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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 
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 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, (dále jen „speciální stavební úřad“), příslušný 
dle ust. § 94j odst. 1 stavebního zákona k vydání společného povolení, v souladu s ust. § 70 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
informuje spolek AOPK z.s., Na Vyhlídce 1556/1, Město, 73601 Havířov, na základě jeho žádosti 
podané v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o zahájeném řízení o žádosti 
o vydání společného povolení stavebního záměru nazvaného „Rekonstrukce silnice III/472 
Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel 
a Doubrava“. Stavba je členěna na stavební objekty.  

Místo stavby: 
katastrální území Doubrava u Orlové 

pozemek parc. č. 388, parc. č. 397, parc. č. 398, parc. č. 653/1, parc. č. 653/2, parc. č. 655, parc. č. 656 
parc. č. 752, parc. č. 766/1, parc. č. 766/3 parc. č. 767, parc. č. 768, parc. č. 769, parc. č. 770, parc. č. 805, 
parc. č. 806, parc. č. 807, parc. č. 808, parc. č. 809, parc. č. 810, parc. č. 811, parc. č. 813, parc. č. 822, 
parc. č. 823/1, parc. č. 823/2, parc. č. 824/2, parc. č. 824/3, parc. č. 825, parc. č. 826, parc. č. 828, parc. č. 
838, parc. č. 840, parc. č. 841/1, parc. č. 842, parc. č. 843, parc. č. 850, parc. č. 852/1, parc. č. 852/2, parc. 
č. 853/1, parc. č. 853/2, parc. č. 856, parc. č. 857, parc. č. 858/1, parc. č. 858/2, parc. č. 860, parc. č. 862/1, 
parc. č. 867/1, parc. č. 867/6, parc. č. 867/7, parc. č. 867/8, parc. č. 887, parc. č. 888, parc. č. 889, parc. č. 
952, parc. č. 961, parc. č. 962, parc. č. 965, parc. č. 967, parc. č. 975, parc. č. 978, parc. č. 981, parc. č. 
983, parc. č. 984, parc. č. 985, parc. č. 986, parc. č. 1039/1, parc. č. 1041, parc. č. 1043, parc. č. 1045, parc. 
č. 1047, parc. č. 1048, parc. č. 1050, parc. č. 1064, parc. č. 1066, parc. č. 1146, parc. č. 1149, parc. č. 
1154/2, parc. č. 1154/7, parc. č. 1155, parc. č. 1156/1, parc. č. 1157, parc. č. 1158, parc. č. 1162, parc. č. 
2311/3, parc. č. 2311/12, parc. č. 2532/1, parc. č. 2532/2, parc. č. 2533, parc. č. 2534, parc. č. 2537, parc. č. 
2541, parc. č. 2542, parc. č. 2544, parc. č. 2547, parc. č. 2548, parc. č. 2549, parc. č. 2550, parc. č. 2551, 
parc. č. 2552, parc. č. 2553, parc. č. 2554/1, parc. č. 2554/2, parc. č. 2585/2, parc. č. 2591/1, parc. č. 
2591/2, parc. č. 2596/1, parc. č. 2596/2, parc. č. 2598, parc. č. 2602, parc. č. 2609, parc. č. 5056, parc. č. 
5059/1, parc. č. 5065/1, parc. č. 5065/2, parc. č. 5065/3, parc. č. 5066 
Investor: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 
Stavebník: Obec Doubrava, IČO 00562424, 735 33 Doubrava 599, zastoupena starostkou 
Mgr. Dášou Murycovou  
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Stavebník je zastoupen na základě plné moci právnickou osobou INKOS-OSTRAVA, a.s., 
IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupenou 
předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Ostárkem 

Řízení1 bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení, došla příslušnému správnímu 
orgánu.  
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 Krause 
oprávněná úřední osoba 
úsek pozemních komunikací 

 

Rozdělovník: 
AOPK z.s., Na Vyhlídce 1556/1, Město, 73601 Havířov 

 

 

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

Vyvěšeno dne 27.05.2021 Sejmuto dne 04.06.2021 

 

 

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

                                                      
1 Pozn.: Dle ust. § 94k stavebního zákona účastníky společného územního a stavebního řízení jsou:  
a) stavebník, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné 
věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku, 
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být společným povolením přímo dotčeno 
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