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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

1 .  O Z N Á M E N Í  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í  

2 .  O Z N ÁM EN Í  O  U K O NČE NÍ  DOK AZ O V Á N Í   
 s poučením o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí 
 

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, 
obdržel dne 19.04.2021 žádost 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“ (dále též „záměr či stavba“).  
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 (dále též „stavebník“) 
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, (dále též „ zmocněnec“) 
Řízení bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení, došla příslušnému 
správnímu orgánu.  
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 14.05.2021 pod zn. MUOR  42656/2021 veřejnou 
vyhláškou oznámil zahájení řízení v předmětné věci, přičemž dle ust. § 94m odst. 2 stavebního 
zákona v případě řízení s velkým počtem účastníků se doručuje oznámení o zahájení řízení 
a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona 
a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“), jsou vždy účastníci podle § 94k 
písm. a), c) a d) stavebního zákona. 

V průběhu řízení zjistil, že účastníci řízení, a to: 
p. Jaroslav Trochta, Kpt. Jaroše čp. 792, Lutyně, 735 14 Orlová 4 
p. Růžena Trochtová, Kpt. Jaroše čp. 792, Lutyně, 735 14 Orlová 4 
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p. Janes Petr, Masarykova třída 838, Lutyně, 735 14 Orlová 4 
p. Hynek Chaloupka, Husova čp. 82/12, 692 01 Mikulov na Moravě 
p. Svatoslava Svobodová, Čapkova čp. 654, Staré Město, 739 61 Třinec 1, doručovací adresa 
náměstí Jana Heřmana 80,  
p. Marianna Michejdová, Doubrava čp. 488, 735 33 Doubrava u Orlové 
p. Olga Urbanczyková, Nové Město čp. 1451, 735 06 Karviná 6 
(dále též „jmenovaní“), jsou osobami, jimž se prokazatelně nedaří doručovat. 
Proto speciální stavební úřad těmto jmenovaným doručuje písemnost ze dne 14.06.2021 
pod zn. MUOR 75683/2021 spis zn. MUOR S 6535/2021/OVŽP/KIS veřejnou vyhláškou 
v souladu s ust. § 25 správního řádu 1. 

Speciální stavební úřad výše jmenovaným účastníkům řízení oznamuje dle ust. § 94m odst. 1 
stavebního zákona zahájení řízení o žádosti o vydání společného povolení výše uvedeného 
záměru. Jelikož jsou mu známy poměry v území v souladu s ust. § 94m odst. 3 stavebního 
zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě. 

Místo stavby: 
katastrální území Doubrava u Orlové 
pozemek parc. č. 388 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 397 (vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené), parc. č. 398 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 653/1 (ostatní plocha, 
neplodná půda), parc. č. 653/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), parc. č. 655 
(ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 656 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond), parc. č. 752 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 766/1 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 766/3 
(vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), parc. č. 767 (ostatní plocha, jiná plocha) 
parc. č. 768 (ostatní plocha, zeleň), parc. č. 769 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 770 (zahrada, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 805 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 806 (ostatní plocha, jiná 
plocha), parc. č. 807 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 808 (zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště), parc. č. 809 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 810 (ostatní plocha, jiná plocha), 
parc. č. 811 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 813 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 
822 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 823/1 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 823/2 
(zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 824/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 824/3 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 825 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond), parc. č. 
826 (orná půda, zemědělský půdní fond), parc. č. 828 (ostatní plocha, neplodná půda), parc. č. 838 (orná 
půda, zemědělský půdní fond), parc. č. 840 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště), parc. č. 841/1 
(zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 842 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 843 (ostatní 
plocha, jiná plocha), parc. č. 850 (orná půda, zemědělský půdní fond), parc. č. 852/1 (ostatní plocha, 
neplodná půda), parc. č. 852/2 (ostatní plocha, neplodná půda), parc. č. 853/1 (orná půda, zemědělský 
půdní fond), parc. č. 853/2 (orná půda, zemědělský půdní fond), parc. č. 856 (orná půda, zemědělský 
půdní fond), parc. č. 857 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba čp. 709), parc. č. 858/1 
(zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 858/2 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 860 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), parc. č. 862/1 (orná půda, zemědělský půdní fond), parc. č. 867/1 (ostatní 
plocha, silnice), parc. č. 867/6 (ostatní plocha, silnice), parc. č. 867/7 (ostatní plocha, silnice), parc. č. 
867/8 (ostatní plocha, silnice), parc. č. 887 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 888 (zahrada, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 889 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 952 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), parc. č. 961 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 962 (orná půda, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 965 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 967 (zahrada, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 975 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 978 (zahrada, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 981 (ostatní plocha, neplodná půda), parc. č. 983 (trvalý travní porost, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 984 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 985 (zastavěná 
plocha a nádvoří, zbořeniště), parc. č. 986 (ostatní plocha, neplodná půda), parc. č. 1039/1 (ostatní 
plocha, neplodná půda), parc. č. 1041 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 1043 (zahrada, 

                                                      

1 Dle ust. § 25 správního řádu 
(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které 

nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou. 
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se 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 umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem 
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. 

(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, 
který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny 
písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 
obdobně.  
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zemědělský půdní fond), parc. č. 1045 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 1047 (zahrada, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 1048 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 1050 (zahrada, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 1064 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 1066 (zahrada, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 1146 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 1149 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), parc. č. 1154/2 (orná půda, zemědělský půdní fond), parc. č. 1154/7 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), parc. č. 1155 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 1156/1 (ostatní plocha, 
jiná plocha), parc. č. 1157 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 1158 (trvalý travní porost, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 1162 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba čp. 462), parc. č. 
2311/3 (vodní plocha, zamokřená plocha), parc. č. 2311/12 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené), parc. č. 2532/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště), parc. č. 2532/2 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), parc. č. 2533 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 2534 (ostatní plocha, 
zeleň), parc. č. 2537 (ostatní plocha, dobývací prostor), parc. č. 2541 (vodní plocha, zamokřená plocha), 
parc. č. 2542 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 2544 (ostatní plocha, neplodná půda), parc. č. 
2547 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond), parc. č. 2548 (ostatní plocha, neplodná půda), parc. č. 
2549 (zahrada, zemědělský půdní fond), parc. č. 2550 (ostatní plocha), parc. č. 2551 (zahrada, 
zemědělský půdní fond), parc. č. 2552 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba čp. 797), parc. č. 
2553 (orná půda, zemědělský půdní fond), parc. č. 2554/1 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond), 
parc. č. 2554/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 2585/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
parc. č. 2591/1 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 2591/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 
2596/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 2596/2 (ostatní plocha), parc. č. 2598 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), parc. č. 2602 (ostatní plocha, zeleň), parc. č. 2609 (ostatní plocha, zeleň), 
parc. č. 5056 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 5059/1 (vodní plocha, zamokřená plocha), 
parc. č. 5065/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 5065/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
parc. č. 5065/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 5066 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

Popis záměru: 

Stávající místní komunikace je šířkově a stavebně-technicky nevyhovující s výškovým vedením 
ovlivněném důlní činností v řešeném území.  
Stavba se podle mapy důlních podmínek pro stavbu v okrese Karviná nachází v ploše Bk a Ck 
chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého uhlí. 
Předmětem žádosti o vydání společného povolení je dopravní stavba, při které dochází k rekonstrukci 
stávající místní komunikace na silnici v parametrech S7,5/50 (jedná se o komunikace vedenou 
v zastavěné části obce a v území k zastavění určeném).  
Do doby zařazení do silnic III tříd však odpovídá kategorii MO2k 6,5/7,5/50. Zpevněná část vozovky 
je v základním profilu navržena v šířce 6,5m, v místech směrových oblouků je pak základní šířka 
příslušně zvětšena, s výškovým vedením ovlivněném důlní činností v řešeném území sestávající ze dvou 
úseků v délce cca 100m a v délce cca 1,0km.  
Úsek 1 je řešen v délce cca 100m blíže centra obce, staničení 0km až 0,1 km; úsek 2 je pak řešen 
v délce cca 1,0km od staničení 0,63 do 1,631km. Oba úseky budou navazovat na související stavbu 
„Rekultivace územní kotliny, varianta č. 2“, která však není předmětem projednávané žádosti o vydání 
společného povolení.  
Stavbou hlavní je rekonstrukce stávající místní komunikace na silnici. 
Ostatní stavební objekty, které jsou součástí záměru, jsou stavbami vedlejšími, jde o rekonstrukce sjezdů 
a vjezdů, rekonstrukce a doplnění propustků, obnovu dopravního značení, přeložky technické 
infrastruktury - vodovodu, přeložky veřejného osvětlení, přeložky sdělovacího vedení, přeložky oplocení 
a návrh zárubní zdi. 
Podél komunikace není navržen chodník pro pěší.  
Návrh projektové dokumentace vychází z územního plánu obce Doubravy a je s ním v souladu.  Územní 
plán byl vydán opatřením obecné povahy usnesením zastupitelstva obce Doubravy 
ze dne 13.4.2011 pod č.j. OUDo 468/2011 a nabylo účinnosti dne 5.5.2011. Rozsah stavby je podrobně 
vymezen zadávacími podmínkami objednatele. 

Projektová dokumentace je členěna na tyto stavební objekty: 

11019-DPS-D-SO 001 – Příprava území  
Jedná se o přípravné práce nezbytné pro zahájení prací, jako odstranění stávajících dřevin, které se 
nacházejí v trase komunikace a přilehlé části, demolice stávajících konstrukcí (zejména betonových), 
frézování živičných povrchů demolice stávajících oplocení aj. 

Stavba hlavní 

11019-DPS-D-SO 101 – Silnice III/472 
Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace v parametrech šířkového uspořádání 4,5-5,5m 
s výškovým vedením ovlivněném důlní činností v řešeném území sestávající ze dvou úseků v délce cca 
100m a dalším úsekem v délce cca 1,0km. Komunikace má charakter sběrné obslužné komunikace, 
zpřístupňující stávající a rozvojové plochy v území. Rekonstrukcí dojde k homogenizaci šířky 
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na komunikaci v kategorii M02 7,5/50 z velké části s nezpevněnou krajnicí. Komunikace je vedena 
zastavěným územím a územím k zastavění určeným. V rámci rekonstrukce bude zachován stávající 
způsob odvodnění zpevněných ploch, převážně do přilehlých silničních příkop, lokálně v kratším z úseku 
je pak navrženo doplnění dvou uličních vpustí. Pro plynulejší vedení je pak ve vybraných místech 
upraveno směrové vedení mimo původní trasu komunikace. 

Stavby vedlejší 

11019-DPS-D-SO 102 – Sjezdy 
Stavbou dojde k dotčení stávajících propustků na sjezdech na navazující parcely a území, které budou 
stavbou dotčeny a bude nutno provést jejich úpravu a obnovu. Vlastní sjezdy budou rovněž upraveny, 
zejména bude přizpůsobeno jejich výškové vedení při napojení na novou niveletu vozovky a v místech 
propustků budou tyto opatřeny šikmými čely. Povrchy jednotlivých sjezdů budou zachovány jako stávající, 
v místech nezpevněných bude užito recyklátu pro jejich zpevnění, v místech napojení vedlejších 
komunikací budou tyto výškově navázány s povrchem živičným. Objekt sjezdů bude proveden 
při pokládce horních obrusných vrstev komunikace (v případě napojení vedlejších komunikací) 
nebo v případě sjezdů na okolní pozemky po dokončení stavby komunikace (případně během ní). 

11019-DPS-D-SO 201 - Propustky a zárubní zeď 
Vzhledem k rozšíření a dílčí úpravě směrového vedení řešené komunikace bude nezbytný zásah 
do přilehlých svahů zemního tělesa. Pro jejich omezení pak jsou navrženy ve vybraných místech zárubní 
zdi z drátokošů (gabionů). Při rekonstrukci komunikace bude zachován stávající princip odvodnění, 
tzn., že ve vybraných místech bude nutno převést srážkové vody z přilehlé silniční příkopy propustkem 
do navazujících odvodňovacích prvků. Jedná se o dva propustky s DN 600 vedené pod komunikací 
s navázáním na silniční příkopy odvádějící dešťové vody do přilehlé vodoteče a rámový propustek 
2,0x1,2m (nahrazující stávající propustek DN 800 pod MK) v nové ose vodoteče Doubravského potoka 
(SO 302). Propustky budou na nátokové i výtokové části zpevněny lomovým kamenem uloženým 
do betonu. 

11019-DPS-D-SO 301 – Přeložka vodovodu 
Projektová dokumentace SO301 řeší přeložení stávajícího vodovodního potrubí, které je v kolizi 
s navrhovanou výstavbou. Úpravy stávající komunikace si vyžádají přeložení stávajícího vodovodního 
potrubí, které bude přizpůsobeno navržené komunikaci a přeloženým inženýrským sítím. Dále část PD 
řeší obnovu stávajícího litinového potrubí pod opravovanou komunikací. 

11019-DPS-D-SO 302 – Úprava koryta potoka 
Úprava koryta potoka (přeložka Doubravského potoka) je vyvolána požadavkem na rozšíření silnice 
III/472 Doubrava – Dědina (místní komunikace MK 1b - SO 101). Potok bude přeložen do paty svahu 
rozšiřované silnice (svah silnice bude zároveň tvořit levý břeh toku). Celková délka přeložky bude 
33.05 m, šířka ve dně 1.50 m. Sklony svahů břehů budou 1 : 2 (pravý břeh) a 1 : 2.5 (levý břeh). 
Opevnění dna a břehů toku je navrženo rovnaninou z lomového kamene (zrno od 100 do 200 kg). 
Opevnění břehů bude provedeno do úrovně 0.50 nad niveletu toku. Do dna budou pomístně osazeny 
kameny větších rozměrů (zrno do 500 kg), a to cca 1 ks na 5 m toku, střídavě u pravé a levé hrany dna. 
Počátek přeložky navazuje na přeložku potoka navrhovanou v rámci navazující stavby „Rekultivace 
území Kotliny“. V rámci stavebního objektu bude proveden přechod z šířky dna toku (1.50 m) na světlou 
šířku propustku (2.00 m), a to na délce 3.00 nad i pod propustkem. 
Název vodního toku: Doubravský potok 
ID vodního toku4': 10214834 

11019-DPS-D-SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení 

Předmětem SO 401 je přeložka stávajícího zařízení veřejného osvětlení (dále VO) v rozsahu 
navrhovaných úprav silnice III/472 a doplnění zařízení VO tak, aby v návaznosti na upravený průběh 
silnice včetně úprav výškového profilu osvětlovací soustava splňovala požadavky na osvětlení dle ČSN 
EN 13201-2 v souladu se zatříděním komunikace do třídy osvětlení dle s ČSN CEN/TR 13201-1 
a dále aby osvětlovací soustava splňovala požadavky na bezpečnost provozu dle ČSN 33 2000-4-41 
ed. 3 a souvisejících norem. Realizace SO 401 spočívá v demontáži stávajícího zařízení VO v rozsahu 
dle výkresu 11019-DSP-D-SO401-02 a v montáži zařízení VO v rozsahu dle výkresů 11019-DSP-D-
SO401-03 a 11019-DSP-D-SO401-04. Veřejné osvětlení navazuje na již přeloženou část veřejného 
osvětlení s doplněním sloupů NN. Nové veřejné osvětlení je napojeno na stávající síť VO.  

11019-DPS-D-SO 402 – Přeložka sdělovacího vedení 
Stávající sítě budou přemístěny do nové polohy mimo kolizi s koridorem komunikace, v místech prostupů 
budou opatřeny chráničkou. 

11019-DPS-D-SO 701 – Přeložka oplocení 
Stavbou dojde na několika místech k dotčení stávajícího oplocení. Stávající oplocení bude sneseno a po 
vybudování komunikace, či objektu zárubní zdi bude opětovně osazeno. 
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V rámci stavby bude rovněž realizován stavební objekt: 
11019-DPS-D-SO 403 – Přeložka vedení NN, který však není předmětem žádosti o vydání společného 
povolení a není součástí předkládané dokumentace, územní rozhodnutí pro tento stavební objekt bude 
řešit vlastník této technické infrastruktury.  

Předmětem společného povolení nebude stavební objekt 11019-DPS-D-SO 103 - Dopravní značení, 
který řeší návrh přechodného dopravního značení po dobu stavby a obnovu a doplnění trvalého svislého 
a vodorovného dopravního značení. Dopravní značení po dobu stavby bude provedeno v předstihu pro 
zajištění pracovního prostoru zavedením omezení či objízdných tras. Trvalé dopravní značení bude 
provedeno po dokončení stavby komunikace. Tento objekt bude samostatně řešen příslušným správním 
úřadem v návaznosti na řízení o stanovení přechodné a místní úpravy na pozemních komunikacích.  

Poučení v souladu s ust. § 94m odst. 3 a § 94n stavebního zákona: 

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení 
(doručení) této písemnosti, jinak se k nim nepřihlíží (pro řízení platí koncentrační zásada). 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), stavebního zákona, tj.: 
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, 
může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu 
provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může 
být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce 
a zájmů občanů obce.  
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Námitky příslušný stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, 
závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud 
taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.  
O námitce občanskoprávní povahy si příslušný stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; 
to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných 
věcných práv.  

Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení dle ust. § 52 správního 
řádu. 
 

2. Speciální stavební úřad zároveň vyrozumívá účastníky řízení, kteří jsou uvedeni 
v rozdělovníku, který je nedílnou součástí této písemnosti, že 15. dnem ode dne oznámení 
(doručení) této písemnosti, bude ukončeno dokazování ve shora uvedené věci, kdy budou 
shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. 

Poučení dle ust. § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, a to vč. způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout 
jejich doplnění. Mohou tak učinit nahlédnutím do spisu příslušného stavebního úřadu vedeného 
v předmětné věci v době od 16. dne do 21. dne ode dne oznámení (doručení) této písemnosti. 

Speciální stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že v řízeních, ve kterých je uplatňována 
zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své námitky pouze 
v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli 
opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky.   
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Ostatní poučení 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která je vymezena v územně plánovací dokumentaci. 2 

Do spisu vedeného u příslušného stavebního úřadu s podklady rozhodnutí je možno nahlédnout 
v kanceláři č. 211 v budově Městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí, 
se sídlem: RADNICE Orlová-Město, Staré náměstí 76, do určených dob (nejlépe po předchozí 
telefonické dohodě).   
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území 
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou 
moc. Zastupování se prokazuje plnou mocí. Plnou moc lze udělit i do protokolu. V téže věci 
může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocnění může být uděleno 
v souladu s ust. § 33 odst. 2 správního řádu. 
Pokud příslušný stavební úřad ve stanovených dobách stanoviska dotčených orgánů 
či účastníků řízení neobdrží, bude mít za to, že nepovažují za nutné ani účelné uvést 
k předmětné věci své podmínky nebo námitky. 
Následně bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.   
Nedílnou součástí této písemnosti je rozdělovník. 
Pro doručování písemnosti platí ust. § 19 a následující správního řádu. 
 
 
Bc. Ingrid Krause 
oprávněná úřední osoba 
úsek pozemních komunikací 
 
Příloha:  
Katastrální situační výkres – část 1, Katastrální situační výkres – část 2, Katastrální situační výkres – část 
3, Katastrální situační výkres – část 4, Katastrální situační výkres – část 5 
 
 
Rozdělovník - doručí se: 

p. Jaroslav Trochta, Kpt. Jaroše čp. 792, Lutyně, 735 14 Orlová 4 
p. Růžena Trochtová, Kpt. Jaroše čp. 792, Lutyně, 735 14 Orlová 4 
p. Janes Petr, Masarykova třída 838, Lutyně, 735 14 Orlová 4 
p. Hynek Chaloupka, Husova čp. 82/12, 692 01 Mikulov na Moravě 
p. Svatoslava Svobodová, Čapkova čp. 654, Staré Město, 739 61 Třinec 1 
p. Marianna Michejdová, Doubrava čp. 488, 735 33 Doubrava u Orlové 
p. Olga Urbanczyková, Nové Město čp. 1451, 735 06 Karviná 6 
 

K vyvěšení písemnosti na úřední desce obdrží: 

1. Městský úřad Orlová, Osvobození čp. 796, Lutyně, 735 14 Orlová 4 (OVVŽÚ) 
2. Městský úřad Mikulov, IDDS: wp6bvkp, sídlo: Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov 
3. Magistrát města Třince, IDDS: 4anbqsj, sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
4. Obecní úřad Doubrava, IDDS: n9hbens, sídlo: Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava 
5. Magistrát města Karviné, IDDS: es5bv8q, sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

 

Vyvěšeno dne 16.06.2021 Sejmuto dne 23.07.2021 

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

                                                      
2 Dle ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas s navrhovaným stavebním záměrem nedokládá, je-li 
pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel 
vyvlastnění zákonem (zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů). 
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