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OZNÁMENÍ 
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, IČ 00002739, Stonavská 2179, 735 06 Karviná-
Doly 

(dále jen "navrhovatel") ") dne 14.4.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a a § 
116 odst. 1 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 a § 92 stavebního zákona a zároveň stavební povolení dle § 115 stavebního zákona, 
resp. společné povolení podle § 94p stavebního zákona stavebního záměru: 

"Rekultivace území Kozinec - dočasná přístupová plocha" 
obec Doubrava, část Kozinec 

 

na pozemcích parc.č. 4125/1 (ostatní plocha), 4125/2 (vodní plocha), 4126/2 (trvalý travní porost), 4126/5 
(ostatní plocha), 4148/2 (zahrada), 4149/5 (orná půda), 4153 (orná půda), 4154 (ostatní plocha), 4160 
(orná půda), 4161 (ostatní plocha), 4171 (orná půda), 4172 (trvalý travní porost), 4173 (ostatní plocha), 
4175 (ostatní plocha), 4181 (trvalý travní porost), 4182 (zahrada), 4183 (ostatní plocha), 4193 (zahrada), 
4195/1 (zahrada), 4195/2 (ostatní plocha), 4196 (trvalý travní porost), 4197 (zastavěná plocha a nádvoří), 
4198 (zahrada), 4199/1 (orná půda), 4200 (zastavěná plocha a nádvoří), 4201/1 (orná půda), 4201/2 
(trvalý travní porost), 4202/3 (zahrada), 4203 (ostatní plocha), 4205 (orná půda), 4209/1 (ostatní plocha), 
5069/1 (ostatní plocha), 4212 (zastavěná plocha a nádvoří), 4215/1 (zahrada), 4221 (trvalý travní porost), 
4222 (zahrada), 4223 (zastavěná plocha a nádvoří), 4225 (zastavěná plocha a nádvoří), 4227 (trvalý travní 
porost), 4229 (ostatní plocha), 4230/1 (zahrada), 4230/2 (zahrada), 4230/3 (zahrada), 4231/1 (trvalý travní 
porost), 4233 (orná půda), 4366 (ostatní plocha) a 5086 (vodní plocha) v katastrálním území Doubrava u 
Orlové. 

 

Stavební záměr obsahuje: 

SO 01 – Dočasná přístupová plocha 

Terénní úpravy pro zřízení přístupové plochy v podobě provedení skrývek zeminy v tl. 300 mm a 
následného provedení násypu hlušiny celkového objemu 7.232,4 m3 v tl. 700 mm se zhutněním na 
minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Přístupová plocha bude rozdělena 
na dvě části: 

Plocha A – osová délka 146,17 m, šířka přístupu 6,5 m (985 m2) + manipulační pruh pro uložení 
zeminy šíře 7,0 m (958 m2), celková plocha staveniště 1.943 m2, umístění na pozemcích 
parc.č. 4212, 4215/1, 4221, 4222, 4223, 4225, 4227, 4229, 4230/1, 4230/2, 4230/3, 
4231/1, 4233, 4366 a 5086 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

Plocha B –  osová délka 447,09 m, šířka přístupu 9,0 m (4.341 m2) + manipulační pruh pro uložení 
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zeminy šíře 9,0 m (4,048 m2), celková plocha staveniště 8.389 m2, umístění na pozemcích 
parc.č. 4125/1, 4125/2, 4126/2, 4126/5, 4148/2, 4149/5, 4153, 4154, 4160, 4161, 4171, 
4172, 4173, 4175, 4181, 4182, 4183, 4193, 4195/1, 4195/2, 4196, 4197, 4198, 4199/1, 
4200, 4201/1, 4201/2, 4202/3, 4203, 4205, 4209/1, 5069/1 v katastrálním území Doubrava 
u Orlové. 

Celková plocha přístupových komunikačních ploch bude 5.006 m2 a celková plocha staveniště bude 
10.332 m2, odvodnění bude zajištěno přirozeným zásakem v okolních zatravněných plochách. 

Účelem terénních úprav vytvoření přístupových manipulačních ploch ke stavbě "Rekultivace území 
Kozinec".  

Stavební záměr je stavbou dočasnou do doby ukončení stavby "Rekultivace území Kozinec". 
Předpokládaná doba realizace činí 3 roky s následnou 3-letou údržbou vysazeného porostu. 

SO 02 – Rekultivace dočasné přístupové plochy 

Po ukončení stavby "Rekultivace území Kozinec" budou přístupové komunikační plochy odstraněny 
(odbagrování hlušinové navážky a odvoz na skládku) a terén bude uveden do původního stavbu (s 
využitím deponované skrývky zemin) a oset travním semenem. 
 

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. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva ze dne 24.5.2021 nabyla účinnosti dne 
23.8.2021. 

 
 
 
„otisk razítka“ 

  
Ing. Pavel Szostok 
Stavební úřad Doubrava 
 

 
Dle ust. § 78a odst. 5 stavebního zákona musí být toto oznámení vyvěšeno na úřední desce po dobu 
15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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