- vlastníkům pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou-li být jejich vlastnická práva 

k pozemkům prováděním stavby přímo dotčena - (i vlastníci veřejné technické infrastruktury), 
- vlastníkům staveb na pozemcích, na nichž má být stavba prováděna, a těm, jež 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: 

- vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich přímo dotčených vlivem záměru evidovaných 
v katastru nemovitostí, v k.ú. Hnojník parc. č. 1600/32, 978, 977/6, 977/5, st. 974, 975, 973/3, 
973/1 a 977/4 a o pozemky v k.ú. Střítež parc. č. 909/7, 908/11, 909/2, 909/3, 909/4, 908/5, 
908/7, 908/16, 908/1, 909/5, 909/1, 909/13 a 1207/6., a těm, kteří mají k těmto sousedním 

pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, 
 

podle § 109 písm. g) stavebního zákona a s odkazem na § 9c zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí: 
- osobám, o kterých 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 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. Součástí 

písemného přihlášení musí být doklad prokazující, že je dotčenou veřejností podle výše uváděného 
ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
dotčeným orgánům 

- Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec, 
- Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 

739 61  Třinec, 
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- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 
702 18  Ostrava, 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 
30. dubna 24, 728 99 Ostrava, 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 
738 01  Frýdek-Místek, 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, 
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Brno, 

IČ 60162694, Svatoplukova 2687/84, 662 10  Brno, 
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10  Praha 10 

a jejich zástupcům lhůtu 

do 28. 8.  2017 (včetně),  

ve které mohou uplatnit dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 
popřípadě důkazy ve stavebním řízení oznámeném opatřením ze dne 27. 7. 2017 pod č.j. MSK 
76070/2017, doručovaném společně s tímto usnesením. 
 
Veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může 
v předmětném stavebním řízení uplatňovat připomínky k záměru a to ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zveřejnění 
na úřední desce. 

 
Speciální stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány řádně 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 speciálním stavebním úřadem tímto usnesením určené 
lhůty. Usnesení je doručováno společně s oznámením o zahájení stavebního řízení. K závazným stanoviskům, 
námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto. 

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje § 25 správního řádu, doručení se provede tak, že se písemnost vyvěsí 
na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
Do spisu (do podkladů rozhodnutí) mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle krajského úřadu – 28. října 117, 

Ostrava, kancelář č. E107, odbor dopravy a chytrého regionu, každý pracovní den – pondělí a středa od 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 na tel. č.: 595 622 900 z důvodu případného jiného pracovního výkonu oprávněné úřední osoby. 
 
 
Poučení 

Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 
patnácti dnů ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek. 
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Odvolání se podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a je adresováno na odvolací orgán Ministerstvo 
dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka řízení. 
 
 
 
Ing. Patrik Janota 
referent pro silniční hospodářství „otisk úředního razítka“ 
odboru dopravy a chytrého regionu 
 

 

 

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, jež 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. 

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

Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí – veřejná vyhláška. 

Dotčené orgány (datová schránka): 

- Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj, 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde, 
- 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, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Brno – 

ID DS: hjyaavk, 
- Ministerstvo životního prostředí – ID DS: 9gsaax4. 
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S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka): 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 
- Obecní úřad Hnojník – ID DS: stdbeca, 
- Obecní úřad Střítež – ID DS: zkqb4rp. 

 
 
 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a obecních 
úřadech obcí Hnojník a Střítež po dobu 30 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. 
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