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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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 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. Rozhodnutím č.j. SŘaÚP/Cze/5752/2009 
ze dne 10. 8. 2009 pak Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, podle ust. § 70 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, provedl opravu  zřejmých nesprávností výše 
citovaného rozhodnutí, a to tak, že do textu výroku rozhodnutí doplnil stanovení doby platnosti územního 
rozhodnutí.  

Proti opravnému rozhodnutí podal odvolání účastník řízení, společnost Perroni a.s., se sídlem Opletalova 
1284/37, 110 00 Praha 1. 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 ust. § 90 odst. 1 písm. a) téhož  zákona ruší odvoláním napadené
opravné rozhodnutí Městského úřadu Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování, ze dne 
10. 8. 2009, č.j. SŘaÚP/Cze/5752/2009, kterým podle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, v písemném vyhotovení územního rozhodnutí, které vydal dne 6. 8. 2009 pod č.j. 
SŘaÚP/Cze/5752/2009, opravil zřejmou nesprávnost ve výroku na straně 11 tak, že text výroku doplnil            
o stanovení doby platnosti územního rozhodnutí na 4 roky od nabytí jeho právní moci, a řízení ve věci 
vydání opravného rozhodnutí zastavuje.
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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.

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 (dále jen „stavební úřad“), 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. 

Po provedeném správním řízení vydal stavební úřad dne 6. 8. 2009 pod č.j. SŘaÚP/Cze/5752/2009 územní 
rozhodnutí s datem 5. 8. 2009 (za den vydání rozhodnutí se považuje datum předání jeho písemného 
vyhotovení k doručení), kterým podle ust. § 79 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování              
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ust. § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
stavbu: „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“ na výše citovaných pozemcích umístil. Po vydání rozhodnutí stavební 
úřad zjistil, že v jeho výroku nestanovil delší dobu platnosti územního rozhodnutí, jak bylo žadatelem 
požadováno, a proto  opravným rozhodnutím ze dne 10. 8. 2009, č.j. SŘaÚP/Cze/5752/2009, podle ust. § 70 
správního řádu, dle jeho názoru, zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí opravil tak, že na 
straně 11 na závěr výroku rozhodnutí  doplnil text:

„Stanovení doby platnosti rozhodnutí

Doba platnosti územního rozhodnutí dle ustanovení § 93 odst. 3 stavebního zákona se stanovuje na 4 roky od 
nabytí  jeho právní moci.“ 



Čj: MSK  19643/2010 Sp. zn.: ÚPS/41908/2009/Kol

3/6

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

Proti opravnému rozhodnutí podal odvolání účastník řízení, společnost Perroni a.s., se sídlem Opletalova 
1284/37, 110 00 Praha 1 (dále též „odvolatel“). Namítá, že postup  stavebního úřadu je v rozporu se zákonem.  
Odkazuje na ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona, podle kterého územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí 
právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, takže dle názoru odvolatele  
územní rozhodnutí  neobsahující výrok o době platnosti je rozhodnutím formálně bezvadným, neboť v takovém 
případě je doba platnosti územního rozhodnutí ze zákona dvouletá. Dle odvolatele je v rozporu se smyslem 
institutu opravy zřejmých nesprávností, aby tímto postupem bylo opravováno rozhodnutí, jež je rozhodnutím 
formálně bezvadným, naopak je určen k opravě rozhodnutí vadných, přičemž tato vada musí být zřejmá a musí 
jít o vadu vzniklou administrativnmím zpracováním, např. v psaní nebo v počtech. Namítá, že pokud správní 
orgán opomněl rozhodnout o některém z návrhů žadatele, pak je nutné, aby se žadatel proti takovému 
rozhodnutí odvolal, neboť změna rozhodnutí z moci úřední by v tomto případě byla nepřípustnou 
autoremedurou, která nemá oporu v zákoně, a nic na tom nemění  ani skutečnost, že odůvodnění rozhodnutí 
se o neexistujícím výroku zmiňuje. Odvolatel má za to, že pokud bychom připustili, že správní orgán je 
oprávněn využít institutu opravy zřejmých nesprávností k doplnění dalšího výroku do rozhodnutí, byl by tím 
narušen princip právní jistoty, jež je jedním ze základních principů demokratického právního státu, neboť tento 
institut umožňuje provádět opravy rozhodnutí v podstatě neformálně a hlavně kdykoliv, tzn. i po  právní moci 
rozhodnutí, takže by žádné pravomocné rozhodnutí  nemohlo být považováno za konečné a nezměnitelné, což 
je důsledek absolutně nepřijatelný. Z uvedených důvodů odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán opravné 
rozhodnutí  zrušil.  

Stavební úřad opatřením ze dne 8. 9. 2009 v souladu s ust. 86 odst. 2 správního řádu vyrozuměl o odvolání 
účastníky řízení a ponechal jim lhůtu, ve které se k němu mohli vyjádřit. Tohoto práva využil žadatel. Stavební 
úřad poté odvolání spolu se spisem předal k rozhodnutí odvolacímu orgánu.

Odvolací orgán nejprve posoudil podané odvolání z hlediska jeho přípustnosti a včasnosti podle ust. § 81 odst. 
1 a § 83 odst. 1 správního řádu. Podle ust. § 81 odst. 1 účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud 
zákon nestanoví jinak. V daném případě je v ust. § 70 správního řádu stanoveno, že právo podat odvolání 
proti opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. S ohledem na obsah 
opravného rozhodnutí, které se týká doby platnosti územního rozhodnutí, kterým je stavba umísťovaná mimo 
jiné i na pozemcích odvolatele, je podané odvolání z hlediska citovaných ustanovení správního řádu přípustné. 
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní 
zákon nestanoví jinak. Odvolateli 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 11. 8. 2009 a sejmuto 27. 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 13. 8. 2009, kdy bylo rozhodnutí vyvěšeno na  úředních  
deskách obecních úřadů Hnojník, Střítež a Třanovice. Rozhodnutí tedy bylo doručeno patnáctý den od tohoto 
data, tj. 28. 8. 2009  a od následujícího dne začala běžet lhůta pro podání odvolání. Společnost Perroni a.s. 
podala odvolání dne 20. 8. 2009, tedy dříve, než jí bylo rozhodnutí veřejnou vyhláškou doručeno, takže se na 
její odvolání ve smyslu ust. § 83 odst. 1 správního řádu pohlíží tak, že byla podáno v první den odvolací lhůty, 
tedy včas. 
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Odvolací orgán pak posoudil 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: 

Podle ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a 
stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro 
projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních 
prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace 
stavby. V rozhodnutí stavební úřad rozhodne o námitkách účastníků řízení, v odůvodnění vyhodnotí připomínky 
veřejnosti a stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví tento zákon. Podle ust.      
§ 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, 
nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Podle odst. 3 téhož ustanovení může dobu 
platnosti územního rozhodnutí stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty 
platnosti rozhodnutí staví. 

Pokud tedy existují důvody pro stanovení delší doby platnosti územního rozhodnutí již v době projednání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, stavební úřad ji stanoví ve smyslu ust. § 92 odst. 1     
a § 93 odst. 1 stavebního zákona přímo ve výroku územního rozhodnutí o umístění stavby. Ustanovení § 93 
odst. 3 stavebního zákona se použije v případě, že důvody pro prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí 
nastanou teprve po jeho vydání.   

V daném případě byl požadavek na stanovení delší doby platnosti územního rozhodnutí obsažen již v žádosti     
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, takže se na daný případ vztahuje ust. § 93 odst. 1. V rozporu 
s tím, co tvrdí v odůvodnění územního rozhodnutí, však stavební úřad v jeho výroku delší dobu platnosti 
rozhodnutí v souladu s podanou žádostí nestanovil.  

Podle ust. § 70 správního řádu opravu zřejmých nesprávností vpísemném vyhotovení  rozhodnutí na požádání 
účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava 
výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci 
opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Stavební úřad využil uvedené ustanovení pro doplnění výrokové části 
rozhodnutí právě o stanovení doby platnosti územního rozhodnutí na 4 roky od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí. O tom, že chybějící část výroku je zřejmou nesprávností písemného vyhotovení rozhodnutí, svědčí 
dle názoru stavebního úřadu fakt, že v odůvodnění opravovaného územního rozhodnutí je návrh na prodloužení 
délky platnosti tohoto rozhodnutí posouzen s odvolávkou „jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí“. 

Odvolací orgán se stejně jako odvolatel s tímto postupem stavebního úřadu neztotožňuje. Stavební úřad se 
nedopustil zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí, ale evidentně delší dobu platnosti stanovit 
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opomněl. Toto opomenutí nelze napravit doplněním výroku způsobem, který stavební úřad použil, neboť to má 
za následek obsahovou změnu rozhodnutí. Územní rozhodnutí tak, jak bylo vydáno, netrpělo věcnou ani právní 
vadou, ani neobsahovalo zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení, pouze v něm nebylo rozhodováno       
o žádosti v celém rozsahu, byť byla v řízení projednána. Pochybení, kterého se stavební úřad dopustil, nebylo 
možné napravit jinak, než vydáním samostatného rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí 
podle ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona. V této souvislosti je nutno uvést, že pokud stavební úřad toto 
ustanovení ocitoval do doplnění výroku, aplikoval je nesprávně, neboť, jak již bylo výše uvedeno, pro stanovení 
delší doby platnosti přímo v územním rozhodnutí o umístění stavby platí ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona.
S ohledem na to, že opravované územní rozhodnutí vydané dne 6. 8. 2009 pod č.j. SŘaÚP/Cze/5752/2009 bylo 
napadeno odvoláními a odvolací orgán je rozhodnutím č.j. MSK 166830/2009 ze dne 25. 1. 2010 zrušil a věc 
vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání, je bezpředmětné se opravným rozhodnutím dále zabývat.  
Stavební úřad  má totiž možnost své pochybení napravit v rámci nového rozhodnutí o umístění stavby. 

Krajský úřad tedy v daném případě dospěl k závěru, že napadené opravné rozhodnutí nemělo být vůbec 
vydáno a jeho zrušením vyhověl podanému odvolání. Je nutno pouze uvést, že stanovení delší doby platnosti 
územního rozhodnutí, pokud není vydáváno samostatným rozhodnutím, je součástí výroku o umístění stavby, 
nikoli dalším výrokem, jak uvádí odvolatel. 

Dle ust. § 69 odst. 2 správního řádu je povinen správní orgán v písemném vyhotovení rozhodnutí (i když se 
jedná o opravné rozhodnutí) označit všechny účastníky řízení. I když stavební úřad tuto povinnost nesplnil, 
z logiky věci vyplývá, že účastníky řízení (tedy i odvolacího) ve věci opravného rozhodnutí jsou všichni účastníci 
řízení, jehož výsledkem bylo opravované územní rozhodnutí, 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 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 a 
občanská sdružení, která splňují podmínky ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, 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, 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. 
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