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Informace o zahájením řízení  
 

Sdělujeme vám, že na základě žádosti podané Obci  Střítež, IČO 00576913, Střítež 118, 739 59 Střítež,  
kterou  zastupuje na základ plné moci společnost  Strojírny a stavby Třinec, a.s., IČO 47674539, 
Průmyslová 1038, 739 61  Třinec, bylo dne 27.11.2019 zahájeno na stavebním úřadě Hnojník, jako 
příslušného stavebního úřadu, územní řízení o umístění stavby pod názvem“ Novostavba lávky přes 
Ropičanku u železniční stanice Ropice- Zálesí ve Stříteží“ na pozemku parc.č.1186 vodní plocha 
v katastrálním území Střítež, obec Střítež.  
 
Jedná se o vybudování nové lávky (v místě původní) tvořenou dvěma hlavními ocelovými nosníky 

osazenými na ložiska. Ložiska budou položeny na nově vybetonované mostní opěry. Na hlavníky se osadí 

ocelové zábradlí.  
Umístění stavby vyžaduje pokácení 2 ks vzrostlých stromů (obvod kmene na 80 cm ).  
 
K žádosti bylo přiloženo  koordinované stanovisko MM Třinec ze dne 5.11.2019, jehož součástí  je 
závazné stanovisko odboru ochrany ŽP, jako dotčeného orgánu  a  později také závazné stanovisko 
Obecního úřadu Střítež ke kácení dřevin ze dne 6.03.2020.  
 
Táto informace je poskytována za základě žádosti dle § 70 odst.2) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, neboť stavbou mohou být dotčeny zájmy ochrany  přírody a krajiny chráněné podle 
tohoto zákona.  
 
Stavební úřad upozorňuje, že územní řízení je vedeno podle zákona č.183/2006 sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a od 1.1.2018 občanská sdružení (spolky) 
již nemají v řízeních podle stavebního zákona postavení účastníka řízení a to i přesto, pokud podají 
generální žádost, že chtějí být informování o všech záměrech, které se mohou dotknout zájmů ochrany 
přírody a krajiny.  
 
 
 
 

Tibor  D a ň o 
pověřený vedením stavebního úřadu 

  
 
 
 

Táto písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů na úřední desce Obce Hnojník a 
současně zveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Po jejím sejmutí bude vrácena potvrzena zpět na stavební úřad Hnojník .  
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Vyvěšeno dne …………………………..              Sejmuto dne……………………………………. 

 

               

                     Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.  

 

 

 

 

 

Obdrží (doručuje se veřejnou vyhláškou). 
Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, Střítež  249, 739 59  Střítež 
Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., IDDS: 2fes66e 
 
 
Dále obdrží: 
Obecní úřad Hnojník, Hnojník 222  – s  žádosti o vyvěšení  
 
 
Na vědomí : Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež  
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