
*KUMSX00NLNAC*KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
28. října 117, 702 18  Ostrava

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 a Pá 9.00–14.30 www.kr-moravskoslezsky.cz

Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupeného společností INKOS-OSTRAVA spol. s r. o. se sídlem 
Havlíčkovovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, vydal dne 6. 8. 2009 pod č.j. SŘaÚP/Cze/5752/2009 podle ust. § 79 
a § 92 téhož zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, územní rozhodnutí o umístění stavby: „Silnice I/68 Třanovice-Nebory“ na 
pozemcích v katastrálních územích Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice a Nebory.   

Proti vydanému rozhodnutí podali odvolání účastníci řízení, obec Střítež, společnost Perroni a.s. se sídlem 
Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1, Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, se sídlem         
č.p. 249, 739 59 Střítež 249 a Petr Tomala a Halina Tomalová, oba bytem Nebory 87, 739 61 Třinec.             
Po provedení úkonů dle ust. § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
postoupil Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování,  spis odvolacímu orgánu. 

Výrok
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako orgán 
příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ust. § 11, § 89 odst. 1 a § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,       
ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) téhož  zákona ruší rozhodnutí 
Městského úřadu Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování, vydané dne 6. 8. 2009 pod              
č.j. SŘaÚP/Cze/5752/2009, kterým k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 
Praha 4, zastoupeného společností INKOS-OSTRAVA spol. s r. o. se sídlem Havlíčkovovo nábřeží 22, 701 52 
Ostrava, podle ust. § 79 a § 92 téhož zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, umístil stavby: „Silnice I/68 Třanovice-
Nebory“ na pozemcích v katastrálních územích Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice a Nebory, a věc vrací
Městskému úřadu Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování, k novému projednání.    

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.
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Odůvodnění
Krajský  úřad  Moravskoslezského  kraje,  odbor územního  plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen 
„odvolací orgán“), rozhodl po prošetření předloženého spisu v souladu s ust. § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s tímto odůvodněním:

Z doloženého spisu vyplývá, že dne 12. 2. 2009 obdržel Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu              
a územního plánování, žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 56, 145 05  Praha 4, zastoupeného 
společností INKOS-OSTRAVA spol. s r. o. se sídlem Havlíčkovovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava (dále též 
„žadatel“),  o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby silnice I/68 v úseku Třanovice - Nebory na 
pozemcích parc.č. 1054/1, 1054/6, 1257/18, 1248/9, 1248/6, 1236/1, 1234, 1771/1, 1257/17, 1257/23, 
1784/1, 1257/16, 1257/1, 1257/29, 1257/9, 1257/3, 1257/28, 1257/10, 1759/1, 1310, 1314/3, 1311, 1314/2, 
1257/19, 1257/20, 1257/21, 1257/22, 1257/24, 1178, 1770, 1179, 1181, 1180, 1177/1, 1191/1, 1190, 1182, 
1185, 1183, 1186, 1184, 1189, 1188, 1187, 1772/1, 1208, 1210, 1205, 1204, 1203/2, 1203/5, 1203/1, 1203/6, 
1203/3, 1191/2, 1191/3, 1236/2, 1237 a 1781/2,  vše v katastrálním území Třanovice, parc. č. 973/1, 975, 
977, 978, 981/1, 982, 983, 1056/1, 1056/8, 1056/9, 1056/10, 1056/11, 1056/12, 1060, 1061/1, 1075, 1076, 
1077/5, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1111, 1539/1, 1540/1, 1544, 1545, 1548, 1549/2, 1550, 1551/1, 
vše v katastrálním území Hnojník, parc. č. 67, 82/1, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 105, 107, 108, 620, 
638, 639, 648/1, 648/2, 649/1, 650, 653/1, 653/2, 655, 656, 657, 759/1, 761, 762/1, 763, 882/1, 908/1, 
908/10, 909/1, 909/2, 909/3, 909/4, 909/5, 909/7, 1141/1, 1150/1, 1150/2, 1157, 1161/1, 1162/1, 1185/1, 
1185/6, 1187/1, 1199/1, vše v katastrálním území Střítež, parc. č. 1491, 1493, 1495/1, 1644/1, 1644/5, 
1644/6, 1681, 1707/1, 1715, 1718, 1719/1, 1727/1, 1905/5, 1905/6, 1905/8, 1905/10, 1905/14, 1906, 1921, 
1935/2, 1937, 1945/1, 1945/7, 1945/10, 1965/1, 2177, 2178/1 vše v katastrálním území Ropice a parc. č. 
290/1, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 292/4, 292/5, 292/7, 295/1, 295/2, 361/2, 362/4, 362/11, 1356/1, vše v 
katastrálním území Nebory. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žadatel rovněž požádal, aby  
platnost územního rozhodnutí byla stanovena na dobu 4 let. Stavba je součástí definitivního řešení propojení 
silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice (R48) - Mosty u Jablunkova. Na 
začátku stavby v km 0,000 se řeší napojení přeložky silnice I/68 na rychlostní komunikaci R 48 v Třanovicích, 
dále trasa vede mimo zastavěná území obcí Třanovice, Hnojník, Střítež a Ropice a končí v katastrálním území 
Nebory na křížení se stávající silnicí I/68 a mimoúrovňové křižovatce Nebory. Celková délka silnice je 5 400 m. 
Součástí stavby je množství souvisejících, doplňkových a podmiňujících staveb, jako jsou mimoúrovňové 
křižovatky (dále též „MÚK“) – napojení na R48 MÚK Třanovice a napojení na stávající silnici I/68 MÚK Nebory 
(součástí této stavby je pouze jedna větev MÚK Nebory), doprovodné komunikace, technické vybavení, 
přeložky technické infrastruktury a vodních toků, protihlukové stěny atd. Příslušnost Městského úřadu Třinec, 
odboru stavebního řádu a územního plánování, k provedení územnního řízení a vydání územního rozhodnutí pro 
uvedenou stavbu, jejíž umístění je navrhováno ve správních obvodech dvou stavebních úřadů (Městského 
úřadu Třinec a Obecního úřadu Hnojník), byla určena opatřením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče,  ze dne  2. 2. 2007, č.j.: MSK 18274/2007.

Opatřením ze dne 23. 2. 2009 oslovil stavební úřad Obecní úřad Hnojník s žádostí o sdělení, která občanská 
sdružení podala u tohoto úřadu, jako obecného stavebního úřadu, žádost podle ust. § 70 odst. 2 zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a 
krajiny“). Fotokopie žádostí obdržel stavební úřad dne 2. 3. 2009. V návaznosti na ně stavební úřad požádal 
dopisem ze dne 1. 4. 2009 občanské sdružení SPUP a.s a ZO ČSOP OLZA  o sdělení, zda chtějí být účastníky 
předmětného územního řízení. Svou účast v řízení oznámilo pouze ZO ČSOP OLZA, se sídlem Závada 198, 
Petrovice u Karviné.  
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Protože Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování (dále jen „stavební úřad“), shledal, 
že žádost nemá potřebné náležitosti, opatřením ze dne 27. 2. 2009 vyzval žadatele k jejímu doplnění ve lhůtě 
do 30. 12. 2009, přičemž požadované údaje a podklady ve výzvě podrobně specifikoval. Současně s tímto 
úkonem územní řízení usnesením podle ust. 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil. Žadatele upozornil, že 
pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny bude řízení podle ust. § 66 odst. 1 písm. c) 
správního řádu zastaveno.

Po doplnění žádosti stavební úřad opatřením ze dne 2. 6. 2009 oznámil podle ust. § 87 odst. 1 zákona            
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a nařídil k projednání 
žádosti veřejné ústní jednání na den 15. 7. 2009. Účastníky řízení poučil o tom, jaké požadavky musí splňovat  
uplatněné námitky, a že je mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (tzv. 
zásada koncentrace řízení). Žadatele stavební úřad poučil o povinnosti vyplývající z ust. § 87 odst. 2 stavebního 
zákona, tzn. vyvěsit informaci o záměru, přičemž mu v oznámení určil, kde konkrétně má být informace 
vyvěšena. Stavební úřad současně s oznámením o zahájení územního řízení usnesením stanovil účastníkům 
řízení lhůtu pro seznámení s podklady rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. V souladu s ust. § 87 
odst. 1 stavebního zákona stavební úřad doručoval oznámení o zahájení řízení žadateli, dotčeným orgánům a 
obcím, na jejímž území má být záměr uskutečněn, jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 

Postup při doručování veřejnou vyhláškou upravuje ust. § 25 správního řádu. Podle odst. 2 tohoto ustanovení
se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít 
písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, na písemnosti se vyznačí den 
vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem  po 
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna povinnost podle věty druhé.           
V souladu s tímto ustanovením byla písemnost vyvěšena na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, tj. 
Městského úřadu Třinec (vyvěšena byla dne 3. 6. 2009 a sejmuta 19. 6. 2009) a současně byla zveřejněna       
i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce tohoto orgánu. Nad rámec zákonných 
požadavků byla písemnost vyvěšena i na úředních deskách obecních úřadu dotčených obcí (Ropice, Střítež, 
Hnojník a Třanovice). 

Na oznámení o zahájení řízení reagovala dvě občanská sdružení – Třanovické ekologické sdružení o.s. se sídlem 
č.p. 198, 739 53 Třanovice a Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, se sídlem č.p. 249, 739 59 
Střítež, přihláškou k účasti ve správním řízení, a některé z dotčených orgánů ( Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství). 

Námitky k oznámenému záměru uplatnili před konáním ústního jednání, případně při ústním jednání, paní Ing. 
Petr Vicherek a Anna Vicherková, oba bytem Třanovice 210 (podání podepsané pouze p. Vicherkem), Petr 
Tomala a Halina Tomalová, oba bytem Nebory 87, Třinec, obec Střítež, Dagmar Wardasová, bytem Ropice 241, 
Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, společnost Perroni a.s, se sídlem Opletalova 1284/37, 
Praha 1, Renata Pavková, bytem Nebory 424, Anna Stecová, Nebory 142, Milan Wawrosz, Střítež 64, Miroslav 
Kloda, Ropice 374, Danuta Kawuloková, Třanovice 110, Martin Guznar, Třanovice 125.   

Stručně lze uvést, že námitky směřovaly zejména vůči záboru a rozdělení nemovitostí, zhoršení životních 
podmínek vlivem hluku, emisí, vibrací, světly automobilů a stíněním (od protihlukových stěn), nedostatkům 
hlukové studie (je namítáno použití zastaralých údajů), znehodnocení nemovitostí, změně reliéfu krajiny, 
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absenci napojení silnice II/474 v obci Hnojník (dle ÚPD kruhovým objezdem), umístění komunikace na 
pozemku parc. č. 882/1 v k.ú. Střítež pro rozpor s územním plánem, ohrožení zdrojů vody atd. Namítající 
uplatnili i požadavky na zřízení příjezdové komunikace ke konkrétnímu rodinnému domu, zajištění údržby 
příjezdu k rodinnému domu, měření hladiny vody ve studni a v případě úbytku, provedení opatření k jeho 
zamezení, vyřešení přívodu pitné vody a zajištění odvodu dešťových vod, které budou stavbou přerušeny, 
výkup nemovitostí, výměnu oken, výsadbu porostů, příp. zalesnění pozemků (k eliminaci škodlivých vlivů 
stavby), výstavbu chodníků a osvětlení, zřízení přechodu pro chodce, dodržení parametrů stavby, posouzení 
statiky stávajících rodinných domů, odškodnění vlastníků okolních nemovitostí, vybudování oplocení v místě 
přerušení hlukových stěn, uvedení místních a účelových  komunikací použitých k výstavbě do původního stavu, 
provedení protihlukových stěn z půhledného materiálu, zajištění  dodávky vody k rodinnému domu v průběhu 
výstavby přeložky přípojky vody, zajištění odvodu dešťové vody z příkopů u stávající silnice, větší rozsah 
protihlukových stěn a  sjezd z komunikace do areálu statku.

Dne 15. 7. 2009 se uskutečnilo avizované ústní jednání, o jehož průběhu byl pořízen protokol a zvukový 
záznam na CD nosiči. V protokolu je popsán předmět řízení, dosavadní průběh řízení, dotazy přítomných          
a vyjádření k nim. Námitky jsou zaznamenány na samostatných listinách, které  jsou k protokolu přiloženy. 

Součástí spisu je i oznámení žadatele o splnění jeho informační povinnosti podle ust. § 87 odst. 2 stavebního 
zákona a jeho vyjádření k jednotlivým uplatněným námitkám. Kromě žadatele možnosti vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu, na kterou byli účastníci řízení upozorněni 
v oznámení o zahájení řízení, přičemž lhůta k tomuto úkonu činila 5 dnů ode dne ústního jednání, nikdo 
nevyužil.   

Na základě shromážděných dokladů a podkladů stavební úřad vydal dne 6. 8. 2009 pod č.j. 
SŘaÚP/Cze/5752/2009 rozhodnutí s datem 5. 8. 2009 (za den vydání rozhodnutí se považuje datum předání 
jeho písemného vyhotovení k doručení), kterým žádosti vyhověl, tzn., že rozhodl o umístění stavby: „Silnice 
I/68 Třanovice – Nebory“ na pozemcích parc.č. 1054/1, 1054/6, 1257/18, 1248/9, 1248/6, 1236/1, 1234, 
1771/1, 1257/17, 1257/23, 1784/1, 1257/16, 1257/1, 1257/29, 1257/9, 1257/3, 1257/28, 1257/10, 1759/1, 
1310, 1314/3, 1311, 1314/2, 1257/19, 1257/20, 1257/21, 1257/22, 1257/24, 1178, 1770, 1179, 1181, 1180, 
1177/1, 1191/1, 1190, 1182, 1185, 1183, 1186, 1184, 1189, 1188, 1187, 1772/1, 1208, 1210, 1205, 1204, 
1203/2, 1203/5, 1203/1, 1203/6, 1203/3, 1191/2, 1191/3, 1236/2, 1237 a 1781/2,  vše v katastrálním území 
Třanovice, parc. č. 973/1, 975, 977, 978, 981/1, 982, 983, 1056/1, 1056/8, 1056/9, 1056/10, 1056/11, 
1056/12, 1060, 1061/1, 1075, 1076, 1077/5, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1111, 1539/1, 1540/1, 
1544, 1545, 1548, 1549/2, 1550, 1551/1, vše v katastrálním území Hnojník, parc. č. 67, 82/1, 85, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 105, 107, 108, 620, 638, 639, 648/1, 648/2, 649/1, 650, 653/1, 653/2, 655, 656, 657, 
759/1, 761, 762/1, 763, 882/1, 908/1, 908/10, 909/1, 909/2, 909/3, 909/4, 909/5, 909/7, 1141/1, 1150/1, 
1150/2, 1157, 1161/1, 1162/1, 1185/1, 1185/6, 1187/1, 1199/1, vše v katastrálním území Střítež, parc. č. 
1491, 1493, 1495/1, 1644/1, 1644/5, 1644/6, 1681, 1707/1, 1715, 1718, 1719/1, 1727/1, 1905/5, 1905/6, 
1905/8, 1905/10, 1905/14, 1906, 1921, 1935/2, 1937, 1945/1, 1945/7, 1945/10, 1965/1, 2177, 2178/1 vše v 
katastrálním území Ropice a parc. č. 290/1, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 292/4, 292/5, 292/7, 295/1, 295/2, 
361/2, 362/4, 362/11, 1356/1, vše v katastrálním území Nebory. Rozhodnutí doručoval postupem uvedeným 
v ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona, tj. účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 1 téhož zákona a 
dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2  veřejnou vyhláškou. V souladu 
s ust. § 25  odst. 2 správního řádu bylo rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského 
úřadu Třinec (vyvěšeno bylo 6. 8. 2009 a sejmuto 24. 8. 2009) a stejně jako v případě předchozích písemností 
bylo rozhodnutí vyvěšeno i na úředních deskách obecních úřadů dotčených obcí. V souladu s ust. § 25 odst. 2 
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správního řádu bylo rozhodnutí současně s vyvěšením na úřední desce po stejnou dobu zveřejněno i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Proti vydanému rozhodnutí podali odvolání obec Střítež, společnost Perroni a.s. se sídlem Opletalova 1284/37, 
110 00 Praha 1, Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, se sídlem 739 59 Střítež 249 a Petr 
Tomala a Halina Tomalová, oba bytem Nebory 87, 739 61 Třinec.  

Obec Střítež má jako odvolatel za to, že se stavební úřad v napadeném rozhodnutí dostatečně nevypořádal 
s jejími námitkami a řádně o nich nerozhodl. Obec požadovala, aby součástí stavby byla výstavba 
bezpečnostního chodníku pro chodce v úseku nadjezdu silnice III/4763, kde má být podle dokumentace  
vybudována pouze manipulační stezka v šíři 75 cm. S tou obec nesouhlasí. Dle jejího názoru budou chodci 
nadjezd používat ve velké míře, když výstavbou silnice I/68 dojde k přerušení stávající komunikace, která je 
doposud občany hojně využívaná a nebude zajištěn jejich bezpečný pohyb po nadjezdu. Obec nesouhlasí s tím, 
že stavební úřad k této námitce nepřihlédl s odůvodněním, že se nejedná o námitku ve smyslu ust. § 89 odst. 4 
stavebního zákona. Obec má za to, že jde o námitku týkající se zájmu obce a zejména zájmu jejich občanů, a 
proto o ní mělo být řádně rozhodnuto. Dle jejího názoru neobstojí ani tvrzení, že se předmětná námitka netýká 
předmětu územního řízení. Podle obce měly být obdobně posuzovány i další námitky uplatněné v řízení –
požadavek, aby v prostoru u trafostanice za nadjezdem  silnice III/4673 v km 2,711 byl vybudován přechod pro 
chodce  se světelnou  signalizací pro řidiče, jelikož výstavbou přemostění se dle obce podstatně sníží viditelnost 
na tomto úseku komunikace, kde přecházejí pěší, zejména děti, neboť v lokalitě se nachází škola a požadavek 
na zalesnění svahů podél silnice I/68 v katastru obce Střítež, které, dle jejího názoru, sníží hlučnost a zlepší 
vzhled krajiny. Z těchto důvodů považuje napadené rozhodnutí za nesprávné a v rozporu s právními předpisy    
a navrhuje, aby je odvolací orgán zrušil a věc vrátil k novému projednání stavebnímu úřadu.           

Společnost Perroni a.s. se jako vlastník pozemků v k.ú. Střítež a Hnojník, které, jak uvádí, protíná více než 
16 ha výměry připravovaná stavba silnice, odvolává proti všem výrokům napadeného rozhodnutí. Je toho 
názoru, že územní řízení proběhlo zcela formálně, aniž by úřad projevil vůli zabývat se věcnou podstatou 
námitek předložených účastníky řízení a zvažoval, zda nedochází k omezení vlastnických práv v rozsahu větším, 
než je nutné k dosažení veřejného zájmu, což považuje  za porušení  ústavně zaručeného práva  účastníků  
vlastnit majetek a práva na nucené  omezení vlastnického práva pouze ve veřejném zájmu  a za úplatu a 
porušení  základních zásad  správního řízení spočívajících  v povinnosti správního orgánu  umožnit  dotčeným 
osobám  uplatňovat  jejich práva  a oprávněné zájmy a v povinnosti  šetřit oprávněné zájmy  dotčených osob a 
zachovávat  rovné procesní  postavení  všech účastníků řízení. Napadené rozhodnutí považuje za zmatečné 
zejména z důvodu absence podstatné části rozhodnutí z důvodu zjevných rozporů mezi výrokovou částí 
rozhodnutí a jeho odůvodněním. Dle jejího názoru územní řízení vykazuje zcela zásadní procesní vady, když 
byly zcela pominuty procesní úkony některých účastníků řízení a rozhodnutí nebylo řádně zveřejněno. 
V souvislosti s výše uvedeným společnost Perroni a.s. v odvolání namítá:  

I. že se stavební úřad se vůbec nezabýval námitkami, které vznesl zástupce společnosti Perroni, Ing. 
Radek Baloun, v průběhu ústního jednání konaného dne 15. 7. 2009 – konkrétně námikami, že 
v rámci projektu nejsou řešeny doprovodné investice (odpočívadla, parkoviště, čerpací stanice a 
další zařízení, takže kamiony pak zajíždějí do obcí, kde nadměrně obtěžují vlastníky všech 
nemovitostí, že nejsou řešeny opravy meliorací poškozených výstavbou a nebyla předložena jejich 
aktuální pasportizace  včetně detailního zmapování dotčených pozemků, že v rámci jednání 
s vlastníky  pozemků předcházejících územnímu řízení nebyla vůbec řešena otázka ochranného 
pásma komunikace, náspů, zářezů a oplocení, které jsou součástí stavby silnice a případného 



Čj: MSK 166830/2009 Sp. zn.: ÚPS/41908/2009/Kol

6/26

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 a Pá 9.00–14.30 www.kr-moravskoslezsky.cz

výkupu příslušných pozemků, že nejsou řešeny mýtné brány, takže vlastníci pozemků budou 
omezeni dvakrát – poprvé výstavbou komunikace a podruhé stavbou mýtných bran. Toto považuje 
za porušení práva uplatňovat v řízení  svá práva a oprávněné zájmy. Jako důkaz uvádí zvukový 
záznam z jednání. 

II. že napadené rozhodnutí nebylo řádně vyvěšeno na úřední desce, neboť jeho přílohou je souhlas 
Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 41381/ENV/08 ze dne 16. 9. 2008 s odnětím pozemků ze 
zemědělského půdního fondu, jehož nedílnou součástí má být seznam odnímaných pozemků, který 
však k napadenému rozhodnutí připojen není. Z toho společnost Perroni dovozuje, že není zřejmé 
jaké pozemky byly odňaty a souhlas s odnětím je tudíž zmatečný a nepřezkoumatelný. Tvrdí, že 
vzhledem k tomu, že  souhlas s odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu je podle ust.     
§ 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. závaznou součástí územního rozhodnutí, a to ve své úplné 
podobě, je nutno  posoudit jako zmatečné a tudíž nepřezkoumatelné i napadené rozhodnutí.   

III. že se stavební úřad řádně nevypořádal s námitkou, která se týkala poškození majetkových práv 
společnost Perroni, a.s v souvislosti se záborem a rozdělením jejich pozemků navrženou trasou 
komunikace. Bylo namítáno, že dojde k znesnadnění obdělávání pozemku, když zemědělská 
technika bude muset překonat značnou vzdálenost, aby se dostala na část pozemku za komunikací 
I/68, což se projeví ve zhoršení rentability obhospodařování a snížení hodnoty těchto pozemků, že 
se sníži i hodnota pozemků bezprostředně sousedících se zastavěnou částí obce Střítež a tudíž 
potencionálně  využitelných pro výstavbu, vznikem ochranného pásma komunikace, kterým budou 
tyto pozemky dotčeny, že dojde ke změnám reliéfu krajiny neslučitelným se zemědělským využitím 
pozemků, že investor deklaroval svůj úmysl nekompenzovat znehodnocení pozemků existencí 
ochranného pásma  či změnou reliéfu krajiny a pokusy společnosti Perroni vyvolat v této záležitosti 
jednání s investorem zůstaly bez odezvy. Proto požadovala změnu trasy komunikace tak, aby byla 
vedena co nejblíže okraji jejich pozemků. Společnost Perroni a.s. nesouhlasí s tím, že byla námitka 
zamítnuta s použitím ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona, i když se zjevně jedná o námitku týkající 
se dotčení vlastnického práva a má za to, že stavební úřad neměl vůli se zabývat věcnou podstatou 
námitek a pouze hledal formální důvody pro jejich zamítnutí a že výrok rozhodnutí o námitce 
nekoresponduje s jejím odůvodněním, kde se nehovoří o cit. ustanovení  stavebního zákona, ale 
odkazuje se na územní plán velkého územního celku Beskydy způsobem, který společnost Perroni, 
a.s. považuje za dehonestující, neboť má za to, že ji staví na roveň spekulantů s pozemky. Uvádí, 
že pozemky koupila od státu za účelem zemědělské výroby a k tomuto účelu je dodnes využívá, a 
to v době, kdy se v územních plánech obcí Hnojník a Střítež s výstavbou komunikace nepočítalo, ta 
měla být vedena v tzv. „jižní variantě“, která pozemky společnosti zcela míjela. Rozhodnutí o 
námitce tedy považuje za vadné, zmatečné a tudíž nepřezkoumatelné. Jako důkaz navrhuje 
materiál Dopravní řešení evropské silniční sítě E 75, E 462 na území těšínského Slezská - trasa 
„sever Jih“.   

IV. že se stavební úřad řádně nevypořádal s námitkou, že projekt silnice I/68 nepočítá s napojením na 
silnici II/474, která by měla být přístupovou komunikací pro průmyslovou zónu o výměře cca 55 
ha, která je ve schváleném územním plánu obce Hnojník navržena severně od obce. V této 
souvislosti bylo namítáno, že tato skutečnost vyvolá intenzivní zatížení obcí Hnojník a Třanovice  
kamionovou dopravou a tím nežádoucí ovlivnění práva vlastníků pozemků, ztíží se využitelnost a 
hodnota pozemků společnosti Perroni a.s. p.č. 1061/1, 1060, 1056/1 v k. ú. Hnojník, které dosud 
tvořily jediný celek a komunikací I/68 budou rozděleny zhruba v půli, protože přejezd z jedné části 
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pozemků na část za komunikací I/68 bude díky neexistujícímu napojení na silnici II/474 značně 
komplikovaný. Společnost Perroni a.s namítala, že Územní plán obce Hnojník přitom počítá 
s napojením silnice I/68 na silnici II/474 sjezdem ve formě kruhového objezdu nad vodním tokem 
Stonávka, který byl součástí původního projektu přeložky silnice I/68 a navrhovala, aby bylo do 
projektu přeložky silnice I/68 napojení na silnici II/474 vráceno, přičemž navrhla i způsob řešení 
napojení. Stejně jako v předchozím bodě společnost Perroni a.s. nesouhlasí s tím, že byla námitka 
zamítnuta s použitím ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona.  Má za to, že podle tohoto ustanovení 
lze zamítnout pouze námitku, která směřuje nad rámec práv účastníka řízení, jež  jsou příslušným 
záměrem přímo dotčena, a že námitka týkající se přístupnosti jejího pozemku takovou námitkou 
bezpochyby není. Stejně jako v bodě III. napadá, že výrok rozhodnutí o námitce nekoresponduje 
s jejím odůvodněním, kde se nehovoří o cit. ustanovení  stavebního zákona, nýbrž je uvedeno, že 
nové objekty lze projednat pouze mimo toto řízení  a pozemky společnosti Perroni a.s.  budou i 
nadále přístupné  ze silnice II/474. Společnost Perroni a.s. v této souvislosti v odvolání uvádí, že 
její námitka souvisela především s absencí mimoúrovňové křižovatky v obci Hnojník, která  byla 
součástí předchozí varianty projektu i platného územního plánu obce Hnojník a přinášela výhody 
plynoucí z přímého napojení na silnici I/68. Rozhodnutí o námitce poovažuje za vadné a zmatečné.     

V. že se stavební úřad řádně nevypořádal s námitkou, že umístění komunikace na pozemku parc. č.  
882/1 v k.ú. Střítěž je v rozporu s platným územním plánem této obce. Opět je napadána aplikace 
ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona a rozpor mezi výrokem rozhodnutí o námitce a odůvodněním. 
Společnost Perroni a.s. nesouhlasí s odůvodněním stavebního úřadu, že do zóny souvislých celků 
zemědělské půdy lze umisťovat veřejné komunikace. Namítá, že se jedná o křížení se silnicí I/68, 
stavbu SO 122, jednoznačně vyvolanou stavbou silnice I/68, která, dle jejího názoru musí být 
posuzována jako součást této silnice, přičemž uvádí, že stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí  
stavbu zcela účelově rozděluje na  menší části, což společnost Perroni a.s. považuje za rozpor se 
smyslem a účelem územního plánování. 

VI. že pokud bude silnice I/68 vybudována podle současného projektu, rozdělí historické území obce 
Střítež na dvě samostatné části – severně od komunikace zůstane kostel a hřbitov a jižně od 
komunikace obecní úřad a železniční zastávka. Společnost Perroni a.s. uvádí, že obec Střítež 
s touto variantou souhlasila pouze za podmínky, že po jižní straně komunikace  bude vysázen pás 
ochranné zeleně, který je zakreslen i v platném územním plánu obce, a počítá  s ní i stanovisko 
odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, které bylo zohledněno 
v podmínce č. 8 napadeného rozhodnutí. Společnost Perroni a.s. námítá, že přestože by měla být 
výsadba realizována na jejich pozemcích, nikdo s ní o tom nejednal a považuje  za nepřípustný  
zásah do svých vlastnických práv, když úředníci státní správy ve snaze získat souhlas obce 
s výstavbou silnice přislíbí výsadbu ochranného pásu dřevin, aniž by k tomu měli souhlas vlastníka 
příslušných pozemků. Napadá, že z rozhodnutí nevyplývá, kdo by měl být investorem této výsadby 
dřevin a je toho názoru, že za této situace musí  být souhlas obce Střítež s umístěním silnice I/68 
považován za neplatný, získaný na základě uvedení nepravdivých a vědomě nereálných informací.         

VII. že  stavební úřad nevzal v úvahu, že zásah do jejího vlastnického práva nespočívá pouze v záboru 
pozemků zastavěných silnicí  I/68, ale že bude poškozena i existencí ochranného pásma v šířce 50 
m od osy vozovky,  které zasáhne cca 15 ha orné půdy, kdy kromě omezení  výkonu vlastnických 
práv  dojde k její degradaci zejména  v důsledku  používání prostředků zimní údržby, a to vše bez 
jakékoliv náhrady. Z těchto důvodů namítá neoprávněný zásah do svých ústavních práv podle čl. 
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11 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 2/1993 Sb. a v důsledku dle jejího názoru naprosto nevhodného  
umístění silnice  ve středu zemědělských pozemků pak považuje tento zásah za neodůvodněný 
v rozsahu větším, než jaký vyžaduje veřejný zájem na výstavbě silnice I/68.

VIII. že neřešeným zásahem do práv společnosti Perroni a.s. je obsence pásu určeného pro opravy        
a údržbu oplocení, protihlukových stěn  a mostů včetně jejich ozelenění  popínavými rostlinami      
a pěstební péče o výsadbu dřevin, kdy projekt neřeší jak bude prováděna údržba těchto objektů ze 
strany přivrácené k sousedním pozemkům. Domnívá se, že stavební úřad zřejmě mlčky 
předpokládá, že vlastníci sousedních pozemků bezplatně strpí vstup na své pozemky za účelem 
údržby či oprav. V této souvislosti namítá, že v okolí těchto objektů a vegetečních úprav vznikne, 
opět bez jakékoliv kompenzace, úzký pás orné půdy, který nebude možno obdělávat, neboť 
nebude přístupný  pro zemědělské stroje. Tyto skutečnosti považuje za neoprávněný zásah do 
svých ústavních práv(čl. 11 odst. 1 a 4 zákona č. 2/1993 Sb.).

IX. že umístěním stavby bude společnosti Perroni znemožněn  přístup na některé pozemky, např. na 
nově oddělené části pozemků parc. č. 620 a 759/1 v k.ú. Střítež. Považuje za nezákonnou 
podmínku č. 5 napadeného rozhodnutí, v níž stavební úřad ukládá žadateli vyřešit přístupnost 
všech takto dotčených lokalit do doby stavebního řízení. Považuje to za zvýhodnění žadatele, který 
tak umístěním stavby poškodí některé vlastníky pozemků. V této souvislosti zdůrazńuje, že nelze 
aplikovat § 86 odst. 3 stavebního zákona, neboť se nejedná o pozemky (jejich části), způsobilé 
k vyvlastnění, neboť nejsou nezbytné pro výstavbu silnice. Opět to považuje za neoprávněný zásah 
do ústavních práv a navíc za porušení práva na rovné postavení účastníků ve správním řízení. 

X. že z koordinační situace není zřejmá hloubka či výška projektovaných zářezů či náspů, takže 
společnost Perroni a.s. neměla v průběhu řízení vůbec šanci zjistit, jak velký bude zásah do jejích 
majetkových práv a v průběhu stavebního řízení nebude mít možnost ověřit, zda projektová 
dokumentace je v souladu s rozhodnutím o umístění stavby. Obdobně se cítí v nejistotě v případě 
vegetačních úprav zářezů a náspů a vodních toků. Dle jejího názoru došlo vydáním napadeného 
rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do jejích ústavních práv (čl. 11 odst.1) a bylo porušeno její 
právo uplatńovat v řízení svá práva a oprávněné zájmy.

XI. že podmínka č. 16 napadeného rozhodnutí, která dle požadavků orgánu ochrany přírody ukládá 
žadateli řešit rozsah oplocení, které brání vstupu  živočichů do prostoru komunikace v km 2,2 – 2,3 
na severní straně silnice I/68, je nedůvodná, neboť v uvedeném úseku protíná silnice pozemky ve 
vlastnictví  společnosti Perroni a.s.  a nejedná se o žádný biokoridor se zvýšenou migrací zvěře, ale 
o zemědělskou půdu z hlediska pohybu zvěře zcela bezvýznamnou. 

XII. že dle názoru společnosti Perroni a.s. nebude probíhat stavební činnost na území s archeologickými 
nálezy pouze v úseku Oldřichovice-Bystřice, ale také v úseku Třanovice-Nebory a že stavební úřad 
bez toho, aby byl učiněn jakýkoliv archeologický průzkum, usoudil, že archeologické nálezy se 
v tomto úseku nenacházejí a tím zjevně překročil rámec správního uvážení. 

Z výše uvedených důvodů  společnost Perroni a.s. navrhuje, aby  odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a 
věc vrátil k novému projednání.   
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Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, má za to, že se stavební úřad náležitě 
nevypořádal s jeho námitkami: 

1. S odkazem na územní plán obce Střítež trvá na požadavku, aby součástí územního rozhodnutí bylo 
zalesnění v silničním km 1,8 - 3,8 v minimální šířce 50 m, z jižní strany komunikace a ze severní od 2,6 
po 3,2. Odůvodňuje ho zmírněním vlivu provozu na obyvatele obce a udržení biodiverzity v poškozené 
krajině plánovanou komunikací I/68. 

2. Trvá na požadavku vybudovat bezpečný dostatečně široký chodník na mostním objektu III/4763 v km 
2,7, který považuje za potřebný pro bezpečnost pěších a veřejný zájem občanů Stříteže. 

3. Považuje za nutné a zcela v souladu vse stanovami občanského sdružení (bod 2 stanov) vypořádání 
s obyvateli, pokud o to požádají, kteří budou nuceni žít v nevhodném životním prostředí blízko 
plánované komunikace.

4. Trvá na propojení hlukových stěn 8,9 v kilometru 2,2 – 2,3 na jižní straně z důvodu plánované 
výstavby rodinných domů v tomto úseku schválené v územním plánu obce Střítež. 

5. Soudí, že uvedení místních komunikací do původního stavu po výstavbě rychlostní komunikace spadá 
do činnosti sdružení a podle stanov do ochrany životního prostředí, životních podmínek a veřejného 
zdraví v regionu. 

Občanské sdružení má za to, že výše uvedené námitky jsou řádně odůvodněné a je nutno o nich v rámci 
územního řízení rozhodnout. Vzhledem k uvedeným skutečnostem považuje napadené rozhodnutí za nesprávné 
a v rozporu s právními předpisy a navrhuje, aby je odvolací orgán zrušil a věc vrátil k novému projednání 
stavebnímu úřadu.                

Petr Tomala a Halina Tomalová namítají, že z napadeného rozhodnutí nevyplývá, z jakého důvodu byla 
zamítnuta jejich námitka, když odkaz na ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona se jim jeví jako neurčitý až 
zmatečný. Uvádí, že v důsledku výstavby komunikace I/68 a nájezdu na ni dojde ke zrušení  příjezdové cesty 
k jejich rodinnému domu nacházející se na pozemcích parc. č. 292/4 a 295/2 zapsaných na listu vlastnictví č. 
317 pro katastrální území Nebory, která je v jejich vlastnictví a umožňuje jim přístup k rodinnému domu 
z veřejné komunikace. Namítají, že v případě jejího zrušení by byli  nuceni používat cestu vedoucí po pozemku, 
který je ve vlastnictví třetích osob a mohlo by k ohrožení přístupu k rodinnému domu , který by se stal závislý 
na vůli těchto osob. Proto požadovali, aby investor zabezpečil zřízení nové příjezdové komunikace k jejich 
rodinnému domu. Navrhují, aby odvolací orgán napadenou část rozhodnutí zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu 
k novému projednání.   

Stavební úřad po obdržení citovaných odvolání opatřením ze dne 8. 9. 2009 o odvoláních obce Střítež, 
společnosti Perroni a.s. a Občanského sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, v souladu s ust. 86 odst. 2 
správního řádu vyrozuměl účastníky řízení a ponechal jim lhůtu, ve které se mohli k odvoláním vyjádřit. Tohoto 
práva využili žadatel, Třanovické ekologické sdružení o.s. a obec Hnojník. Odvolání Petra Tomaly a Haliny 
Tomalové stavební úřad vyhodnotil jako opožděné, a proto o něm účastníky řízení nevyrozumíval. Stavební 
úřad poté odvolání spolu se spisem předal k rozhodnutí odvolacímu orgánu.
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Odvolací orgán nejprve posoudil podaná odvolání z hlediska jejich přípustnosti a včasnosti podle ust. § 81 odst. 
1 a § 83 odst. 1 správního řádu, z nichž vyplývá, že proti rozhodnutí může podat odvolání účastník řízení, a že 
odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolací orgán konstatuje, že všem odvolatelům  
přiznal stavební úřad postavení účastníka řízení, takže se jedná o odvolání přípustná. Obci Střítež, jako 
účastníku řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, bylo rozhodnutí řádně oznámeno 
doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou. Jak vyplývá z dokladů o doručení, 
které jsou součástí spisu, zásilku obsahující rozhodnutí si obec převzala dne 10. 8. 2009. V souladu s ust. § 40 
odst. 1 písm. a) správního řádu lhůta pro podání odvolání začala běžet dnem 11. 8. 2009 a posledním dnem 
pro podání odvolání bylo úterý 25. 8. 2009. Odvolání obec Střítež podala dne 20. 8. 2009, jedná se tedy o 
odvolání včasné. Ostatním odvolatelům, jako účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2 stavebního 
zákona, bylo rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou. V souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu bylo 
rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec (vyvěšeno bylo 6. 8. 2009 a 
sejmuto 24. 8. 2009) a nad rámec zákonných požadavků i na úředních deskách obecních úřadů dotčených obcí. 
Jelikož stavební úřad nepřipojil na doručovanou písemnost poučení o tom, kdy nastávají účinky jejího doručení,  
tzn., že neupozornil účastníky řízení, že účinky doručení se váží na vyvěšení písemnosti na úřední desce 
Městského úřadu Třinec, je nutno považovat za den vyvěšení rozhodnutí den, ve kterém byla písemnost 
vyvěšena nejpozději, v daném případě den 11. 8. 2009, kdy bylo rozhodnutí vyvěšeno na  úřední desce 
Obecního úřadu Hnojník. Rozhodnutí tedy bylo doručeno patnáctý den od tohoto data, tj. 26. 8. 2009             
a od následujícího dne začala běžet lhůta pro podání odvolání. Posledním dnem pro podání odvolání byl čtvrtek 
10. 9. 2009. Společnost Perroni a.s. podala odvolání dne 19. 8. 2009 a Občanské sdružení Střítež – za zdravé 
životní prostředí dne 25. 8. 2009, tedy oba subjekty podaly odvolání dříve, než jim bylo rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou doručeno, takže se na jejich odvolání ve smyslu § 83 odst. 1 správního řádu pohlíží tak, že byla 
podána v první den odvolací lhůty, tedy včas. Petr Tomala a Halina Tomalová podali společné odvolání dne 
8. 9. 2009. Stavební úřad je ve vazbě na datum vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Třinec 
(6. 8. 2009) vyhodnotil jako opožděné, odvolací orgán byl však z výše uvedených důvodů nucen posoudit 
odvolání jako včas podané. Protože stavební úřad, jak již bylo výše uvedeno, nevyrozuměl účastníky řízení       
o odvolání manželů Tomalových, odvolací orgán vrátil odvolání stavebnímu úřadu, aby i v jeho případě 
postupoval podle ust. § 86 správního řádu, což stavební úřad učinil. Po provedení potřebného úkonu stavební 
úřad postoupil odvolání spolu s vyjádřením žadatele k jeho obsahu, odvolacímu orgánu, který je obdržel dne 
26. 11. 2009.  

Odvolací orgán pak posoudil podaná odvolání dle ust. § 82 správního řádu, které mimo jiné stanoví, že odvolání 
musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Dle ust. § 89 odst. 2 
správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí  a řízení, které vydání 
rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu 
námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít 
důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho 
správnost, se nepřihlíží. 

Po přezkoumání odvolání, odvoláními napadeného rozhodnutí a souvisejícího spisu z těchto hledisek dospěl 
odvolací orgán k níže uvedenému závěru: 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou stavební úřad projednával v tomto řízení, a která je 
zásadním podkladem pro vydání územního rozhodnutí, byla podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové 



Čj: MSK 166830/2009 Sp. zn.: ÚPS/41908/2009/Kol

11/26

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 a Pá 9.00–14.30 www.kr-moravskoslezsky.cz

náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“). K žádosti jsou připojeny 
náležitosti vyplývající z ust. § 86 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 3 odst. 2 téže vyhlášky, které jsou 
podrobně specifikovány v  příloze č. 3 citované vyhlášky v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí            
o umístění stavby. K žádosti jsou přiloženy odborné studie (rozptylová, hluková), zprávy o výsledcích 
provedených průzkumů, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů vydaná podle zvláštních předpisů,              
a stanoviska vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury z hlediska ochrany jejich staveb a zařízení. 
Záměr byl posuzován v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (dále též „EIA“), jehož výsledkem 
je stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 29. 2. 2008  o posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí podle ust. § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí “). K žádosti je dále doložena dokumentace obsahující 
textovou a výkresovou část, jejímž zhotovitelem je seskupení společností Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. a 
INKOS-OSTRAVA, spol. s r.o. a zodpovědným projektantem autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. 
Michal Hrdlička. Stavba je umísťovaná na pozemcích, jejichž výčet je součástí podkladů pro rozhodnutí  a i když 
žadatel nemá ke všem dotčeným pozemkům vlastnické právo, nepředkládal ve smyslu ust. § 86 odst. 3 
stavebního zákona souhlas vlastníků pozemků ani doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu, neboť 
předpokládá, že práva k pozemkům potřebná pro uskutečnění stavby lze v souladu s ust. § 170 stavebního 
zákona vyvlastnit. Z ust. § 170 odst. 1 stavebního zákona, totiž vyplývá, že práva k pozemkům a stavbám, 
potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout 
nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu 
dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro 
stanovený účel. Pojem veřejně prospěšná stavba je definován v ust. § 2 odst. 1 pod písm. l) stavebního 
zákona a podle této definice se jedná o stavbu pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji nebo ochraně 
území obce, kraje nebo státu, vymezenou ve vydané územně plánovací dokumentaci. Veřejnou infrastrukturou 
se podle písm. k) téhož ustanovení rozumí mimo jiné dopravní infrastruktura, například stavby pozemních 
komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení, a technická infrastruktura zahrnující 
stavby technického vybavení. 

V daném případě není pochyb o tom, že projednávaným záměrem je stavba dopravní infrastruktury včetně 
vyvolaných staveb technické infrastruktury, k naplnění ust. § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona však musí 
být splněna podmínka, že projednávaný záměr je vymezen ve vydané územně plánovací dokumentaci, a to  
jako stavba veřejně prospěšná. Jak odvolací orgán zjistil a jak je v tomto rozhodnutí dále uvedeno, citovaná  
podmínka nebyla v nutném rozsahu naplněna, i když stavební úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí tvrdí 
opak, takže ve výsledku nebyla žádost z hlediska požadavků ust. § 86 odst. 2 pism. a) stavebního zákona 
v návaznosti na odst. 3 téhož ustanovení úplná.    

Z hlediska procesu územního řízení stavební úřad postupoval podle příslušných ustanovení stavebního zákona, 
která upravují průběh územního řízení a na postupy, které stavební zákon neupravuje, aplikoval ve smyslu ust. 
§ 192 stavebního zákona příslušná ustanovení správního řádu. Oznámení o zahájení řízení, kterým stavební 
úřad nařídil v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejné ústní jednání, obsahuje upozornění podle 
ust. § 89 odst. 1 téhož zákona, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky 
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Konání ústního 
jednání bylo dle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámeno nejméně 15 dnů předem, a protože je v území, 
jehož se záměr týká, vydán územní plán, doručoval stavební úřad v souladu s tímto ustanovením oznámení 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 1 téhož zákona jednotlivě a účastníkům 
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řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu. 
Obdobným způsobem bylo doručováno v souladu s ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona i napadené územní 
rozhodnutí. Jediným nedostatkem při doručování písemností veřejnou vyhláškou, který sice nezpůsobuje 
nezákonnost postupu stavebního úřadu, ale ovlivňuje den doručení písemností  a s tím související počítání lhůt 
k provedení úkonů (viz. otázka včasnosti odvolání manželů Tomalových), je nedostatečné poučení či 
upozornění účastníků řízení, že účinky doručení má vyvěšení písemnosti na úřední desce Městského úřadu 
Třinec. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci 
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Samotné rozhodnutí ve věci, před jehož vydáním byla v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu  účastníkům 
řízení  dána možnost vyjádřit se k jeho podkladům, obsahuje základní náležitosti vyplývající z ust. § 68 
správního řádu a odpovídá i požadavkům ust. § 92 stavebního zákona, kde jsou uvedeny obecné náležitosti 
územního rozhodnutí a ust.  § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kde jsou stanoveny konkrétní požadavky na obsah 
územního rozhodnutí o umístění stavby. V souladu s ust. § 9 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. napadené 
rozhodnutí obsahuje druh a účel umisťované stavby a popis stavby včetně členění na jednotlivé stavební 
objekty, uvedení parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a umístění 
stavby na pozemcích (odkazem na dva situační výkresy, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí). 
V podmínkách výroku rozhodnutí jsou stanoveny podmínky pro projektovou přípravu stavby tak, jak vyplývají 
z právních předpisů, z doložených stanovisek a vyjádření a z výsledku vypořádání námitek účastníků řízení. Ve 
výroku však chybí stanovení platnosti územního rozhodnutí na dobu 4 let, jak bylo uvedeno v žádosti. 

Podle ust. § 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, je závaznou součástí rozhodnutí, vydaných podle stavebního zákona, souhlas k odnětí půdy            
ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 tohoto zákona. Žadatel je povinen plnit podmínky      
v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. 
Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením 
jejich platnosti. V návaznosti na toto ustanovení stavební úřad v podmínce  č. 6 výroku rozhodnutí stanovil, že 
v dokumentaci pro stavební povolení  a realizaci stavby budou splněny podmínky dané dne 15. 12. 2008 
v souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaném Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 
82861/ENV/08, který je závaznou součástí tohoto rozhodnutí a je vpříloze tohoto rozhodnutí.  Podkladem pro 
vydání rozhodnutí však byl souhlas vydaný Ministerstvem životního prostředí dne 16. 9. 2008 pod č.j. 
41381/ENV/08, 1545/660/08 (dále jen „souhlas“), a ten je skutečně k rozhodnutí přiložen. Tuto nesrovnalost 
mezi zněním podmínky a přílohou rozhodnutí by bylo možné odstranit změnou rozhodnutí v rámci odvolacího 
řízení, ale jelikož odvolací orgán zjistil důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí, provede nápravu stavební 
úřad v rámci nového projednání věci. V souvislosti s odvolacími důvody společnosti Perroni a.s., které se týkají 
právě uvedeného souhlasu je také na místě, aby stavební úřad tento souhlas připojil ke svému rozhodnutí 
v úplném znění, tedy včetně příloh, které dle textu souhlasu tvoří jeho nedílnou součást. 

V průběhu řízení účastníci řízení uplatnili námitky. Jako základní kritérium pro jejich hodnocení  použil stavební 
úřad  ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona. Podle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona je účastník řízení 
povinen ve svých námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Podle odst. 4 téhož ustanovení 
obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru 
v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), 
může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 
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ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. V odst. 3 § 89 stavebního zákona jsou tedy uvedeny 
formální požadavky na uplatňované námitky účastníků řízení, podle kterých musí účastník řízení uvést, tedy 
nikoliv doložit skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a své námitky  vždy zdůvodnit, 
tzn. uvést důvody, se kterými se stavební úřad musí vypořádat v odůvodnění územního rozhodnutí.  
K námitkám, které  nesplňují tyto formální požadavky, stavební úřad nemusí přihlížet. Kromě formálních 
požadavků na uplatňované námitky byl v ustanovení § 89 odst. 4 zákona  vymezen  věcný rozsah námitek 
účastníků řízení, tak, aby odpovídal jejich postavení a jejich právům, která mohou být v územním řízení 
dotčena. Tato úprava má za cíl vyloučit, aby si jedni účastníci osobovali práva jiných  nebo  se nevyjadřovali 
k projednávanému záměru z hledisek, která se věcně nedotýká jejich práv. Jak již bylo uvedeno v rekapitulaci 
průběhu řízení, o zákonných požadavcích, které musí podané námitky splňovat, byli účastníci řízení náležitě 
poučeni.

Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že se stavební úřad zabýval všemi námitkami, avšak pouze o těch námitkách, 
které splňovaly zákonem stanovená kritéria, rozhodl a rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se stalo součástí 
výroku rozhodnutí tak, jak to ukládá ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona. K ostatním námitkám, které dle jeho  
názoru nesplňovaly požadavky § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona, v odůvodnění sdělil, že k nim nepřihlédl.     

Z odůvodnění rozhodnutí je pak zřejmý průběh správního řízení, které  podklady a doklady byly použity pro
vydání rozhodnutí a jak je stavební úřad v daném řízení vyhodnotil. Stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí 
rovněž uvedl, komu přiznal postavení účastníka řízení podle ust. § 85 stavebního zákona, konkrétně, že jako 
účastníci řízení byli pojati žadatel, obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci 
pozemků a staveb, na kterých má být stavba uskutečněna a ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům 
a stavbám, vlastníci a ti, kteří mají jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám a jejichž právo může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno, vlastníci pozemků a staveb v prostoru ohraničeném izofonou 50 dB 
kolem umísťované stavby, které zasahují za sousední pozemky stavby, a ti, kteří mají v tomto prostoru jiné 
právo, které může být rozhodnutím přímo dotčeno, registrovaná občanská sdružení, která se vyjádřila při 
projednávání stavby dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jejich vyjádření byla zcela nebo zčásti 
zahrnuta v závěrečném stanovisku Ministerstva životního prostředí a občanská sdružení, která splňují podmínky 
ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně přírody a krajiny“) a která oznámila svou účast v územním řízení. 

Ve smyslu ustanovení § 90 stavebního zákona stavební úřad posuzoval, zda je záměr žadatele v souladu s 
vydanou územně plánovací dokumentací (a), s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území (b), s požadavky tohoto zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území (c), s požadavky na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (d), a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě svýsledkem řešení rozporů a ochranou práv a 
právem chráněných zájmů účastníků řízení(e). Naplnění těchto jednotlivých požadavků je předpokladem pro 
schválení požadovaného záměru.    

Podle písm. a) a b) citovaného ustanovení je tedy nutno vyhodnotit, zda je záměr v souladu s územně 
plánovací dokumentací pořízenou krajem a s územními plány jednotlivých dotčených obcí (pokud 
tyto nejsou v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací). Je nutno konstatovat, že pokud má 
stavební úřad k dispozici platný územní plán, se kterým je stavba v souladu, je stavba současně v souladu i 
s cíli a úkoly územního plánování, jejichž vyjádřením je právě vydaná územně plánovací dokumentace. Územní 
plán vymezuje v daném území i případné architektonické a urbanistické hodnoty, které by bylo nutné chránit a 
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pak stanoví na jejich ochranu podmínky. Současně v souvislosti s aplikací výše zmiňovaného ust. § 86 odst. 3 
stavebního zákona v návaznosti na ust. § 170 odst. 1 písm. a) téhož zákona je nutno vyhodnotit, že je stavba 
v územních plánech definovaná jako stavba veřejně prospěšná. 

Jak stavební úřad uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí, pro rozhodování v území Moravskoslezského kraje je  
závazný územní plán velkého územního celku Beskydy (dále jen „VÚC Beskydy“), schválený usnesením vlády 
České republiky ze dne 25. 3. 2002 č. 298, ve znění změny č. 1 schválené usnesením zastupitelstva kraje dne 
21. 12. 2006 a změny č. 2 VÚC Beskydy schválené usnesením zastupitelstva kraje dne 21. 9. 2006. Závazná 
část VÚC Beskydy byla vyhlášena Sdělením č. 143 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 3. 4. 2002 ve Sbírce 
zákonů. Závazná část změny č. 1 byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2006 a závazná část změny 
č. 2 byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006. V závazné části VÚC Beskydy je pro vedení silnic     
I. třídy vymezeno a sledováno území o šířce 200 m od osy na obě strany, přičemž celý projednávaný záměr je 
navržen právě ve vymezeném koridoru. Projednávaná stavba je považována za součást základní silniční kostry 
území řešeného VÚC a je stavbou veřejně prospěšnou - je součástí trasy silnice v textové části označené jako 
I/11 Třanovice – Hnojník (ve výkresové části VÚC pod č. 6) a I/11 Hnojník – Bystřice n. O. (ve výkresové částí 
VÚC pod č. 7) – viz. vyjádření krajského úřadu č.j. MSK 113379/2008 ze dne 14. 7. 2008.

Závazná část územního plánu VÚC Beskydy tedy obsahuje hlavní koridory a plochy umožňující umístění staveb 
dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu a vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné 
stavby. Konkretizaci řešení těchto staveb pak obsahují územní plány jednotlivých obcí v návaznosti na 
specifické potřeby daného území. V případě, že by dopravní koncepce obsažená v územním plánu obce nebyla 
v souladu s požadavky VÚC, nebylo by k ní možné přihlédnout.  

Stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí konstatoval, že stavba prochází územím, kde jsou v celé trase 
zpracovány a schváleny obcemi územní plány (týká se obcí Třinec - část Nebory, Ropice, Střítež, Hnojník a 
Třanovice) a že stavba je s těmito územními plány v souladu. Na podporu tohoto tvrzení připojil údaje o 
jednotlivých územních plánech spolu s údaji, které dle jeho názoru prokazují, že projednávaná stavba je se 
všemi svými součástmí zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby, což má být jednak dokladem o  souladu 
záměru s územním plánem ve smyslu ust. § 90 odst. 1 písm. a) a b) a jednak dokladem o tom, že dotčené 
pozemky nebo stavby lze pro účely uskutečnění záměru vyvlastnit, což je, jak již bylo výše uvedeno,  podle ust. 
§ 86 odst. 3 stavebního zákona podmínkou pro to, aby žadatel nemusel v řízení prokazovat, že má k dotčeným 
pozemkům a stavbám vlastnické právo či právo založené smlouvou provést požadovanou stavbu, příp. dokládat 
souhlasy vlastníků těchto nemovitostí s umístěním stavby. 

Odvolací orgán však považuje závěry stavebního úřadu, že záměr je v souladu s územními plány města Třince, 
části  Nebory a obcí Ropice, Třanovice, Střítež a Hnojník, pouze s odkazem na datum schválení územního plánu 
(příp. jeho změn) a na výtah z výčtu veřejně prospěšných staveb, za nedostatečně odůvodněné.  Stavební úřad 
neuvádí nic o dopravní koncepci obsažené v územně plánovacích dokumentacích, nespecifikuje, zda se zabýval 
výkresovou částí územních plánů, kde jsou vymezeny jednotlivé funkční plochy a plochy veřejně prospěšných 
staveb apod. Odvolací orgán se s ohledem na obsah podaných odvolání podrobně zabýval souladem záměru   
s územními plány obcí Střítež a Hnojník (viz níže) a zjistil rozpory, které stavební úřad vůbec neřešil. Je tedy 
nutné, aby stavební úřad v novém projednání věci provedl podrobný rozbor z hlediska všech dotčených 
územních plánů a tento uvedl do odůvodnění rozhodnutí. 

V územní plánu obce Střítež schváleným Zastupitelstvem obce Střítež dne 22. 3. 2006, jehož závazná část 
byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 je mezi veřejně prospěšnými stavbami vymezena stavba 



Čj: MSK 166830/2009 Sp. zn.: ÚPS/41908/2009/Kol

15/26

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 a Pá 9.00–14.30 www.kr-moravskoslezsky.cz

označena D 1 - průtah rychlostní komunikace I/11 včetně úprav na silnici III/4763, na místních a účelových 
komunikacích a včetně protihlukových opatření, přičemž plocha této veřejně prospěšné dopravní stavby je 
graficky vyznačena ve výkrese B 7. Odvolací orgán zjistil, že trasa přeložky silnice III/4763 (v dokumentaci pro 
územní  rozhodnutí a v napadeném rozhodnutí označena jako SO 122) a s ní související stavební objekt SO 153
Účelová komunikace ve Stříteži, jsou umístěny mimo plochu uvedenou ve výkrese veřejně prospěšných staveb. 
I když jsou uvedené stavební objekty navrženy v plochách, které dle územního plánu patří do souvislých celků 
zemědělské půdy obdělávané ve velkém (O,L), kde je podle regulativů funkčního využití území možné 
umisťovat veřejné komunikace a stavby nezbytné pro technickou infrastrukturu, absence souladu s vymezením 
plochy pro veřejně prospěšnou stavbu znemožňovala rozhodnout o umístění stavby bez doložení potřebných 
práv k dotčeným pozemkům. Stavební úřad se však těmito skutečnostmi a jejich důsledky v řízení vůbec 
nezabýval. 

Jak odvolací orgán zjistil, dne 19. 8. 2009, tedy po vydání napadeného rozhodnutí, nabyla účinnosti změna č. 1  
územního plánu obce Střítež, která byla vydána Zastupitelstvem obce Střítež formou opatření obecné povahy 
č.j. 30/464 ze dne 29. 7. 2009, a ta mimo jiné mění a doplňuje koncepci veřejné infrastruktury a mění a 
doplňuje vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Část II, 
článek 5 (uspořádání území, dopravní a technické infrastruktury) a část III, článek 7 (limity využití území 
vyplývající z řešeného územního plánu) obecně závazné vyhlášky, ukládá respektovat směrově dělenou 
čtyřpruhovou komunikaci pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu, která umožní převedení tahu silnic č. I/11 
a I/68 včetně souvisejících úprav na silnici III/4763 a místních komunikací dle zákresu ve výkrese B4 a výřezu 
z výkresu B4, který je součástí změny č. 1. V části IV. obecně závazné vyhlášky se do výčtu veřejně 
prospěšných staveb doplňuje text, že v rámci změny č. 1 se mění zákres úprav na silnici III/4763 a místních 
komunikací v rámci VPS D1 – průtah rychlostní komunikace I/11 obcí. Grafická část  změny č. 1 pak obsahuje 
zákres přeložky silnice III/4763 v nové trase (výkresy B1 Komplexní urbanistický návrh a B4 Doprava) a změnu 
ve vymezení ploch dopravních staveb (výkres B7 Plochy veřejně prospěšných staveb). Stavební úřad je povinen 
tyto skutečnosti zohlednit při novém projednání věci. 

Územní plán obce Hnojník byl schválený Zastupitelstvem obce Hnojník dne 15. 2. 2006 a jeho závazná část 
byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006. Stavební úřad uvedl, že v územním plánu jsou 
vyjmenované veřejně prospěšné stavby (VPS), přičemž této stavby se týká VPS označená D 1 Přeložka silnice 
I/11 včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě a přeložek inženýrských sítí. 

Jak odvolací orgán zjistil, v územním plánu obce Hnojník je mezi veřejně prospěšnými stavbami skutečně 
zahrnuta přeložka silnice I/11 včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě a přeložek inženýrských sítí 
s tím, že dotčené plochy jsou patrné z výkresu (veřejně prospěšné stavby jsou graficky zobrazeny ve výkresu 
B.5). V grafické části je v souvislosti s koridorem pro přeložku projednávané silnice I. třídy rozpracován 
v severozápadní části řešeného území návrh okružní křižovatky, která má podle návrhu koncepce rozvoje 
komunikační sítě umožnit obsluhu území určeného pro plánovanou průmyslovou zónu. V jihovýchodní části 
území je pak pod označením D1 MK2 vyznačena trasa úpravy místní komunikace, jejíž součástí je most přes 
navrhovanou silnici I. třídy. Předložený záměr však nezahrnuje uvedenou okružní křižovatku a zmiňovanou 
přeložku místní komunikace řeší v jiné trase. Stavební úřad měl v řízení k dispozici koordinované stanovisko 
Městského úřadu Třinec, č.j. 5752/2009/SŘaÚP/Cze ze dne 15. 4. 2009, které obsahuje, mimo jiné,                 
i stanovisko úřadu územního plánování, ve kterém jsou tyto skutečnosti rovněž uvedeny.  V souvislosti s tím, že 
záměr neřeší okružní křižovatku dle územního plánu, byla v řízení společností Perroni a.s. uplatněna námitka, 
kterou stavební úřad zamítl s odůvodněním, že navržena komunikace, která je předmětem územního řízení je 
vedena v zóně dle územního plánu a že umístěním okružní křižovatky nepodmínil žádný příslušný správní orgán 
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řešení této umísťované stavby a řešení vyplývá i ze souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 29. 2. 2008, kde je mj. uvedeno, že se jedná o 
variantu bez MÚK Hnojník. Dále uvedl, že v územním plánu je uvedeno řešení všech staveb a zón 
navrhovaných pro dobu platnosti územního plánu, což neznamená, že stavby nelze řešit po etapách, pokud se 
návrhem nezhorší situace v území.

Toto odůvodnění však neobstojí. Co se týče absence okružní křižovatky, lze skutečně připustit, jak uvedl 
stavební úřad, že stavby dle územního plánu lze řešit po etapách. Problémem však je, že pokud porovnáme 
grafickou část územního plánu - výkres B2 Návrh funkčních zón, se situačním výkresem projednávaného 
záměru, jednoznačně zjistíme, že záměr v dané lokalitě  přesahuje vymezenou funkční zónu dopravy a 
zasahuje do zóny označené jako krajinná zeleň (např. trasou přeložky místní komunikace označené jako SO 
125), která zahrnuje území, kde je nutné zachovat přírodní prostředí a z hlediska funkčního využití připouští 
pouze polní a lesní komunikace, pěší a cyklistické stezky, stavby církevní a kulturní, nezbytné liniové stavby 
technické vybavenosti, nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství a včelíny. Všechny ostatní stavby jsou 
z hlediska regulačních podmínek v této zóně považovány za nepřípustné. Územní plán přitom v „zásadách 
regulace funkčního využití území stanoví, že stavby a jiná zařízení, která vymezení funkčních zón  neodpovídají, 
nesmí být  na jejich území umístěny. Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 
29. 2. 2008 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí sice bylo vydáno k variantě bez MÚK 
Hnojník, současně však obsahuje podmínku, že vybraná varianta záměru musí být dána do plného souladu 
s územními plány dotčených obcí, eventuelně včetně potřebných změn ÚP. Záměr, tak jak je navržen, však 
z uvedených důvodů není v souladu s Územním plánem obce Hnojník.  

Co se týče odlišného řešení přeložky místní komunikace (SO 121) a naní navazující  přeložky polní cesty (SO 
151), je situace obdobná jako v případě přeložky silnice III/4673 v obci Střítež - i když jsou uvedené stavební 
objekty navrženy v plochách, které patří do zóny zemědělské výroby (ZV), kde je podle regulativů funkčního 
využití území možné umisťovat komunikace a vyjmenované stavby technické infrastruktury, absence souladu 
s vymezením plochy pro veřejně prospěšnou stavbu v územním plánu znemožňovala rozhodnout o umístění 
stavby bez doložení potřebných práv k dotčeným pozemkům.

Soulad záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů stavební úřad 
odůvodnil v rozhodnutí zejména závěry posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, především dle ust. § 23 a § 25. Při posuzování dané stavby dle 
uvedené vyhlášky a podle ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, především podle ust. § 13, § 24 a § 25, pak stavební úřad vycházel      
z dokumentace pro územní řízení, která obsahovala i studie posuzující ovlivnění okolí stavbou (hluková studie, 
exhalační studie, biologické hodnocení, hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz) a z doložených stanovisek 
dotčených orgánů, dle kterých byla navržena opatření k omezení ovlivnění okolí zapracovaná do podmínek 
územního rozhodnutí. Dle názoru odvolacího orgánu je posouzení záměru s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů dostatečné. Do podmínky č. 2 rozhodnutí byl zapracován i požadavek na 
dodržení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, při zpracování projektové dokumentace stavby pro 
stavební řízení. Umísťovaná stavba byla rovněž stavebním úřadem posouzena z hlediska splnění požadavků 
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. K tomu stavební úřad konstatoval, že navrhovaná 
silnice I/68 prochází většinou nezastavěným územím obcí, bude sloužit především pro dálkovou dopravu, 
přičemž bude s okolím propojena přes mimoúrovňové křižovatky. V souvislosti s umístění stavby budou stávající 
komunikace a inženýrské sítě dotčené stavbou přeloženy, aby byla zachována jejich funkce. Přeložky 
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komunikací a inženýrských sítí byly projednány s jejich vlastníky a správci, s jejichž požadavky se stavební úřad 
vypořádal jak ve výroku rozhodnutí, tak i v odůvodnění rozhodnutí. 

Velmi podrobně se také stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí zabýval posouzením souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Z ust. § 10 odst. 4 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, mimo jiné, vyplývá, že správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo 
opatření podle zvláštních právních předpisů, tj. i podle stavebního zákona, při svém rozhodování bere vždy v 
úvahu obsah stanoviska, bez kterého nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v 
žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů. Jsou-li ve 
stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; 
v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy 
obsahovat odůvodnění. Vzhledem k uvedenému se stavební úřad podrobně zabýval obsahem podmínek 
vyplývajících ze stanoviska Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení daného záměru na 
životní prostředí, ze dne 29. 2. 2008 pro celou trasu přeložek silnic I/68 a I/11 Třanovice – Oldřichovice -
Bystřice. Ze stanoviska je zřejmé, že záměr stavby byl zpracován variantně (viz. příloha č. 3 k zákonu              
o posuzování vlivů na životní prostředí – náležitosti oznámení, viz příloha 6 k uvedenému zákonu – část II, bod 
4) a souhlasné stanovisko bylo vydáno k záměru ve variantě „C“ včetně prostoru Nebory (podvarianta Nebory 
1)  a variantě bez MÚK Hnojník. Žádost o vydání územního rozhodnutí řešení umístění stavby, které vyplynulo 
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí, respektuje, až na stanovená územně plánovací opatření.  
Z odůvodnění územního rozhodnutí vyplývá, že stavební úřad respektoval ty podmínky, které se vztahovaly 
k projednávané stavbě, tj. k silnici I/68 Třanovice – Nebory, přičemž ostatní podmínky vyhodnotil tak, že se 
předmětné stavby netýkají (týkají se úseků silnice I/11). V odůvodnění rozhodnutí se stavební úřad ke každé 
podmínce vztahující se k projednávanému úseku komunikace vyjádřil buď s tím, že podmínka byla zapracována 
do územního rozhodnutí, tzn. že se stala jednou z podmínek územního rozhodnutí, a pokud podmínky 
nezapracoval do výroku rozhodnutí, pak toto odůvodnil, případně vyhodnotil podmínky ve stanovisku tak, že 
dokumentace k územnímu řízení tyto podmínky splňuje nebo že byla uložena ke splnění v jiném rozhodnutí 
dotčeného orgánu. Stavební úřad také dovodil, že některé podmínky se vztahují až k realizaci stavby, proto tyto 
do podmínek pro umístění stavby nezahrnul. 

V další části posuzování záměru dle ust. § 90 písm. c) stavebního zákona se stavební úřad zabýval posouzením 
souladu záměru se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přičemž se 
opět konkrétně vypořádal s doloženými stanovisky dotčených orgánů k dokumentaci pro územní řízení. 
Stavební úřad se opět k předloženým stanoviskům vyjádřil buď tak, že podmínky stanoviska dotčených orgánů 
neobsahovaly nebo že podmínky byly zapracovány do konkrétních podmínek v územním rozhodnutí, případně 
že byly uloženy ke splnění v jiném rozhodnutí dotčeného orgánu. Stavební úřad také vyhodnotil, že některé 
podmínky se vztahují až k realizaci stavby, proto tyto do podmínek pro umístění stavby nezahrnul. Nedostatky, 
které odvolací orgán v souvislosti s vypořádáním stanovisek dotčených orgánů zjistil, jsou uvedeny ve 
stanovisku, které zaujal k odvolání společnosti Perroni a.s.     

Stejným způsobem také stavební úřad hodnotil i soulad záměru se stanovisky a vyjádřeními vlastníků a 
správců komunikací, inženýrských sítí a vodních toků, která se vztahují k dokumentaci pro územní řízení 
a jejichž platnost nevypršela. Podmínky, jež se vztahovaly k umístění stavby nebo ke zpracování projektové 
dokumentrace pro stavební řízení, stavební úřad zapracoval do podmínek územního rozhodnutí. Podmínky, jež 
se vztahovaly až k provádění stavby a podmínky vztahující se k majetkoprávním záležitostem stavební úřad do 
podmínek pro umístění stavby nezahrnul, neboť se nejedná o podmínky pro umístění stavby. 
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Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že se stavební úřad sice zabýval posouzením záměru dle požadavků 
v ust. § 90 stavebního zákona, nezjistil však, že záměr žadatele není souladu s vydanou územně plánovací 
dokumentací (z důvodů, které byly výše podrobně popsány), čímž neni naplněn jeden z předpokladů pro 
schválení požadovaného záměru ve smyslu citovaného ustanovení. 

K námitkám uplatněným v odvoláních zaujímá odvolací orgán následující stanovisko:  

Podle ust. § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 
uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo 
důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona je územní řízení navíc 
ovládáno zásadou koncentrace řízení, která znamená, že námitky mohou účastníci řízení vznášet 
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Z důvodu, že odvolací řízení tvoří 
s řízením prvoinstančním jeden celek, se tato zásada vztahuje i na odvolací řízení, a proto k námitkám 
uplatněným teprve v odvolacím řízení odvolací orgán nemůže přihlížet. 

V podaných odvoláních je uvedeno, že odvolatelé nesouhlasí s tím, že jejich námitky byly zamítnuty z důvodu, 
že se nejedná o námitky podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona. Jak již bylo výše uvedeno, jako základní 
kritérium pro hodnocení námitek použil stavební úřad ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona, z nichž vyplývá, 
že účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. (3) Obec uplatňuje v 
územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 
85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její 
právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení 
uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. (4) Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že se stavební úřad zabýval všemi 
námitkami, avšak pouze o těch námitkách, které splňovaly zákonem stanovená kritéria, rozhodl (rozhodnutí      
o námitkách účastníků řízení se stalo součástí výroku rozhodnutí tak, jak to ukládá ust. § 92 odst. 1 stavebního 
zákona) a výrok odůvodnil. K ostatním námitkám, které nesplňovaly zákonné požadavky, sdělil v odůvodnění 
rozhodnutí své stanovisko, tzn. že uvedl, že k nim ve smyslu ust. § 89 odst. 3 a 4 nepřihlíží. Pokud tedy 
stavební úřad o námitce rozhodoval s uvedením ust. § 89 odst. 4  stavebního zákona, tak právě z důvodu, že 
námitka kritéria tohoto ustanovení splňuje a ne naopak. Je však nutno připustit, že formulace použité ve výroku 
o námitkách účastníků řízení se mohou z tohoto hlediska jevit jako poněkud zavádějící, takže je na místě, aby 
stavební úřad při novém projednání věci výrok o námitkách formuloval tak, aby nevznikaly žádné pochybnosti. 

K odvolání obce Střítež:

Odvolatel má za to, že se stavební úřad v napadeném rozhodnutí dostatečně nevypořádal sjejími námitkami a 
řádně o nich nerozhodl. Má za to, že stavební úřad měl o námitkách obsahujících   požadavky na výstavbu 
chodníku, zřízení přechodu pro chodce a zalesnění svahů rozhodnout, neboť se jedná o námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce. Odvolací orgán k tomu uvádí, že z odůvodnění napadeného rozhodnutí 
vyplývá, že důvodem, proč stavební úřad k námitkám nepřihlédl, je v případě požadavku na zřízení chodníku 
vyhodnocení, že námitka nesměřuje proti projednávanému záměru a v případě přechodu pro chodce a 
zalesnění, že námitky nejsou odůvodněny. Co se týče chybějících důvodů podání námitek je nutno konstatovat, 
že odůvodnění svých námitek obec uvedla teprve v podaném odvolání, kdy již nelze k těmto námitkám 
s ohledem na zásadu koncentrace řízení přihlížet. K požadavku obce na výstavbu bezpečnostního chodníku 
v úseku nadjezdu silnice III/467 stavební úřad konkrétně uvedl, že tato námitka nesměřuje proti umístění 
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stavby, ale týká se výstavby chodníku, což není předmětem územního řízení. Důvody, proč nelze v rámci 
umísťované stavby chodník zřídit vysvětluje ve vyjádření k podanému odvolání žadatel. V rozporu s tím, co 
tvrdí stavební úřad i žadatel, však z podkladů napadeného rozhodnutí i z jeho výroku  vyplývá, že součástí 
záměru je mimo jiné stavební objekt SO 155 Chodník pro pěší ve Stříteži u SO 122, přičemž stavební objekt SO 
122 zahrnuje přeložku silnice III/4763 v km 2,711, která je vedena nadjezdem nad navrhovanou silnicí I/68, 
neboť stávající silnice III/4763 bude silnicí I/68 přerušena. Podle souhrnné technické zprávy, která je součástí 
dokumentace pro územní řízení, je přeložka situovaná v obci Střítež, je navržena v kategorii S7,5/50  a vpravo 
ve směru staničení je navržen v celé délce chodník, který je součástí SO 155. Obsahem stavebního objektu SO 
155 je podle technické zprávy chodník umístěný vpravo ve směru  staničení     u vozovky v tělese přeložky 
silnice III/4763 (SO 122). V technické zprávě je uvedeno, že tento stavební objekt  vznikl na základě 
požadavku  OÚ Střítež a je navržen v šířce 2,0 m, v příčném sklonu 2% o celkové délce  568 m. O manipulační 
stezce v šíři 75 cm se v dokumentaci nehovoří. Odůvodnění stavebního úřadu tedy neodpovídá výroku 
rozhodnutí a jeho podkladům, takže se touto námitkou musí stavební úřad znovu zabývat. 

K odvolání společnosti Perroni a.s.:  

I. Odvolatel namítá, že se stavební úřad se vůbec nezabýval námitkami, které vznesl zástupce společnosti 
Perroni, Ing. Radek Baloun, vprůběhu ústního jednání konaného dne 15. 7. 2009. 

Z podkladů rozhodnutí vyplývá, že účastníci ústního jednání byli seznámeni s postupem podávání stanovisek, 
námitek a připomínek (mohli je uplatnit buď veřejně na jednání s tím, že budou zapsány přímo do protokolu 
nebo písemně u připravených stolů) a byli poučeni o tom, jaká kriteria musí podané námitky splňovat ve 
smyslu ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona. Zúčastněným byla také dána možnost, aby kladli  dotazy 
k navrženému  řešení přítomným projektantům a žadateli, čehož několik zúčastněných využilo, mimo jiné         
i Ing. Baloun, a tyto dotazy jim byly na místě zodpovězeny. Námitky přímo do protokolu nikdo neuplatnil -
účastníci řízení totiž využil možnost uplatnit námitky písemně na formulářích, které byly při ústnímu jednání 
k dispozici. Ing. Baloun této možnosti nevyužil, pravděpodobně byl s odpovědí na své dotazy spokojen. Jak je 
zřejmé ze spisu, společnost Perroni a.s. své procesní právo uplatnit v řízení námitky využila – podala je  
písemně před konáním ústního jednání a stavební úřad se jimi zabýval. Tento odvolací bod tedy odvolací orgán 
považuje za nedůvodný.  

II. Odvolatel  namítá, že napadené rozhodnutí nebylo řádně vyvěšeno na úřední desce, neboť jeho přílohou je 
souhlas Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 41381/ENV/08 ze dne 16. 9. 2008 s odnětím pozemků ze 
zemědělského půdního fondu, jehož nedílnou součástí má být seznam odnímaných pozemků, který však 
k napadenému rozhodnutí připojen není. 

K této otázce se již odvolací orgán v tomto rozhodnutí vyjádřil.    

III.  Podle odvolatele se stavební úřad řádně nevypořádal s námitkou, která se týkala poškození majetkových 
práv společnost Perroni, a.s v souvislosti se záborem a rozdělením jejich pozemků navrženou trasou 
komunikace. Bylo namítáno, že dojde k znesnadnění obdělávání pozemku, když zemědělská technika bude 
muset překonat značnou vzdálenost, aby se dostala na část pozemku za komunikací I/68, což se projeví ve 
zhoršení rentability obhospodařování a snížení hodnoty těchto pozemků, že se sníži i hodnota pozemků 
bezprostředně sousedících se zastavěnou částí obce Střítež a tudíž potencionálně využitelných pro výstabu, 
vznikem ochranného pásma komunikace, kterým budou tyto pozemky dotčeny, že dojde ke změnám reliéfu 
krajiny neslučitelným  se zemědělským využitím pozemků, že investor deklaroval svůj úmysl nekompenzovat 
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znehodnocení pozemků existencí ochranného pásma či změnou reliéfu krajiny a pokusy společnosti Perroni 
vyvolat v této záležitosti jednání s investorem zůstaly bez odezvy. Proto požadovala změnu trasy komunikace 
tak, aby byla vedena co nejblíže okraji jejich pozemků. Společnost Perroni a.s. nesouhlasí s tím, že byla 
námitka zamítnuta spoužitím ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona, i když se zjevně jedná o námitku týkající se
dotčení vlastnického práva a má za to, že stavební úřad neměl vůli se zabývat věcnou podstatou námitek a 
pouze hledal formální důvody pro jejich zamítnutí a že výrok rozhodnutí o námitce nekoresponduje s jejím 
odůvodněním, kde se nehovoří o cit. ustanovení  stavebního zákona, ale odkazuje se na územní plán velkého 
územního celku Beskydy způsobem, který společnost Perroni, a.s. považuje za dehonestující, neboť má za to, 
že ji staví na roveň spekulantů spozemky. Uvádí, že pozemky koupila od státu za účelem zemědělské výroby a 
k tomuto účelu je dodnes využívá, a to v době, kdy se v územních plánech obcí Hnojník a Střítež svýstavbou 
komunikace nepočítalo, ta měla být vedena v tzv. „jižní variantě“, která pozemky společnosti zcela míjela. 
Rozhodnutí o námitce tedy považuje za vadné, zmatečné a tudíž nepřezkoumatelné.

K tomuto bodu odvolání odvolací orgán uvádí, že smyslem územního řízení je projednání podané žádosti         
o umístění stavby v rozsahu, jak ukládá stavební zákon, což znamená, že je posuzováno, zda konkrétní záměr  
splňuje požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů, a tudíž je v území přípustný. Pokud všem 
zákonným požadavkům návrh vyhovuje, nemá stavební úřad důvod žádost zamítnout, i kdyby bylo možné 
stavbu v území umístit jiným, než navrhovaným způsobem. Pokud účastníci řízení požadují jiné umístění stavby 
v území, nelze tyto požadavky v územním řízení řešit, neboť variantní řešení umístění staveb je možné 
posuzovat pouze v rámci návrhu urbanistické koncepce území při pořizování územně plánovacích dokumentací 
a jiných územně plánovacích podkladů, či v rámci posuzování vlivů na životní prostředí procesy EIA, které 
upravuje zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Účelem tohoto procesu je získat objektivní odborný 
podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, tedy i pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona. Majetkoprávní změny nuceným zásahem do 
vlastnických práv se realizují vyvlastněním, jehož možnosti jsou limitovány ustanovením článku 11 odst. 4 
Listiny základních práv a svobod a ust.  § 128  odst. 2  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Listina základních práv a svobod v citovaném ustanovení 
stanoví, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě 
zákona a za náhradu. Podle ust. § 128 odst. 2 občanského zákoníku lze ve veřejném zájmu věc vyvlastnit nebo 
vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za 
náhradu. Vyvlastnění je v současné době upraveno zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnické práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění – dále jen „zákon o vyvlastnění“). Jak již bylo 
v tomto rozhodnutí uvedeno, z ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona vyplývá, že žadatel nemusí mít k dotčeným 
pozemkům či stavbám vlastnické právo ani předkládat v územním řízení doklad o právu založeném smlouvou 
provést stavbu nebo souhlas vlastníků pozemků, lze-li pozemek či stavbu vyvlastnit. Účely vyvlastnění jsou ve 
vazbě na ust. § 3 zákona o vyvlastnění v současné době upraveny ve zvláštních zákonech, mimo jiné v ust.     
§ 170 stavebního zákona. Stavební úřad je povinen v územním řízení zkoumat, zda navrhovaná stavba 
odpovídá účelu vyjmenovanému v citovaném ustanovení. Pod písmenem a) tohoto ustanovení je jako jeden 
z účelů vyvlastnění uvedena veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 
nezbytné  k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Stavební úřad sice záměr z tohoto 
hlediska vyhodnotil ve vazbě na územní plán VÚC Beskydy a územní plány jednotlivých dotčených obcí,  
odvolací orgán však zjistil v této souvislosti pochybení, která jsou důvodem zrušení napadeného rozhodnutí a 
vrácení věci k novému projednání. Je však nutno uvést, že předmětem zkoumání v územním řízení není otázka 
kompenzací za zábor pozemků či za ztížené užívání zbylých pozemků apod. Pokud se investor s vlastníky 
pozemků nedohodne, bude to předmětem vyvlastňovacího řízení podle zákona o vyvlastnění. 
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IV. Odvolatel namítá, že se stavební úřad řádně nevypořádal s námitkou, že projekt silnice I/68 nepočítá s 
napojením na silnici II/474, která by měla být přístupovou komunikací pro průmyslovou zónu o výměře cca 55 
ha, která je ve schváleném územním plánu obce Hnojník navržena severně od obce, přičemž uvádí, co 
neexistence napojení způsobí.  

K tomu dvolací orgán uvádí, že územní plán obce stanoví dlouhodobou urbanistickou koncepci rozvoje území, 
takže není vyloučeno zástavbu území řešit po etapách a pokud je například využití ploch pro průmyslovou zónu 
podmíněno výstavbou okružní křižovatky je logické, že průmyslová zóna nebude realizována dříve, než bude 
dostatečně naplněna tato dopravní koncepce, případně nedojde ke změně dopravní koncepce. Okružní 
křižovatka však v územním plánu není navrhovaná za tím účelem, aby zajistila obsluhu stávajících 
zemědělských pozemků rozdělených stavbou silnice I/68. Obsluha území je dostatečně zajištěna po stávající 
silnici II/474 a po přeložce místní komunikace označené jako SO 125. Problémem však je, že územní plán řeší 
přípustné, nepřípustné případně podmíněné přípustné využití ploch, jejich uspořádání a určuje základní regulaci 
území, a jak již bylo v tomto rozhodnutí uvedeno, navržený záměr (zejména SO 125) zasahuje do ploch, které 
umístění stavby dopravní infrastruktury (s výjimkou lesních a polních cest), nepřipouští. Záměr tedy není možné 
v požadovaném rozsahu realizovat bez změny územního plánu obce Hnojník. 

V. Odvolatel namítá, že se stavební úřad řádně nevypořádal snámitkou, že umístění komunikace na pozemku 
parc. č.  882/1 v k.ú. Střítež je v rozporu s platným územním plánem této obce. 

Předmětný pozemek je dotčen související stavbou přeložky silnice II/4763 (SO 122). O vazbě této stavby na 
územní plán obce Střítež se již odvolací orgán v tomto rozhodnutí vyjadřoval. Je nutno konstatovat, že 
pozemek je součástí zóny souvislých celků zemědělské půdy, kde je přípustné umisťovat komunikace, takže 
odůvodnění stavebního úřadu je z tohoto hlediska správné. Současně však stavební úřad nevzal v úvahu to, že 
navržené řešení se nachází mimo plochy veřejně prospěšných staveb, takže by bylo vydání územního 
rozhodnutí podmíněno doložení souhlasu vlastníka pozemku s umístěním stavby. V současné době je však již 
účinná změna č. 1 Územního plánu obce Střítež, která řeší i změnu zmiňované přeložky, takže v novém 
projednání věci  musí stavební úřad celou problematiku znovu vyhodnotit s přihlédnutím k tomuto novému 
podkladu. 

VI. Odvolatel namítá, že pokud bude silnice I/68 vybudována podle současného projektu, rozdělí historické 
území obce Střítež na dvě samostatné části – severně od komunikace zůstane kostel a hřbitov a jižně od 
komunikace obecní úřad a železniční zastávka. Uvádí, že obec Střítež s touto variantou souhlasila pouze za 
podmínky, že po jižní straně komunikace  bude vysázen pás ochranné zeleně, který je zakreslen i v platném 
územním plánu obce, a počítá  s ní i stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu 
třinec, které bylo zohledněno v podmínce č. 8 napadeného rozhodnutí. Společnost Perroni a.s. namítá, že 
přestože by měla být výsadba realizována na jejich pozemcích, nikdo s ní o tom nejednal a považuje  za 
nepřípustný  zásah do svých vlastnických práv, když úředníci státní správy ve snaze získat souhlas obce 
s výstavbou silnice přislíbí výsadbu ochranného pásu dřevin, aniž by ktomu měli souhlas vlastníka příslušných 
pozemků. Napadá, že zrozhodnutí nevyplývá, kdo by měl být investorem této výsadby dřevin a je toho názoru, 
že za této situace musí  být souhlas obce střítež s umístěním silnice I/68 považován za neplatný, získaný na 
základě uvedení nepravdivých a vědomě nereálných informací. 

Jak již bylo uvedeno k bodu III odvolání, smyslem územního řízení je projednání podané žádosti o umístění 
stavby v rozsahu, jak ukládá stavební zákon, což znamená, že je posuzováno, zda konkrétní záměr splňuje 
požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů, a tudíž je v území přípustný. Jeho účelem tedy není a 
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nemůže být hledání vhodné trasy silnice, to je dáno a vychází z dlouhodobých koncepcí, které se ve výsledku 
promítají do územních plánů. Řešení průtahu silnice I/68 obcí Střítež způsobem, který je projednáván v tomto 
řízení, je v souladu s územním plánem obce a v souladu s dopravní koncepcí stanovenou tímto územním 
plánem je řešeno i spojení severní a jižní části obce po silnici III/4763, která má křížit silnici I/68 v nadjezdu. 
Co se týče výsadby zeleně, ta není předmětem územního rozhodnutí o umístění stavby. Do podmínky č. 8 je 
zapracován požadavek ze závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny a ve smyslu uvedeného 
požadavku bude návrh vegetačních úprav podrobně zpracován v dalších fázích přípravy stavby. Pokud má 
odvolatel výhrady vůči obsahu závazného stanoviska dotčeného orgánu, ze kterého tento požadavek vychází, 
měl možnost v podaném odvolání napadnout přímo obsah konkrétního závazného stanoviska, což neučinil. 
Zalesnění, které je navrženo v územním plánu obce Střítež, je mimo koridor navrhované silnice a není 
v územním plánu navrženo jako veřejně prospěšné opatření, kterým by byla stavba silnice I/68 podmíněna, 
takže není povinností žadatele toto zalesnění provést. 

VII. Odvolatel namítá, že  stavební úřad nevzal v úvahu, že zásah do jejího vlastnického práva nespočívá pouze 
v záboru pozemků zastavěných silnicí  I/68, ale že bude poškozena i existencí ochranného pásma všířce 50 m 
od osy vozovky, které zasáhne cca 15 ha orné půdy, kdy kromě omezení  výkonu vlastnických práv  dojde kjejí 
degradaci zejména  v důsledku  používání prostředků zimní údržby, a to vše bez jakékoliv náhrady. Z těchto 
důvodů namítá neoprávněný zásah do svých ústavních práv podle čl. 11 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 2/1993 Sb. 
a v důsledku dle jejího názoru naprosto nevhodného  umístění silnice  ve středu zemědělských pozemků pak 
považuje tento zásah za neodůvodněný vrozsahu větším, než jaký vyžaduje veřejný zájem na výstavbě silnice 
I/68. 

K této námitce nemůže odvolací orgán s ohledem na zásadu koncentrace řízení přihlédnout, neboť nebyla 
uplatněna v prvoinstančním řízení, i když uplatněna být mohla.  

VIII. Odvolatel namítá, že neřešeným zásahem do práv společnosti Perroni a.s. je obsence pásu určeného pro 
opravy a údržbu oplocení, protihlukových stěn a mostů včetně jejich ozelenění popínavými rostlinami a pěstební 
péče o výsadbu dřevin, kdy projekt neřešeí jak bude prováděna údržba těchto objektů ze strany přivrácené 
k sousedním pozemkům. Domnívá se, že stavební úřad zřejmě mlčky předpokládá, že vlastníci sousedních 
pozemků bezplatně strpí vstup na své pozemky za účelem údržby či oprav. Vtéto souvislosti namítá, že vokolí 
těchto objektů a vegetečních úprav vznikne, opět bez jakékoliv kompenzace, úzký pás orné půdy, který nebude 
možno obdělávat, neboť nebude přístupný  pro zemědělské stroje. Tyto skutečnosti považuje za neoprávněný 
zásah do svých ústavních práv(čl. 11 odst. 1 a 4 zákona č. 2/1993 Sb.). 

Ani k této námitce nemůže odvolací orgán s ohledem na zásadu koncentrace řízení přihlédnout, neboť nebyla 
uplatněna v prvoinstančním řízení, i když uplatněna být mohla.  

IX. Odvolatel namítá, že umístěním stavby bude společnosti Perroni znemožněn  přístup na některé pozemky, 
např. na nově oddělené části pozemků parc. č. 620 a 759/1 vk.ú. Střítež. Považuje za nezákonnou podmínku 
č. 5 napadeného rozhodnutí, v níž stavební úřad ukládá žadateli vyřešit  přístupnost všech takto dotčených 
lokalit do doby stavebního řízení. Považuje to za zvýhodnění žadatele, který tak umístěním stavby poškodí 
některé vlastníky pozemků. V této souvislosti zdůrazńuje, že nelze aplikovat § 86 odst. 3 stavebního zákona, 
neboť se nejedná o pozemky (jejich části), způsobilé k vyvlastnění, neboť nejsou nezbytné pro výstavbu 
silnice. Opět to považuje za neoprávněný zásah do ústavních práv a navíc za porušení práva na rovné 
postavení účastníků ve správním řízení.
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Ani tato námitka nebyla uplatněna v územním řízení, takže k ní odvolací orgán nemůže přihlédnout. Podmínku 
č. 5 napadeného rozhodnutí neshledává odvolací orgán nezákonnou. Územní rozhodnutí nezakládá žadateli 
právo realizovat stavbu, s tou lze započít až na základě pravomocného stavebního povolení, které nebude 
vydáno, pokud stavebník nesplní podmínky územního rozhodnutí. Je nutno připomenout, že podle ust. § 4 odst. 
3 zákona o vyvlastnění platí, že není-li možné pozemek, stavbu nebo jejich část, popřípadě právo odpovídající 
věcnému břemenu užívat bez vyvlastňovaného pozemku, stavby nebo jejich částí či věcného břemene buď 
vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi, lze na ně rozšířit vyvlastnění, jestliže o to vyvlastňovaný požádá, i 
když není nezbytné k dosažení daného účelu.

X. Odvolatel namítá, že z koordinační situace není zřejmá hloubka či výška projektovaných zářezů či náspů, 
takže společnost Perroni a.s. neměla v průběhu řízení vůbec šanci zjistit, jak velký bude zásah do jejích 
majetkových práv a v průběhu stavebního řízení nebude mít možnost ověřit, zda projektová dokumentace je 
v souladu s rozhodnutím o umístění stavby. Obdobně se cítí v nejistotě v případě vegetačních úprav zářezů a 
náspů a vodních toků. Dle jejího názoru došlo vydáním napadeného rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do 
jejích ústavních práv (čl. 11 odst.1) a bylo porušeno její právo uplatńovat v řízení svá práva a oprávněné 
zájmy.

Ani k této námitce nemůže odvolací orgán s ohledem na zásadu koncentrace řízení přihlédnout, neboť nebyla 
uplatněna v prvoinstančním řízení, i když uplatněna být mohla.  

XI. Podle odvolatele je podmínka č. 16 napadeného rozhodnutí, která dle požadavků orgánu ochrany přírody 
ukládá žadateli řešit rozsah oplocení, které brání vstupu živočichů do prostoru komunikace v km 2,2 – 2,3 na 
severní straně silnice I/68, nedůvodná, neboť v uvedeném úseku protíná silnice pozemky ve vlastnictví  
společnosti Perroni a.s. a nejedná se o žádný biokoridor se zvýšenou migrací zvěře, ale o zemědělskou půdu 
z hlediska pohybu zvěře zcela bezvýznamnou.

K tomu odvolací orgán uvádí, že posouzení problematiky oplocení komunikace ve vazbě na ochranu živočichů je 
plně v kompetenci orgánu ochrany přírody a žadatel a následně stavební úřad je stanoviskem tohoto orgánu 
v řízení vázán. Z napadeného rozhodnutí však není zřejmé, ze kterého konkrétního stanoviska podmínka 
vychází. V odůvodnění rozhodnutí je pouze uvedeno, že je touto podmínkou vyhověno námitce Občanského 
sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí. Pokud má být součástí stavby oplocení nad rámec podaného 
návrhu, musí být tento požadavek určitý a náležitě odůvodněný, což v napadeném rozhodnutí chybí.  

XII. Dle názoru společnosti Perroni a.s. nebude probíhat  stavební činnost na území s archeologickými nálezy 
pouze v úseku Oldřichovice-Bystřice, ale také v úseku Třanovice-Nebory a že stavební úřad bez toho, aby byl 
učiněn jakýkoliv archeologický průzkum, usoudil, že archeologické nálezy se v tomto úseku nenacházejí a tím 
zjevně překročil rámec správního uvážení. 

V souhlasném stanovisku vydaném Ministerstvem životního prostředí v procesu EIA je ve výčtu opatření  pro 
fázi přípravy pod bodem č. 48 stanoveno, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými 
nálezy a stavebník již od doby přípravy stavby bude postupovat v souladu s ustanovením  § 22 a 23 zákona č. 
20/1987 Sb., v platném znění. Stavební úřad k tomuto požadavku v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl,
že „archeologické nálezy se předpokládají v k.ú. Karpentná, což je součástí stavby Silnice I/11 Oldřichovice-
Bystřice. Pro tuto stavbu platí, že se jedná o území s archeologickými nálezy, kde mají všichni stavebníci 
ohlašovací povinnost dle zákona č. 20/1987 Sb., proto se nedává ještě do podmínek rozhodnutí“, aniž by blíže 
specifikoval, jak tomuto závěru dospěl. Tato problematika spadá do kompetence orgánu státní památkové péče 
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a jak odvolací orgán zjistil ze spisu, příslušné orgány vydávaly v rámcí územního řízení svá stanoviska (v rámci  
koordinovaných stanovisek Městského úřadu Třinec ze dne 15. 4. 2009 a Magistrátu města Frýdku-Místku ze 
dne 18. 5. 2009). Obsahují upozornění žadatele na jeho povinnosti vyplývající z ust. § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které se týká území s archeologickými 
nálezy. Stavební úřad se tedy musí touto problematikou znovu zabývat a své závěry náležitě odůvodnit. 

K odvolání Občanského sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí: 

1. Odvolatel s odkazem na územní plán obce Střítež trvá na požadavku, aby součástí územního rozhodnutí bylo 
zalesnění v silničním km 1,8 - 3,8 v minimální šířce 50 m, z jižní strany komunikace a ze severní od 2,6 po 3,2. 
Odůvodňuje ho zmírněním vlivu provozu na obyvatele obce a udržení biodiverzity v poškozené krajině 
plánovanou komunikací I/68. K tomu odvolací orgán uvádí, že není možné v územním řízení klást takové 
podmínky, které nemají oporu v právních předpisech. Zalesnění pozemků je sice v územním plánu vyznačeno, 
ale nepodmiňuje realizací projednávané stavby. Plochy pro vegetační úpravy jsou v podkladech pro územní 
rozhodnutí vymezeny s tím, že vegetační úpravy nejsou předmětem územního rozhodnutí o umístění stavby, 
neboť takové rozhodnutí nevyžadují  a jejich  podrobné řešení bude v souladu s požadavky orgánu ochrany 
přírody zpracováno v dalších fázích přípravy stavby. Ochrana proti hluku je řešena protihlukovými opatřeními 
(výstavbou protihlukových stěn). 

2. Odvolatel trvá na požadavku vybudovat bezpečný dostatečně široký chodník na mostním objektu III/4763 
v km 2,7, který považuje za potřebný pro bezpečnost pěších a veřejný zájem občanů Stříteže. K této otázce se 
již odvolací orgán vyjádřil v rámci odvolání obce Střítež.  

3. Odvolatel považuje za nutné a zcela v souladu se stanovami občanského sdružení (bod 2 stanov) 
vypořádání s obyvateli, pokud o to požádají, kteří budou nuceni žít v nevhodném životním prostředí blízko 
plánované komunikace. K tomu odvolacímu orgánu nezbývá než uvést, že otázka odškodnění není a nemůže 
být předmětem územního řízení, neboť ze stavebního zákona nic takového nevyplývá. 

4. Odvolatel trvá na propojení hlukových stěn 8,9 v kilometru 2,2 – 2,3 na jižní straně z důvodu plánované 
výstavby rodinných domů v tomto úseku schválené v územním plánu obce Střítež. K této námitce odvolací 
orgán uvádí, že protihluková opatření jsou řešena v rozsahu, který vyplývá z hlukové studie a ze stanoviska 
Krajské hygienické stanice  Moravskoslezského kraje, které jsou kompetence na tomto úseku svěřeny. Není 
důvod stanovit protihluková opatření v místech, kde se nenachází konkrétní objekty, kterým tato ochrana podle 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví přísluší. To, že jsou plochy v územním plánu určeny k zástavbě 
rodinnými domy neznamená, že těmito stavbami skutečně v budoucnu zastavěny budou.   

5. Odvolatel soudí, že uvedení místních komunikací do původního stavu po výstavbě rychlostní komunikace 
spadá do činnosti sdružení a podle stanov do ochrany životního prostředí, životních podmínek a veřejného 
zdraví v regionu. Odvolací orgán je toho názoru, že tato otázka s činností sdružení skutečně nesouvisí. Navíc 
má obec, ktará vykonává přenesenou působnost silničního správního úřadu,dostatek kompetencí k tomu, aby si 
ochranu svých komunikací při přípravě i realizaci stavby hájila.  

K odvolání Petra Tomaly a Haliny Tomalové:

Namítají, že v důsledku výstavby komunikace I/68 a nájezdu na ni dojde ke zrušení  příjezdové cesty k jejich 
rodinnému domu nacházející se na pozemcích parc. č. 292/4 a 295/2 zapsaných na listu vlastnictví č. 317 pro 
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katastrální území Nebory, která je v jejich vlastnictví a umožňuje jim přístup k rodinnému domu z veřejné 
komunikace. Namítají, že v případě jejího zrušení by byli nuceni používat cestu vedoucí po pozemku, který je 
ve vlastnictví třetích osob a mohlo by dojít k ohrožení přístupu k rodinnému domu, který by se stal závislý na 
vůli těchto osob. Proto požadovali, aby investor zabezpečil zřízení nové příjezdové komunikace k jejich 
rodinnému domu. Stavební úřad tuto námitku zamítl s odůvodněním, že bylo zjištěno, že vlastníci mají pozemky 
kolem rodinného domu až k stávajícím komunikacím, na které se mohou napojit, a to i po realizaci umísťované 
stavby, a že přes navrženou silnici nebyla v terénu zjištěna přístupová komunikace k rodinnému domu, ale že je 
přístup mimo navrhovanou stavbu. Odvolatelé neuvádí, v čem s odůvodněním stavebního úřadu nesouhlasí. 
Odvolací orgán  odůvodnění zamítnutí námitky vytýká, že je příliš obecné, neboť není uvedeno, z jakých 
konkrétních podkladů stavební úřad vycházel a ani neoznačil konkrétní pozemky, které má na mysli, ať už 
z hlediska stávajícího či možného přístupu. 

Tolik k podaným odvoláním. 

Po přezkoumání rozhodnutí podle ust. § 89 odst. 2 správního řádu shledal odvolací orgán důvody pro zrušení 
rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání stavebnímu úřadu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. Při novém projednání věci je stavební úřad vázán právním názorem odvolacího orgánu. Zjištěná 
pochybení tedy musí být při novém projednání věci odstraněna.

Dle ust. § 69 odst. 2 správního řádu je povinen správní orgán v písemném vyhotovení rozhodnutí označit 
všechny účastníky řízení. Odvolací orgán uvádí, že v daném případě jsou účastníky odvolacího řízení účastníci 
prvoinstančního řízení u stavebního úřadu, tzn. Ředitelství silnic a dálnic ČR, město Třinec, obec Ropice, obec 
Střítež, obec Hnojník, obec Třanovice, vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být stavba uskutečněna a ti, 
kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno, vlastníci pozemků a staveb v prostoru ohraničeném izofonou 50 dB kolem umísťované stavby, 
která přesahuje za sousední pozemky, a ti, kteří mají v tomto prostoru jiné právo, které může být rozhodnutím 
přímo dotčeno, registrovaná občanská sdružení, která se vyjádřila při projednávání stavby dle zákona              
o posuzování vlivů na životní prostředí a jejich vyjádření byla zcela nebo zčásti zahrnuta v závěrečném 
stanovisku Ministerstva životního prostředí a občanská sdružení, která splňují podmínky ust. § 70 zákona o 
ochraně přírody a krajiny, a která oznámila svou účast v územním řízení.

Poučení 
Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle ust. § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 
Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo doručeno všem odvolatelům                 
a účastníkům uvedeným v ust. § 27 odst. 1 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavlína Sniegoňová, v.r.
vedoucí oddělení stavebního řádu
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury  

Za správnost vyhotovení: Ing. Renáta Koláčková
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Rozdělovník

Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona - doručováno do vlastních rukou

1. žadatel - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00  Praha - prostřednictvím zástupce 
INKOS  OSTRAVA, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava 

2. Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec 
3. Obec Ropice, č.p. 110, 739 56 Ropice
4. Obec Střítež, č.p. 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína
5. Obec Hnojník, č.p. 222, 739 53 Hnojník
6. Obec Třanovice, 739 93 Třanovice 

Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou 
1. vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být stavba uskutečněna a ti, kteří mají jiné věcné právo 

k těmto pozemkům a stavbám, 
2. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
3. vlastníci pozemků a staveb v prostoru ohraničeném izofonou 50 dB kolem umísťované stavby, která 

přesahuje za sousední pozemky, a ti, kteří mají v tomto prostoru jiné právo, které může být 
rozhodnutím přímo dotčeno, 

4. registrovaná občanská sdružení, která se vyjádřila při projednávání stavby dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a jejich vyjádření byla zcela nebo 
zčásti zahrnuta v závěrečném stanovisku Ministerstva životního prostředí, 

5. občanská sdružení, která splňují podmínky ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), a která oznámila 
svou účast v územním řízení.

Na vědomí   
Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 1 

Tato písemnost se účastníkům řízení (s výjimkou účastníků řízení podle ust. § 85 odst. 1 
stavebního zákona) doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se 
vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce  
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje a zveřejněním na webových stránkách Moravskoslezského kraje, 
elektronické desce krajského úřadu, se písemnost považuje za doručenou. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

a současně bylo po celou tuto dobu vyvěšeno na elektronické úřední desce.
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