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Městský úřad Orlová 
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město 

 
 
VÁŠ DOPIS ZN.:  

AOPK z.s. 
Na Vyhlídce 1556/1 
Město 
736 01 Havířov 
 
 

ZE DNE:  
NAŠE ZN.: MUOR  29233/2021 
SPIS ZN.: MUOR S 4530/2021/OVŽP/KIS 
VYŘIZUJE: Bc. Ingrid Kiszová 
TEL.: 596 581 739 
FAX: 596 581 735 
E-MAIL: posta@muor.cz 
DATUM: 22.03.2021 
 

INFORMACE O ZAHÁJENÉM ŘÍZENÍ 

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, vykonávající dle ust. § 66 zákona č.128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost příslušného speciálního stavebního 
úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých 
rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech 
místních komunikací dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a dle ust. § 15 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, informuje AOPK z.s., Na Vyhlídce 1556/1, Město, 736 01 Havířov, na základě 
jeho žádosti podané 08.01.2021 o zahájeném řízení o žádosti o stavební povolení stavebního záměru 
nazvaného „Oprava chodníků v centru obce Doubrava“ v katastrálním území Doubrava u Orlové 
na pozemku parc. č. parc. č. 4128/1, 4128/2, 1191, 1194, 5069/7, 5069/1, 1190, 5056, 1184/1, 1184/7, 
1181/1, 5069/8. Žádost podala obec Doubrava, 735 33 Doubrava 599, zastoupena na základě plné moci 
společností TOMI GROUP CZ - building equipment, s.r.o., Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava. Řízení bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení, došla příslušnému 
správnímu orgánu.   
Dle ust. § 109 stavebního zákona účastníkem řízení je:  
a) stavebník, 
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo 
k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, 
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo 
odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, 
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo 
dotčeno, 
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
prováděním stavby přímo dotčeno. 

Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje, a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Bc. Ingrid Kiszová 
oprávněná úřední osoba 
úsek pozemních komunikací 

K vyvěšení na úřední desce obdrží: 
1. Městský úřad Orlová, Osvobození čp. 796, Lutyně, 735 14 Orlová 4, OVVŽÚ 
2. Obecní úřad Doubrava, IDDS: n9hbens, sídlo: čp. 599, 735 33 Doubrava 

Vyvěšeno dne 29.03.2021 Sejmuto dne 07.04.2021 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti 
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