
O B E C N Í   Ú Ř A D   D O U B R A V A 
Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava 
hospodářsko-správní odbor, úsek stavební 

 
 

Váš dopis  zn: 
Ze dne: 
Č.J.: 

 
 
OUDo    721/2015 

    

SPIS. ZN: OUDo S 295/2014/PSz   
  

„dle rozdělovníku“ 

  
VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Ing. Pavel Szostok 

596 549 096 

szostok@doubrava.cz 

 

DATUM: 15.6.2015 

 

    

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
V ý r o k o v á  č á s t :  

Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek stavební, jako stavební úřad příslušný podle      
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby a prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí, kterou dne 1.10.2014 podala 

Obec Doubrava, IČ: 562424, Doubrava 599, 735 33  Doubrava, 
kterou zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ: 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 702 00  
Ostrava 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79, § 92 a ust. § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   u m í s t ě n í   s t a v b y  

 

II. podle § 93 odst. 3 stavebního zákona  

p r o d l u ž u j e  

do 2.10.2019 platnost územního rozhodnutí o umístění stavby 

"Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.)           
Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava" 

obec Doubrava 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 387 (vodní plocha), parc. č. 388 (ostatní plocha), parc. č. 397 
(vodní plocha), parc. č. 398 (zahrada), parc. č. 400 (ostatní plocha), parc. č. 403/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 405/3 (vodní plocha), parc. č. 407/3 (vodní plocha), parc. č. 409 (ostatní plocha), parc. č. 410 (ostatní 
plocha), parc. č. 411 (vodní plocha), parc. č. 412/2 (ostatní plocha), parc. č. 415/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 416/2 (ostatní plocha), parc. č. 630/1 (ostatní plocha), parc. č. 630/2 (vodní plocha), parc. č. 632/1 
(ostatní plocha), parc. č. 632/6 (orná půda), parc. č. 633 (vodní plocha), parc. č. 635 (vodní plocha), parc. 
č. 636/1 (ostatní plocha), parc. č. 637 (ostatní plocha), parc. č. 638/1 (ostatní plocha), parc. č. 638/2 
(vodní plocha), parc. č. 640 (vodní plocha), parc. č. 641 (orná půda), parc. č. 642 (ostatní plocha), parc. č. 
644 (vodní plocha), parc. č. 645 (ostatní plocha), parc. č. 646 (orná půda), parc. č. 649/1 (orná půda), 
parc. č. 649/2 (zahrada), parc. č. 649/3 (vodní plocha), parc. č. 652/1 (ostatní plocha), parc. č. 652/2 
(vodní plocha), parc. č. 653/1 (ostatní plocha), parc. č. 653/2 (vodní plocha), parc. č. 654 (orná půda), 
parc. č. 656 (trvalý travní porost), parc. č. 670 (ostatní plocha), parc. č. 752 (ostatní plocha), parc. č. 766/1 
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(zahrada), parc. č. 766/3 (vodní plocha), parc. č. 768 (ostatní plocha), parc. č. 769 (ostatní plocha), parc. 
č. 770 (zahrada), parc. č. 805 (zahrada), parc. č. 806 (ostatní plocha), parc. č. 807 (zahrada), parc. č. 808 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 809 (zahrada), parc. č. 810 (ostatní plocha), parc. č. 811 (zahrada), 
parc. č. 813 (zahrada), parc. č. 822 (ostatní plocha), parc. č. 823/1 (zahrada), parc. č. 823/2 (zahrada), 
parc. č. 824/1 (ostatní plocha), parc. č. 824/3 (ostatní plocha), parc. č. 825 (trvalý travní porost), parc. č. 
826 (orná půda), parc. č. 827 (vodní plocha), parc. č. 828 (ostatní plocha), parc. č. 831/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 831/2 (vodní plocha), parc. č. 838 (orná půda), parc. č. 840 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 841/1 (zahrada), parc. č. 842 (zahrada), parc. č. 850 (orná půda), parc. č. 852/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 852/2 (ostatní plocha), parc. č. 853/1 (orná půda), parc. č. 856 (orná půda), parc. č. 857 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 858/1 (zahrada), parc. č. 867/1 (ostatní plocha), parc. č. 867/6 (ostatní plocha), 
parc. č. 867/7 (ostatní plocha), parc. č. 887 (ostatní plocha), parc. č. 888 (zahrada), parc. č. 889 (zahrada), 
parc. č. 961 (zahrada), parc. č. 962 (orná půda), parc. č. 967 (zahrada), parc. č. 975 (zahrada), parc. č. 978 
(zahrada), parc. č. 981 (ostatní plocha), parc. č. 983 (trvalý travní porost), parc. č. 984 (ostatní plocha), 
parc. č. 986 (ostatní plocha), parc. č. 1039/1 (ostatní plocha), parc. č. 1041 (zahrada), parc. č. 1043 
(zahrada), parc. č. 1045 (zahrada), parc. č. 1066 (zahrada), parc. č. 1068 (zahrada), parc. č. 1093 
(zahrada), parc. č. 1095 (zahrada), parc. č. 1096 (zahrada), parc. č. 1097 (orná půda), parc. č. 1098 
(ostatní plocha), parc. č. 1099 (ostatní plocha), parc. č. 1100 (zahrada), parc. č. 1101 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 1102 (zahrada), parc. č. 1104 (ostatní plocha), parc. č. 1105 (zahrada), parc. č. 1111 
(zahrada), parc. č. 1115/1 (zahrada), parc. č. 1115/2 (ostatní plocha), parc. č. 1116 (ostatní plocha), parc. 
č. 2311/3 (vodní plocha), parc. č. 2311/9 (vodní plocha), parc. č. 2311/12 (vodní plocha), parc. č. 2532/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2532/2 (ostatní plocha), parc. č. 2533 (ostatní plocha), parc. č. 2534 
(ostatní plocha), parc. č. 2537 (ostatní plocha), parc. č. 2541 (vodní plocha), parc. č. 2542 (ostatní 
plocha), parc. č. 2544 (ostatní plocha), parc. č. 2547 (trvalý travní porost), parc. č. 2548 (ostatní plocha), 
parc. č. 2549 (zahrada), parc. č. 2550 (ostatní plocha), parc. č. 2551 (zahrada), parc. č. 2553 (orná půda), 
parc. č. 2554/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2554/2 (ostatní plocha), parc. č. 2585/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 2591/1 (ostatní plocha), parc. č. 2591/2 (ostatní plocha), parc. č. 2596/2 (ostatní plocha), parc. č. 
2598 (ostatní plocha), parc. č. 2602 (ostatní plocha), parc. č. 5056 (ostatní plocha), parc. č. 5059/1 (vodní 
plocha), parc. č. 5059/2 (vodní plocha), parc. č. 5060/1 (vodní plocha), parc. č. 5060/2 (vodní plocha), 
parc. č. 5060/3 (vodní plocha), parc. č. 5060/4 (vodní plocha), parc. č. 5060/5 (ostatní plocha), parc. č. 
5065/1 (ostatní plocha), parc. č. 5065/2 (ostatní plocha), parc. č. 5065/3 (ostatní plocha), parc. č. 5066 
(ostatní plocha) v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

Na výše uvedenou stavbu bylo dne 27.8.2012 stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí č.j. OUDo 
952/2012, které nabylo právní moci dne 2.10.2012. 

 

Změna územního rozhodnutí v tomto rozsahu: 

1. V důsledku přímých vazeb na související stavební záměr (Rekultivace území Kotliny), který není 
předmětem tohoto řízení, dojde úpravě nivelety komunikace jejím lokálním navýšením, čímž 
bude stavba oproti původnímu rozsahu umístěna navíc na pozemky parc.č. 410, 632/6, 640, 641, 
850, 852/1, 983, 984, 1043, 1045, 1066, 1093, 1097, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1111, 
1115/1, 1115/2, 1116 a 1156/1 v katastrálním území Doubrava u Orlové a současně se upouští od 
umístění na pozemcích parc.č. 824/2, 1074, 1146, 1149, 1154/7, 1157, 1162, 2596/1 a 2609 v 
katastrálním území Doubrava u Orlové. V místech zvýšení nivelety komunikace budou 
provedeny nová napojení vjezdů a sjezdů na okolní pozemky.  

2. Nově bude rozšířen rozsah dočasného záboru pozemků pro zařízení staveniště, které bude nově 
umístěno na pozemcích parc.č. 398, 400, 405/3, 412/1, 412/2, 632/1, 632/2, 632/3, 632/5, 640, 
770, 841/1, 852/2, 853/1, 853/2, 867/1, 867/6, 867/7, 1146, 1149, 1155, 1157, 2544, 2547, 2548, 
5056 a 5066 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

3. V rámci změny bude provedena změna tras přeložek technické infrastruktury: 
− Trasa vodovodního řadu bude vedena v úseku 0,0 až 0,6 km podél jižní strany konstrukce 

vozovky, v úseku 0,6 až 0,7 km bude provedenými lomy vedena podél severní strany 
konstrukce vozovky a následně v úseku 0,7 až 1,5 km opět podél jižní části konstrukce 
vozovky, kde bude proveden lom na severní stranu komunikace. V rámci přeložky 
vodovodního řadu budou upraveny trasy vodovodních přípojek v počtu 12 ks, zajišťující 
jejich funkčnost. 
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− Trasa nadzemního vedení NN+VO bude oproti původnímu záměru přeložena ve větším 

rozsahu, a to v úsecích cca 0,03 až 0,1 km, 0,23 až 0,3 km, 0,35 až 1,4 km a 1,5 až 1,6 
km, v rámci realizace přeložení nadzemního vedení NN+VO bude provedeno přemístění 
stávajících a doplnění nových nosných betonových sloupů v nutném rozsahu dle 
projektové dokumentace. 

− Oproti původnímu záměru dojde k většímu rozsahu přeložky sdělovacího vedení, a to 
v úseku cca 0,5 km, 0,7 až 1,2 km a 1,45 km v provedení dle projektové dokumentace. 

4.  Bude provedena změna oplocení. V úseku 0,8 a 1,2 km bude zachovaná jeho délka, směrově 
přizpůsobená ke svahování komunikace. V úseku cca 1,35 km bude oplocení součástí opěrné 
zídky. Oproti původnímu záměru se v úseku cca 1,5 km do oplocení zasahovat nebude, v úseku 
cca 1,6 km bude oplocení doplněno. Oplocení bude provedeno z ocelových sloupků a PVC 
pletivem.  

Podrobnosti navrhovaných změn jsou řešeny v projektové dokumentaci z 07/2014, kterou vypracovala 
KANIA a.s., IČ: 26817853, zodpovědný projektant Ing. Šárka Pojerová, ČKAIT 1102996. 

 

III. Stanoví podmínky pro změnu umístění, provedení a projektovou přípravu stavby: 

1. Změna bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro změnu územního řízení, 
kterou vypracovala KANIA a.s., IČ: 26817853, zodpovědný projektant Ing. Šárka Pojerová, ČKAIT 
1102996, a v souladu s grafickou přílohou této změny územního rozhodnutí, která obsahuje 
současný stav území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby a 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Vydané územní rozhodnutí č.j. OUDo 952/2012 ze dne 27.8.2012 zůstává nadále v platnosti. 

3. Případné změny umístění stavby ve smyslu ust. § 94 odst. 1 stavebního zákona musí být projednány 
se stavebním úřadem. 

4. Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace, dodržení všech platných 
norem a předpisů včetně respektování vydaných vyjádření k  projektové dokumentaci zodpovídá 
projektant, zodpovídá rovněž za mechanickou odolnost a stabilitu stavby. 

5. Změna umístění stavby bude provedena v souladu s požadavky vlastníků a správců technické 
infrastruktury, uvedených ve vyjádřeních a stanoviscích ke stavebnímu záměru, a to SmVaK, a.s. ze 
dne 25.11.2014 pod zn. 9773/V017799/2014/KA, ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.8.2014 pod zn. 
1068322263, Dalkia Industry CZ, a.s. ze dne 26.11.2014 pod č.j. DIN-EXV-14/1783, O2 Czech 
Republic a.s. ze dne 12.9.2014 pod č.j. 680327/14, které byly doloženy žadatelem k žádosti o změnu 
územního rozhodnutí. 

6. Při změně umístění stavby budou splněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, a to 
Krajského úřadu MSK, odboru ŽPZ ze dne 19.9.2014 pod č.j. MSK 113775/2014, MěÚ Orlová, 
odboru ŽP ze dne 24.11.2014 pod č.j. MUOR 54200/2014, OÚ Doubrava, odboru hospodářsko-
správního ze dne 13.10.2014 pod č.j. OUDo 1291/2014, které byly doloženy žadatelem k žádosti o 
změnu územního rozhodnutí. 

7. Stavební záměr v podobě přeložky nadzemního vedení NN+VO a sdělovacího vedení je 
posuzováno dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 a 5 stavebního zákona, jedná se o stavby, které 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí o změně 
umístění stavby nahrazuje povolení zahájit stavbu přeložky nadzemního vedení NN+VO a 
sdělovacího vedení. 

8. Stavebník je povinen ve smyslu § 120 odst. 1 stavebního zákona a § 18h vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby přeložky 
nadzemního vedení NN+VO a sdělovacího vedení. 

9. Stavební záměr v podobě přeložky oplocení je posuzováno dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 
stavebního zákona, jedná se o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí o změně umístění stavby nahrazuje povolení zahájit stavbu 
přeložky oplocení. 

10. Stavební záměr v podobě přeložky vodovodního řadu je vodním dílem dle zákona č. 254/2001Sb., 
vodní zákon, realizace tohoto stavebního záměru vyžaduje povolení vodoprávního úřadu 



Č.j. OUDo    721/2015 str. 4 

 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem 
je Městský úřad v Orlové, odbor životního prostředí. 

11. Stavební záměr v podobě rekonstrukce silnice III/472 je stavbou, jejíž provedení vyžaduje 
povolení speciálního stavebního úřadu v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona. Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad v Orlové, odbor výstavby. 

12. Před podáním žádosti o povolení staveb přeložky vodovodního řadu a rekonstrukce silnice III/472 
požádá stavebník žádost o souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 
stavebního zákona.  

13. Požadavky vlastníků a správců technické infrastruktury, uvedených ve vyjádřeních a stanoviscích 
dotčených správců a vlastníků inženýrských sítí a podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů, zahrnutých v bodech 5 a 6 podmínek tohoto rozhodnutí, vztahují se k provedení změny 
stavby, budou zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace. 

14. Vzhledem k tomu, že provedení záměru vyžaduje kácení dřevin, předloží stavebník ke stavebnímu 
řízení rozhodnutí povolení o kácení dřevin, k jehož vydání je příslušný Obecní úřad Doubrava.  

15. V dalším stupni projektové dokumentace (pro stavební řízení) bude zpracováno dopravní řešení, 
které zajistí komunikační dostupnost ve stavbou dotčené části obce Doubrava.  

16. V dalším stupni projektové dokumentace (pro stavební řízení) bude zpracováno založení opěrné 
zídky na pozemku parc.č. 858/1 v k.ú. Doubrava u Orlové způsobem, který zabrání svahovým 
posunům. Zároveň bude provedeno dendrologické posouzení stavu jehličnatých stromů na tomto 
pozemku, jehož výsledkem bude návrh vhodného opatření k jejich ochraně. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 

Obec Doubrava, IČ: 562424, Doubrava 599, 735 33  Doubrava 
 

 

O d ů v o d n ě n í :  

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její 
druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Obecně stavební úřad uvádí, že územní rozhodnutí lze změnit na žádost, jestliže se změnila územně 
plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky pro území, a to tak, že 
se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. 

Na stavbu "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl 
Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava" bylo stavebním úřadem vydáno dne 27.8.2012 územní 
rozhodnutí pod č.j. OUDo 952/2012, které nabylo právní moci dne 2.10.2012.  

Dne 1.10.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně umístění výše uvedené stavby. 
K žádosti žadatel doložil situaci stavby a projektovou dokumentaci. Jako důvod změny umístění stavby 
žadatel uvedl, že změna umístění stavby byla vyvolána v důsledku přímých vazeb na změny souvisejícího 
stavebního záměru, a to Rekultivace území Kotliny, přičemž provedení obou záměrů vyžadují vzájemnou 
koordinaci, aby byla zajištěna jejich uživatelská funkčnost. Zároveň požádal o prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí o 5 let, a to z důvodu potřeby koordinace se stavbou Rekultivace území Kotliny, 
posuzované v samostatném řízení. 

Stavební úřad v návaznosti na ust. § 94 odst. 1 stavebního zákona oznámil podle ust. § 87 odst. 1 
stavebního zákona zahájení změny územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  
Současně upustil od ústního jednání a místního šetření, jelikož jsou dobře známy poměry v území a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení 
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Upozornil, že ve stejné lhůtě sdělí svá 
stanoviska dotčené orgány, a že k  později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude 
přihlédnuto.  
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Stavební úřad určil účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou žadatel, 
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná 
práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, které mají 
společnou pozemkovou hranici, mohou být rozhodnutím přímo dotčeni a správci inženýrských sítí 
v tomto prostoru. 

Z tohoto hlediska tedy přiznal postavení účastníka řízení: 
a) Dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, a to: Obec Doubrava.  
b) Dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn, a to: Obec Doubrava. 
c) Dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě, a to: Asental Land, s.r.o. (parc.č. 2591/1, 2591/2, 2585/2, 2554/2, 2537, 2541, 
2542, 2548, 2547, 2544, 842, 2311/12, 827, 2311/3, 2311/9, 831/2, 831/1, 824/3, 766/3, 670, 649/2, 
630/1, 630/2, 850, 852/1, 407/3, 403/3, 400, 398, 388, 397, 387), OKD, a.s. (parc.č. 2532/2, 2532/1, 
2534, 2533, 828, 825, 826, 823/2, 822, 823/1, 813, 811, 810, 808, 809, 807, 806, 805, 769, 770, 
766/1, 768, 752, 653/2, 656, 653/1, 654, 652/2, 652/1, 649/3, 649/1, 646, 644, 645, 642, 638/1, 637, 
638/2, 635, 636/1, 633, 632/1, 416/2, 409, 415/3, 411, 412/2, 405/3, 640, 641, 632/6, 632/3, 632/2, 
410, 412/1), Stanislav Kurek (parc.č. 986), Jaroslav Trochta a Růžena Trochtová (parc.č. 
1039/1), Miroslav Potyš (parc.č.1097), Ing. Květuše Szyroká (parc.č. 2596/2), Hana Hofstätterová 
(parc.č. 2554/1, 2553, 2551), Božena Bernatíková (parc.č. 853/1), Miloslav Burkot a Gražyna 
Burkotová (parc.č. 856, 857, 858/1), Ing. Josef Turek, Žofie Šiřinová, Josef Šiřina, Miroslav 
Široký, Aloisie Rakoczyová, Josef Rakoczy, Nataša Proroková, Karel Plinta, Karel Plinta, Adolf 
Mikula a Alois Mikula (parc.č. 867/1), Rudolf Bialończyk, Ing. Jaroslav Franek, Petr Gincel, 
Marie Górecká, Jiřina Gřivová, Iveta Hofferová, Danuška Kolářová, Ing. Karel Kraina, 
Bronislava Krainová, Hermína Sedláčková, Marta Moskalová, Jindřich Stoly, Marie Škutová a 
Antonín Viochna (parc.č. 670), Ing. Vladimír Durčák, Vilém Konečný, Miroslav Kubiena, 
Libuše Potyšová, Růžena Porembská, Danuše Púpalová, Martin Sembol, Ludmila Stolyová a 
Ing. Liběna Šimordová (parc.č. 630/1, 630/2), Marianna Michejdová (parc.č. 1043), Olga 
Urbanczyková (parc.č. 2549, 2550), Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Dalkia 
Industry CZ, a.s., O2 Czech Republic a.s. 

d) Dle ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, a to: parc.č. 384, 385, 386, 390, 391/4, 391/5, 396/1, 396/2, 402, 403/2, 
405/2, 407/2, 412/1, 415/2, 416/1, 630/3, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 634, 636/2, 643, 647, 648, 650, 
651, 655, 657, 658, 767, 771, 772, 803, 804, 812, 824/2, 832, 833, 834, 837, 839, 843, 845, 853/2, 
853/3, 853/5, 858/2, 952, 960, 963, 965, 966, 968/1, 973, 974, 976, 977, 979, 982, 985, 987, 1042, 
1047, 1048, 1050, 1064, 1065, 1067, 1069, 1073, 1074, 1076, 1077, 1087, 1092, 1094, 1103, 1110, 
1112, 1113/3, 1114, 1117, 1118, 1123, 1128, 1130, 1132, 1140, 1141, 1142, 1146, 1148, 1149, 
1154/2, 1154/7, 1155, 1156/1, 1157, 1158, 1159, 1162, 2311/8, 2528, 2552, 2586, 2589, 2590, 2592, 
2596/1, 2597, 2609, 2611 a 5058 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

e) Dle ust. § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: 
toto ustanovení se při změně umístění stavby nevztahuje. 

S ohledem na skutečnost, že někteří účastníci řízení, tzn. vlastníci pozemků, kteří budou stavebním 
záměrem přímo dotčeni, jsou osoby neznámého pobytu, ustanovil stavební úřad usneseními pod č.j. 
OUDo 1898/2014 ze dne 8.12.2014 a pod č.j. OUDo 60/2015 ze dne 27.1.2015 opatrovníka v souladu 
s ust. § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu.  

Po oznámení zahájení řízení využilo několik účastníků řízení možnost nahlédnout do projektové 
dokumentace a seznámit se s rozsahem požadované změny stavby. Dne 23.1.2015 byla stavebnímu úřadu 
doručena námitka účastníka řízení, paní Hany Hofstätterové, v níž požaduje konání ústního jednání, 
protože ji z předložené projektové dokumentace nebyl zřejmý rozsah dopadu změny stavby na její 
pozemky. Jelikož z komunikace s účastníky řízení stavební úřad usoudil, že rozsah jejich dotazů směřuje 
k podrobnostem, které nejsou v projektové dokumentaci pro územní řízení řešeny a zajištění ochrany 
jejich oprávněných zájmů to vyžaduje, nařídil konání ústního jednání ve věci projednání záměru za účasti 
projektanta, s cílem poskytnout účastníkům řízení odborné informace v maximální míře. 
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Konání ústního jednání bylo nařízeno na den 9.3.2015 s tím, že závazná stanoviska dotčených orgánů  a 
námitky účastníků řízenu musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Z ústního jednání byl sepsán protokol pod č.j. OUDo 280/2015, jehož přílohou jsou 
následující námitky a připomínky účastníků řízení a stavebního úřadu: 

1. Gražyna Burkotová, bytem Doubrava č. p. 709, spoluvlastník pozemku parc. č. 858 v katastrálním 
území Doubrava u Orlové, (citace): 

„Před domem (poz. č. 858) stojí vzrostlý smrk, jehož kořeny zasahují až k silnici, kde má být opěrná 

zídka. Naruší-li se kořeny (smrk kořeny mělce), strom půjde dolů. Protože jeho kořeny lehce 

podpírají i dům, je pravděpodobné, že se posune i dům. Mimo smrk je hned vedle i vzrostlá borovice, 

která je rovněž v blízkosti silnice a kde má být posléze opěrná zídka. Hrozí odstranění obou 

jehličnanů a tím pádem pozvolný sesuv domku. Pan projektant přislíbil konzultaci s dendrologem.“ 

2. Stanislav Kurek, bytem Masarykova třída 915, Orlová Lutyně, vlastník pozemku parc. č. 986 
v katastrálním území Doubrava u Orlové, (citace): 

„Ověřit možnost napřímení nové komunikace bez záboru zahrady, v případě původního řešení 

vyřešit náhradu vodního zdroje za studnu.“ 

3. Stavební úřad v Doubravě, (citace): 

„Stavební úřad tímto informuje pořizovatele dokumentace výše uvedeného stavebního záměru, že 

dne 28. 1. 2015 byl vydán územní souhlas pod č. j. OUDO 138/2015 k umístění a provedení stavby 

vodovodní přípojky k rodinnému domu č. p. 7 v Doubravě. 

Tato stavba je umístěna na pozemcích parc.č. 1145, 1146 a 5056 v katastrálním území Doubrava u 

Orlové a v současné době je již provedena. 

Stavební úřad upozorňuje zpracovatele dokumentace na nutnost zapracovat do části týkající se 

přeložek sítí technické infrastruktury tuto vodovodní přípojku, aby v rámci budoucí realizace výše 

uvedeného záměru byla zajištěna funkčnost napojení domu č. p. 7 v Doubravě na přeložený 

vodovodní řad a tím zajištěno zásobování domu č. p. 7 pitnou vodou.“ 
 

Stavební úřad vyzval dne 20.3.2015 žadatele k vyjádření uplatněným námitkám a připomínkám, k čemuž 
stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Vyjádření žadatele bylo stavebnímu úřadu doručeno dne 
14.5.2015, ve kterém ke vzneseným námitkám a připomínkám uvádí: 

1. k připomínce Gražiny Burkotové, (citace): „Bude přizván dendrolog, který provede posouzení stavu 

jehličnatých stromů, jejich kořenových systémů a navrhne vhodné opatření. V dalším stupni 

projektové dokumentace navrhne projektant takové založení a konstrukci opěrné zídky, která zabrání 

svahovým posunům.“  

2. k připomínce Stanislava Kurka, (citace): „Napřímení nové komunikace není možné, neboť zadání 

uvádělo shodné osové vedení podle stávající komunikace. Studny se projekt dotkne pouze okrajově 

bez vlivu na konstrukci studny a kvalitu vody. Projektant dále navrhuje možnost řešení záměnou 

zdroje pitné vody zřízením nové vodovodní přípojky. Tato přípojka by byla řešena samostatnou 

projektovou dokumentací pro územní souhlas.“ 

3. k připomínce stavebního úřadu v Doubravě, (citace): „S ohledem na překládaný vodovodní řad, 

projektant navrhuje řešit vzniklou situaci projektovou dokumentací, která bude řešit prodloužení 

vodovodní přípojky od přeloženého vodovodu k danému objektu. Tato přípojka bude řešena 

samostatnou projektovou dokumentací pro územní souhlas. Přípojka bude řešena na náklady 

investora rekonstrukce silnice III/472.“ 

 
Vzhledem k tomu, že byly shromážděny všechny podklady, na základě který bylo možno ve věci 
pojednávaného stavebního záměru rozhodnout, sdělil stavební úřad opatřením ze dne 20.5.2015 
účastníkům řízení, že mají možnost, v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, nahlédnout do podkladů 
rozhodnutí před jeho vydáním, k čemuž jim usnesením ze dne 20.5.2014 pod č.j. OUDo 727/2015 určil 
lhůtu do 5 dnů od jeho doručení. Této možnosti nikdo nevyužil. 

    
Žádost byla doložena následujícími doklady a podklady: 
1) Snímek pozemkové mapy 
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2) Vlastnictví pozemků ověřeno výpisy z katastru nemovitostí  
3) Informace o okolních parcelách 
4) Projektovou dokumentaci zpracovala firma: KANIA a.s., IČ: 26817853, zodpovědný projektant Ing. 

Šárka Pojerová, ČKAIT 1102996. 
5) Plná moc v zastupování  
 
Dále doložil nová závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření majetkových správců 
inženýrských sítí a ostatních, původní vyjádření jsou přiloženy při projednávání územního 
rozhodnutí: 
• Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí 

(závazné stanovisko a sdělení ze dne 24.11.2014 pod č.j. MUOR 54200/2014) 
• Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 
 (koordinované závazné stanovisko ze dne 19.9.2014 pod č.j. MSK 113775/2014) 
• Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní 
 (vyjádření ze dne 13.10.2014 pod č.j. OUDo 1291/2014) 
• Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná 
 (závazné stanovisko ze dne 23.9.2014 pod č.j. HSOS-8644-2/2014) 
• Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě 
 (závazné stanovisko ze dne 29.8.2014 pod č.j. KHSMS 29818/2014/KA/HOK) 
• Policie ČR, krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Karviná 
 (vyjádření, souhlas ze dne 25.8.2014)  
• Ministerstvo obrany ČR 
 (závazné stanovisko ze dne 12.9.2014 pod zn. 48665/2014-6440-OÚZ-BR) 
• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

(stanovisko ze dne 25.11.2014 pod č.j.: 9773/V017799/2014/KA) 
• Dalkia Industry CZ, a.s. 
 (vyjádření ze dne 5.9.2014 pod č.j. RGV 804/2014) 
 (souhlas ze dne 26.11.2014 pod č.j. DIN-EXV-14/1783) 
• Správa silnic MSK, středisko Karviná 

(vyjádření ze dne 12.9.2014 pod zn. 2289/2014/TSÚ-Tr) 
• ČEZ Distribuce, a.s. 

(stanovisko ze dne 22.8.2014 pod zn. 1068322263) 
• O2 Czech Republic a.s. 

(vyjádření ze dne 12.9.2014 pod č.j. 680327/14) 
 

Stavební úřad po žadateli nepožadoval doložení vlastnických práv k pozemkům nebo dokladů o právu 
založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbě, popřípadě souhlasy jejich 
vlastníků v souladu s ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona, protože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu 
dle § 2 odst. 1 písm. l stavebního zákona, která je vymezena v územně plánovací dokumentaci obce 
Doubrava a pro jejíž účel lze ve veřejném zájmu pozemky vyvlastnit. 
 
Při rozhodování stavební úřad vyhodnotil záměr žadatele z hledisek vyplývajících z ust. § 90 
stavebního zákona a následně dospěl k tomuto závěru: 

a) Dle ust. § 90 písm. a) stavebního zákona s vydanou územně plánovací dokumentací:  
Dle územního plánu Doubravy se pozemky nachází v ploše smíšené obytné (kód plochy SB, mapový list 
3-0 Ostrava, 2-0 Ostrava a 2-9 Ostrava), ploše dopravní infrastruktury (kód plochy D, mapový list 3-0 
Ostrava, 2-0 Ostrava a 2-9 Ostrava), ploše smíšené nezastavěného území (kód plochy NS, mapový list 3-0 
Ostrava, 2-0 Ostrava a 2-9 Ostrava) a ploše zeleně urbanizované (kód plochy ZU, mapový list 2-0 a 2-9 
Ostrava). Pozemky se nachází jak v zastavěném území vymezeného ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. d) 
stavebního zákona, tak i v nezastavěném území ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. f) stavebního zákona. 
Jelikož je změna stavby "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností 
OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava" svým charakterem a účelem veřejnou dopravní 
infrastrukturou ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod č. 1 stavebního zákona, lze ji v souladu s ust. § 18 
odst. 5 stavebního zákona umístit v nezastavěném území.  
Porovnáním záměru s podrobnější úpravou dané plochy dle územního plánu stavební úřad dospěl 
k závěru, že stavba je v souladu s územním plánem Doubravy, vydaným opatřením obecné povahy, 
jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu vymezenou v územním plánu Doubravy. Opatření obecné 
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povahy bylo vydáno usnesením zastupitelstva obce Doubravy ze dne 13.4.2011 pod č.j. OUDo 468/2011 
a nabylo účinnosti dne 5.5.2011. 

b) Dle ust. § 90 písm. b) stavebního zákona s cílí a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území:  

Změna stavby bude provedena na pozemcích parc. č. 387, 388, 397, 398, 400, 403/3, 405/3, 407/3, 409, 
410, 411, 412/2, 415/3, 416/2, 630/1, 630/2, 632/1, 632/6, 633, 635, 636/1, 637, 638/1, 638/2, 640, 641, 
642, 644, 645, 646, 649/1, 649/2, 649/3, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 654, 656, 670, 752, 766/1, 766/3, 
768, 769, 770, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 822, 823/1, 823/2, 824/1, 824/3, 825, 826, 827, 
828, 831/1, 831/2, 838, 840, 841/1, 842, 850, 852/1, 852/2, 853/1, 856, 857, 858/1, 867/1, 867/6, 867/7, 
887, 888, 889, 961, 962, 967, 975, 978, 981, 983, 984, 986, 1039/1, 1041, 1043, 1045, 1066, 1068, 1093, 
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1111, 1115/1, 1115/2, 1116, 2311/3, 
2311/9, 2311/12, 2532/1, 2532/2, 2533, 2534, 2537, 2541, 2542, 2544, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 
2553, 2554/1, 2554/2, 2585/2, 2591/1, 2591/2, 2596/2, 2598, 2602, 5056, 5059/1, 5059/2, 5060/1, 
5060/2, 5060/3, 5060/4, 5060/5, 5065/1, 5065/2, 5065/3, 5066 v katastrálním území Doubrava u Orlové, 
přičemž část těchto pozemků se nachází mimo zastavěné území obce, na kterých lze dle ust. § 18 odst. 5 
stavebního zákona umísťovat mimo jiné taktéž stavby a zařízení pro dopravní infrastrukturu, což je stavba 
"Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, 
lokality Jan Karel a Doubrava". Stavba je navržena v územním plánu Doubrava v koncepci dopravní 
infrastruktury v souladu s ust. § 18 a ust. § 19 stavebního zákona a je vymezena jako veřejně prospěšná 
stavba.  

c) Dle ust. § 90 písm. c) stavebního zákona s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:  

Předložená žádost o vydání územního rozhodnutí má všechny náležitosti a byla doložena podklady a 
stanovisky potřebnými pro posouzení navrhované stavby podle ust. § 86 stavebního zákona a ust. § 3 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracovaná a vyhodnocená oprávněnou 
osobou, stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších změn. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. 

d) Dle ust. § 90 písm. d) stavebního zákona s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu:  

Změna stavby se týká rekonstrukce stávající „páteřní“ komunikace v obci Doubrava, přes oblast Dědina, 
stavba je sama o sobě veřejnou dopravní infrastrukturou ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod č. 1 
stavebního zákona. 

e) Dle ust. § 90 písm. e) stavebního zákona s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a to: 
a. dle zákona č. 201/2122 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nedochází 

k dotčení citovaného zákona,  
b. dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů nedochází k dotčení citovaného zákona,  
c. dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů je stanovena podmínka č. 

10 tohoto rozhodnutí, 
d. dle zákona č. 114/92 Sb., ochrana přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je 

stanovena podmínka č. 14 tohoto rozhodnutí,  
e. dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu byl vydán souhlas 

k vynětí půdy z ZPF a stanoveny podmínky pro jeho provedení,  
f. dle zákona č. 13/1997 Sb., o podzemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů nedochází k dotčení citovaného zákona,  
g. dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů je stanovena podmínka 

č. 6 tohoto rozhodnutí,  
h. dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů nejsou stanoveny podmínky tohoto územního rozhodnutí,  
i. dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů nedochází 

k dotčení citovaného zákona.  
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Podané námitky a připomínky účastníků řízení a vyjádření žadatele k podaným námitkám a 
připomínkám stavební úřad vyhodnotil a uvádí k nim následující: 

1. Stavební úřad souhlasí s navrhovaným řešením žadatele k připomínce Gražiny Burkotové, kdy bude 
provedeno dendrologické posouzení stavu jehličnatých stromů na pozemku parc.č. 858/1 v k.ú. 
Doubrava u Orlové, jehož výsledkem bude návrh vhodného opatření k jejich ochraně. V dalším 
stupni projektové dokumentace bude navrženo takové založení konstrukce opěrné zídky, která 
zabrání svahovým posunům v důsledku realizace stavby. Tento požadavek je uveden v podmínce č. 
16 tohoto rozhodnutí.  

2. Stavební úřad při posouzení připomínky Stanislava Kurka dospěl k závěru, že stávající stavba studny 
pozemku parc.č. 986 v k.ú. Doubrava u Orlové bude dotčena pouze okrajově, a to v podobě 
provedených terénních úprav v jejím bezprostředním okolí. V případě, že by provedením stavby 
"Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl 
Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava" byla funkčnost studny pozemku parc.č. 986 v k.ú. Doubrava 
u Orlové, jakožto vodního zdroje, omezena nebo znemožněna, zajistí stavebník náhradu výstavbou 
nové vodovodní přípojky pro dotčený pozemek na své vlastní náklady. Vlastník pozemku parc.č. 986 
v k.ú. Doubrava u Orlové nesmí nést újmu ztráty vodního zdroje v důsledku realizace stavby. 

3. V průběhu přípravy projektové dokumentace pro změnu umístění stavby, jejíž součástí je přeložka 
vodovodního řadu a na něj napojených vodovodních přípojek, byla provedena nová vodovodní 
přípojka k rodinnému domu č.p. 7 na pozemku parc.č. 1145 v k.ú. Doubrava u Orlové. Tato 
vodovodní přípojka tak není zahrnuta v projektu. S ohledem na tuto skutečnost bude na náklady 
stavebníka provedeno napojení vodovodní přípojky k objektu RD č.p. 7 na přeložený vodovodní řad 
na základě samostatné projektové dokumentace, která bude stavebníkem předložena stavebnímu 
úřadu s příslušnou žádostí o umístění stavby před zahájením stavby přeložky vodovodního řadu tak, 
aby byla zajištěna funkčnost zásobování objektu č.p. 7 pitnou vodou. Náklady spojené s tímto 
napojením ponese stavebník stavby "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození 
hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava". 

  
Stavební úřad dospěl k závěru, že záměr v podobě změny umístění stavby je v souladu s ust. § 90 
stavebního zákona, zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení, 
které zahrnul do podmínek rozhodnutí, předložená projektová dokumentace je zpracovaná a vyhodnocená 
oprávněnou osobou, splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a proto rozhodl, jak 
je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  

 

V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí 
označit všechny účastníky řízení. Správní orgán v tomto smyslu uvádí, že v daném případě jsou účastníky 
řízení:  

Obec Doubrava, Asental Land, s.r.o., OKD, a.s., Stanislav Kurek, Jaroslav Trochta, Růžena 
Trochtová, Miroslav Potyš, Ing. Květuše Szyroká, Hana Hofstätterová, Božena Bernatíková, 
Miloslav Burkot, Gražyna Burkotová, Ing. Josef Turek, Žofie Šiřinová, Aloisie Rakoczyová, Josef 
Rakoczy, Nataša Proroková, Karel Plinta, Adolf Mikula, Alois Mikula, Rudolf Bialończyk, Ing. 
Jaroslav Franek, Petr Gincel, Marie Górecká, Jiřina Gřivová, Iveta Hofferová, Danuška Kolářová, 
Ing. Karel Kraina, Bronislava Krainová, Marta Moskalová, Jindřich Stoly, Antonín Viochna, Ing. 
Vladimír Durčák, Vilém Konečný, Miroslav Kubiena, Růžena Porembská, Danuše Púpalová, 
Martin Sembol, Ing. Liběna Šimordová, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Dalkia 
Industry CZ, a.s., O2 Czech Republic a.s., Olga Urbanczyková, Josef Šiřina, Miroslav Široký, 
Hermína Sedláčková, Marie Škutová, Libuše Potyšová, Ludmila Stolyová, Marianna Michejdová, 
Karel Plinta a vlastníci pozemků parc.č. 384, 385, 386, 390, 391/4, 391/5, 396/1, 396/2, 402, 403/2, 
405/2, 407/2, 412/1, 415/2, 416/1, 630/3, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 634, 636/2, 643, 647, 648, 
650, 651, 655, 657, 658, 767, 771, 772, 803, 804, 812, 824/2, 832, 833, 834, 837, 839, 843, 845, 
853/2, 853/3, 853/5, 858/2, 952, 960, 963, 965, 966, 968/1, 973, 974, 976, 977, 979, 982, 985, 987, 
1042, 1047, 1048, 1050, 1064, 1065, 1067, 1069, 1073, 1074, 1076, 1077, 1087, 1092, 1094, 1103, 
1110, 1112, 1113/3, 1114, 1117, 1118, 1123, 1128, 1130, 1132, 1140, 1141, 1142, 1146, 1148, 
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1149, 1154/2, 1154/7, 1155, 1156/1, 1157, 1158, 1159, 1162, 2311/8, 2528, 2552, 2586, 2589, 
2590, 2592, 2596/1, 2597, 2609, 2611 a 5058 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- V řízení byly uplatněny připomínky účastníků řízení paní Gražiny Burkotové a pana Stanislava 

Kurka, se kterými se stavební úřad vypořádal na straně č. 9 tohoto rozhodnutí. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů :  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury podáním u zdejšího 
správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
  
Ing. Pavel Szostok 
Stavební úřad Doubrava 
 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží - rozdělovník: 

účastníci (doručenky) – dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
a) žadatel 
Obec Doubrava, v zast. INKOS-OSTRAVA, a.s., IDDS: r7pb5ee 
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b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
Obec Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava 
 
Účastníci – dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doručenky) 
Asental Land, s.r.o., IDDS: yn5ybz4 
OKD, a.s., IDDS: 74tcgdp 
Stanislav Kurek, Masarykova třída č.p. 915, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Jaroslav Trochta, 1. Máje č.p. 267, 735 32  Rychvald 
Růžena Trochtová, 1. Máje č.p. 267, 735 32  Rychvald 
Miroslav Potyš, Prostřední Bludovice č.p. 426, 739 37  Horní Bludovice 
Ing. Květuše Szyroká, Doubrava č.p. 101, 735 33  Doubrava 
Hana Hofstätterová, Doubrava č.p. 797, 735 33  Doubrava 
Božena Bernatíková, Národní třída č.p. 965/33, Město, 736 01  Havířov 1 
Miloslav Burkot, Doubrava č.p. 709, 735 33  Doubrava 
Gražyna Burkotová, Doubrava č.p. 709, 735 33  Doubrava 
Ing. Josef Turek, Skorkovská č.p. 1573, Kyje, 198 00  Praha 98 
Nataša Proroková, Příční č.p. 2312/3, Mizerov, 734 01  Karviná 4 
Karel Plinta, K Holotovci č.p. 115, Lazy, 735 11  Orlová 1  
Rudolf Bialończyk, Doubrava č.p. 185, 735 33  Doubrava 
Ing. Jaroslav Franek, Myslík č.p. 114, 739 41  Palkovice 
Petr Gincel, Lutyňská č.p. 683, 735 32  Rychvald 
Marie Górecká, Březová č.p. 522/30, Ráj, 734 01  Karviná 4  
Iveta Hofferová, Akátová č.p. 459/3, Šumbark, 736 01  Havířov 1 
Danuška Kolářová, Doubrava č.p. 187, 735 33  Doubrava 
Ing. Karel Kraina, Hornická č.p. 1722/8, 737 01  Český Těšín 1 
Bronislava Krainová, 1.Máje č.p. 1270, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Marta Moskalová, Okružní č.p. 903, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Jindřich Stoly, Červinská č.p. 212, Věřňovice, 735 53  Dolní Lutyně 
Antonín Viochna, Podolkovická č.p. 1085/9, Prostřední Suchá, 735 64  Havířov 4 
Ing. Vladimír Durčák, Jetelová č.p. 1184, 735 53  Dolní Lutyně 
Vilém Konečný, Souběžná č.p. 359, 735 32  Rychvald 
Miroslav Kubiena, Okružní č.p. 863/22, Ráj, 734 01  Karviná 4 
Růžena Porembská, Na Olmovci č.p. 1169, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Danuše Púpalová, Klidná č.p. 127, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Martin Sembol, Doubrava č.p. 465, 735 33  Doubrava 
Ing. Liběna Šimordová, Astronautů č.p. 1094/9, Město, 736 01  Havířov 1 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Dalkia Industry CZ, a.s., IDDS: ttcffs4 
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
Olga Urbanczyková, Josef Šiřina, Miroslav Široký, Hermína Sedláčková, Marie Škutová, Libuše 
Potyšová, Ludmila Stolyová, Marianna Michejdová, Karel Plinta, Jiřina Gřivová, Adolf Mikula, Alois 
Mikula, Josef Rakoczy, Aloisie Rakoczyová, Žofie Šiřinová v zast. Pavel Krsek, Doubrava č.p. 711, 735 
33  Doubrava 
 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (doručeno 
veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení)  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

− parc.č. 384, 385, 386, 390, 391/4, 391/5, 396/1, 396/2, 402, 403/2, 405/2, 407/2, 412/1, 415/2, 
416/1, 630/3, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 634, 636/2, 643, 647, 648, 650, 651, 655, 657, 658, 767, 
771, 772, 803, 804, 812, 824/2, 832, 833, 834, 837, 839, 843, 845, 853/2, 853/3, 853/5, 858/2, 
952, 960, 963, 965, 966, 968/1, 973, 974, 976, 977, 979, 982, 985, 987, 1042, 1047, 1048, 1050, 
1064, 1065, 1067, 1069, 1073, 1074, 1076, 1077, 1087, 1092, 1094, 1103, 1110, 1112, 1113/3, 
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1114, 1117, 1118, 1123, 1128, 1130, 1132, 1140, 1141, 1142, 1146, 1148, 1149, 1154/2, 1154/7, 
1155, 1156/1, 1157, 1158, 1159, 1162, 2311/8, 2528, 2552, 2586, 2589, 2590, 2592, 2596/1, 
2597, 2609, 2611 a 5058 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

 
dotčené orgány a ostatní 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Karviná, IDDS: w8pai4f 
Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, IDDS: r7qbskc 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive 
Ministerstvo obrany ČR, IDDS: hjyaavk 
Obecní úřad Doubrava, silniční správní úřad, Doubrava č.p. 599, 735 33  Doubrava 
Obecní úřad Doubrava, úsek ochrany životního prostředí, Doubrava č.p. 599, 735 33  Doubrava 
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