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INFORMACE 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

OKD, a.s., IČ 05979277, Stonavská 2179, 735 06  Karviná, 
kterou zastupuje Ing. Radim Tabášek, nar. 30.5.1967, Palkovice 918, 739 41  Palkovice 

(dále jen "navrhovatel") dne 16.8.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), která nahrazuje územní rozhodnutí o změně využití území podle     
§ 80 stavebního zákona na umístění stavebního záměru: 

"Velký sesuv Doubrava - doplnění kraje lavice" 
obec Doubrava 

 

na pozemcích parc. č. 3900/1, 3900/5, 3900/12, 3900/13, 3901, 4034/1, 4034/2, 4034/3, 4034/4, 4035, 
4036, 4037 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 
 

Záměr obsahuje: 
Terénní úpravy v podobě: 

- provedení skrývek zeminy v mocnosti cca 0,7 m,  

- provedení drenážních žeber v počtu 2 ks umístěných od sebe v osové vzdálenosti 15 m, šíře cca 1 m 
s vyústěním min. 1 m nad hladinou jezera Kozinec, výplň žeber z hrubé hlušinové sypaniny obalené 
netkanou geotextilií,  

- navážky patní lavice z certifikované hlušinové sypaniny na ploše cca 7.133 m2, hutněné po vrstvách s 
finálním sklonem 2% od komunikace, ukončené svahováním v poměru 1:2 – 2,5,  

- překrytí násypu zúrodnění schopnými zeminami ve vrstvě cca 0,5 m a následné osázení vegetací. 

Podrobnosti stavebního záměru jsou uvedeny v dokumentaci z dubna 2019, zpracovatel R.P.Geo s.r.o., 
odpovědný projektant Ing. Ivan Střalka, ČKAIT 1100514. 

Účelem terénních úprav je doplnění okraje provedené stabilizační lavice násypem pro zajištění svahu 
proti dalším sesuvným vlivům.  

Staveništní doprava bude vedena kolejově na odval Jan Karel, následně prostřednictvím nákladních 
vozidel po komunikacích v majetku stavebníka a společnosti Asental Land, s.r.o. (parc.č. 1198/2, 5021/1, 
5021/4 a 5021/5) po trafostanici, pak křížením silnice č. III/47215, dále po pozemcích stavebníka parc.č. 
4126/5, 4125/1, 4148/2, 4149/5, 4154, 4153, 4160, 4161, 4175, 4172, 4173, 4181, 4182, 4183, 4203, 
4202/3, 4200 4201/2, 4201/1 a 4205 a dále pak po bývalé místní komunikaci na pozemku parc.č. 4209/1 
případně po jejím dočasném rozšíření a po uzavřené místní komunikaci č. 23c. Všechny uvedené 
pozemky se nachází v katastrálním území Doubrava u Orlové. 
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Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek stavební a dopravy, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, podle § 78a odst. 3 stavebního zákona 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
 
 
„otisk razítka“ 

  
Ing. Pavel Szostok 
Stavební úřad Doubrava 
 

 
 
Dle ust. § 78a odst. 3 stavebního zákona musí být toto oznámení vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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