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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ÚZEMNÍ 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 ust. § 84 až ust.  
§ 90 stavebního zákona žádost o  vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí 
o umístění stavby"), kterou dne 19.2.2016 podala 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
kterou zastupuje OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ: 49196812, Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň 

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

 

I. Vydává  podle § 79 a 92 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   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Havarijní oprava V629/630/678 Doubrava u Orlové - umístění by-passu VVN" 
obec Doubrava 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích 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. 640 (vodní plocha), 
parc. č. 642 (ostatní plocha), parc. č. 643 (orná půda), parc. č. 644 (vodní plocha), parc. č. 645 (ostatní 
plocha), parc. č. 646 (orná půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 648 (orná půda), parc. č. 649/1 (orná 
půda), parc. č. 649/2 (zahrada), parc. č. 650 (orná půda), parc. č. 651 (ostatní plocha), parc. č. 652/1 
(ostatní plocha), parc. č. 653/1 (ostatní plocha), parc. č. 654 (orná půda), parc. č. 657 (ostatní plocha), 
parc. č. 658 (zahrada), parc. č. 659 (orná půda), parc. č. 670 (ostatní plocha), parc. č. 752 (ostatní plocha), 
parc. č. 762 (orná půda), parc. č. 765 (zahrada), parc. č. 773 (trvalý travní porost), parc. č. 774 (trvalý 
travní porost), parc. č. 790 (ostatní plocha), parc. č. 791 (zahrada), parc. č. 799 (zahrada), parc. č. 800 
(ostatní plocha), parc. č. 801 (trvalý travní porost), parc. č. 815 (zahrada), parc. č. 817 (zahrada), parc. č. 
818 (ostatní plocha), parc. č. 824/1 (ostatní plocha), parc. č. 831/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1101 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1102 (zahrada), parc. č. 1103 (zahrada), parc. č. 1106 (zahrada), 
parc. č. 2131 (lesní pozemek), parc. č. 2165 (ostatní plocha), parc. č. 2169/1 (ovocný sad), parc. č. 2169/3 
(vodní plocha), parc. č. 2256 (zahrada), parc. č. 2259 (zahrada), parc. č. 2263 (zahrada), parc. č. 2264 
(ostatní plocha), parc. č. 2309 (vodní plocha), parc. č. 2311/1 (vodní plocha), parc. č. 2314 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 2315 (ostatní plocha), parc. č. 2323/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2323/2 
(orná půda), parc. č. 2325 (zahrada), parc. č. 2327 (ostatní plocha), parc. č. 2353 (orná půda), parc. č. 
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2367 (orná půda), parc. č. 2370 (ostatní plocha), parc. č. 2371 (zahrada), parc. č. 2374/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 2400 (orná půda), parc. č. 2404 (ovocný sad), parc. č. 2417 (ostatní plocha), parc. č. 
2418/2 (ostatní plocha), parc. č. 2418/3 (ostatní plocha), parc. č. 2500 (ostatní plocha), parc. č. 2505 
(ostatní plocha), parc. č. 2541 (vodní plocha), parc. č. 2542 (ostatní plocha), parc. č. 2544 (ostatní 
plocha), parc. č. 2545 (vodní plocha), parc. č. 2547 (trvalý travní porost), parc. č. 3569/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 3572 (ostatní plocha), parc. č. 3573 (ostatní plocha), parc. č. 3574 (ostatní plocha), parc. 
č. 3575/2 (trvalý travní porost), parc. č. 5056 (ostatní plocha) a parc. č. 5060/1 (vodní plocha) v 
katastrálním území Doubrava u Orlové. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- V rámci opravy havarijního stavu stožárů vedení V629/630/678 bude provedena náhradní přenosová 
trasa (NPT) (by-pass) a to v úseku mezi stávajícím stožárem č. 49a a č. 6 – hlavní trasa. Z důvodu 
zachování optické trasy do TR Doubrava bude provedena druhá NPT – trasa SOK a to v úseku mezi 
stožárem č. 49a a č. 53. 

- Hlavní trasa NPT bude tvořena 20 ks provizorních stožárů stavebnicové konstrukce uložených na 
pražcových základových dílech a kotvených kotevními lany k zavrtávacím kotvám, na kterých budou 
nataženy fázové vodiče 243-AL1/39-ST1A a dvojce SOK pro zprovoznění optické trasy. 

- Trasa SOK bude vedena po stávajících betonových sloupech BET 1 až BET 4, dále pak po třech 
provizorních stožárech stavebnicové konstrukce uložených na pražcových základových dílech a 
kotvených kotevními lany k zavrtávacím kotvám, na kterých bude natažena pouze dvojce SOK pro 
zprovoznění optické trasy. 

- Náhradní vedení (by-pass) v podobě hlavní trasy NPT a trasy SOK je stavbou dočasnou po dobu 
opravy havarijního stavu vedení V629/630/678, nejdéle do 30.6.2016. 

 

Umístění stavby na pozemku: 
- Hlavní trasa NPT bude tvořena 20 ks provizorních stožárů označených jako NPT 1A až NPT 19, 

které budou umístěny na pozemcích parc.č. 2541, 2547, 2544, 2309, 831/1, 790, 801, 773, 658, 650, 
651, 652/1, 646, 637, 636/1, 1106, 3569/2 a 3575/2 v katastrálním území Doubrava u Orlové, na 
kterých bude neseno vedení sestávající se z fázových vodičů 243-AL1/39-ST1A a dvojce SOK pro 
zprovoznění optické trasy. 

- Trasa SOK bude vedena po stávajících betonových sloupech BET 1 až BET 4 na pozemcích parc.č. 
2541, 2323/2, 23215 a 2325 v katastrálním území Doubrava u Orlové, dále pak po třech provizorních 
stožárech označených jako NPT SOK 1 až NPT SOK 3, které budou umístěny na pozemcích parc.č. 
2353 a 2400 v katastrálním území Doubrava u Orlové, na kterých bude neseno vedení dvojce SOK 
pro zprovoznění optické trasy, které bude následně napojeno na stávající sloup č. 53, umístěného na 
pozemku parc.č. 2131 v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 
- Hlavní trasa NPT a trasa SOK budou umístěny na pozemcích parc.č. 633, 635, 636/1, 637, 638/1, 

640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652/1, 653/1, 654, 657, 658, 659, 
670, 752, 762, 765, 773, 774, 790, 791, 799, 800, 801, 815, 817, 818, 824/1, 831/1, 1101, 1102, 
1103, 1106, 2131, 2165, 2169/1, 2169/3, 2256, 2259, 2263, 2264, 2309, 2311/1, 2314, 2315, 2323/1, 
2323/2, 2325, 2327, 2353, 2367, 2370, 2371, 2374/1, 2400, 2404, 2417, 2418/2, 2418/3, 2500, 2505, 
2541, 2542, 2544, 2545, 2547, 3569/2, 3572, 3573, 3574, 3575/2, 5056 a 5060/1 v katastrálním 
území Doubrava u Orlové tak, jak je zakresleno v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy, 
který je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
- Území je vymezeno pozemky, na kterém bude stavba umístěna a ochranným pásmem této stavby. 

Vliv na pozemky, vymezené pro umístění stavby, a sousední pozemky jsou dočasného charakteru 
s ohledem na omezenou dobu trvání stavby. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro územní řízení a v souladu 
s grafickou přílohou tohoto územního rozhodnutí, která obsahuje současný stav území v měřítku 
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, která je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí 
v příloze č. 1. 

2. Pro uskutečnění umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc.č. 633, 635, 
636/1, 637, 638/1, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652/1, 653/1, 654, 
657, 658, 659, 670, 752, 762, 765, 773, 774, 790, 791, 799, 800, 801, 815, 817, 818, 824/1, 831/1, 
1101, 1102, 1103, 1106, 2131, 2165, 2169/1, 2169/3, 2256, 2259, 2263, 2264, 2309, 2311/1, 2314, 
2315, 2323/1, 2323/2, 2325, 2327, 2353, 2367, 2370, 2371, 2374/1, 2400, 2404, 2417, 2418/2, 
2418/3, 2500, 2505, 2541, 2542, 2544, 2545, 2547, 3569/2, 3572, 3573, 3574, 3575/2, 5056 a 5060/1 
v katastrálním území Doubrava u Orlové. 

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

4. Žadatel nesmí poškozovat hraniční kameny ani kameny polygonové a nivelační sítě. 

5. Na stavbu: "Havarijní oprava V629/630/678 Doubrava u Orlové - umístění by-passu VVN" na 
pozemcích parc.č. 633, 635, 636/1, 637, 638/1, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649/1, 649/2, 
650, 651, 652/1, 653/1, 654, 657, 658, 659, 670, 752, 762, 765, 773, 774, 790, 791, 799, 800, 801, 
815, 817, 818, 824/1, 831/1, 1101, 1102, 1103, 1106, 2131, 2165, 2169/1, 2169/3, 2256, 2259, 2263, 
2264, 2309, 2311/1, 2314, 2315, 2323/1, 2323/2, 2325, 2327, 2353, 2367, 2370, 2371, 2374/1, 2400, 
2404, 2417, 2418/2, 2418/3, 2500, 2505, 2541, 2542, 2544, 2545, 2547, 3569/2, 3572, 3573, 3574, 
3575/2, 5056 a 5060/1 v katastrálním území Doubrava u Orlové se vztahuje ust. § 103 odst. 1 písm. 
e) bod 5 stavebního zákona, jedná se o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu. 

6. Toto územní rozhodnutí nahrazuje povolení zahájit stavbu: "Havarijní oprava V629/630/678 
Doubrava u Orlové - umístění by-passu VVN" na pozemcích parc.č. 633, 635, 636/1, 637, 638/1, 
640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652/1, 653/1, 654, 657, 658, 659, 
670, 752, 762, 765, 773, 774, 790, 791, 799, 800, 801, 815, 817, 818, 824/1, 831/1, 1101, 1102, 
1103, 1106, 2131, 2165, 2169/1, 2169/3, 2256, 2259, 2263, 2264, 2309, 2311/1, 2314, 2315, 2323/1, 
2323/2, 2325, 2327, 2353, 2367, 2370, 2371, 2374/1, 2400, 2404, 2417, 2418/2, 2418/3, 2500, 2505, 
2541, 2542, 2544, 2545, 2547, 3569/2, 3572, 3573, 3574, 3575/2, 5056 a 5060/1 v katastrálním 
území Doubrava u Orlové. 

7. Stavba bude provedená podle ověřené projektové dokumentace v územním řízení z února 2016, 
kterou vypracovali projektanti Ing. Petr Průšek, ČKAIT 0201558 a Ing. Tomáš Kadeřábek, ČKAIT 
0202050. 

8. 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. 

9. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, rovněž žadatel 
odpovídá za soulad prostorové polohy stavby a ověřenou projektovou dokumentaci pro územní 
řízení, za dodržení technických požadavků na stavby a za dodržení podmínek tohoto územního 
rozhodnutí. 

10. Při realizaci stavby bude splněna podmínka závazného stanoviska vydaného dne 15.2.2016 pod č.j. 
MSK 8499/2016 Krajským úřadem MSK, odborem životního prostředí a zemědělství: 

− Stavbu je nutno zajistit za respektování podmínky normy ČSN 73 0039 (Navrhování objektů 
na poddolovaném území) na III. skupinu stavenišť. 

11. Při realizaci stavby budou splněny následující podmínky dotčeného orgánu na úseku odpadového 
hospodářství, uvedených v koordinovaném závazném stanovisku a sdělení, které vydal MěÚ Orlová, 
odbor životního prostředí pod zn. MUOR 2889/2016 ze dne 17.2.2016: 

− stavební činností nesmí vznikat skládky odpadů,  
− ke stavbě lze použít nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během 

stavební činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém 
byl vytěžen a jeho použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, 
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− stavebník po ukončení stavby (realizaci), doloží odboru životního prostředí doklad o evidenci 

odpadů a doklady (vážní lístky, faktura, …) o jejich zneškodnění – předání odpadů oprávněné 
osobě. 

12. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky ochrany technické infrastruktury ve vlastnictví 
SmVaK, a.s. uvedené ve stanovisku ze dne 3.2.2016 pod zn. 9773/V001022/2016/TE a České 
telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN) uvedené v příloze vyjádření ze dne 13.1.2016 pod č.j. 
508917/16. 

13. Při provádění stavby je žadatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození 
podzemních vedení. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení nezakreslená, musí být 
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných 
vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. 

14. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“), ust. 
vyhlášky č. 501/2006  Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a příslušná ustanovení platných českých technických 
norem. 

15. Při následném odstranění stavby (stavba dočasná) je nutno postupovat v souladu s ust. § 17 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. 

16. V případě, že při provádění stavby nebo jejímu následnému odstraňování dojde k znečištění nebo 
poškození komunikace, je žadatel povinen na své náklady neprodleně závadu odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu. Pokud závadu nelze neprodleně odstranit, je povinen místo alespoň 
provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi komunikace. 

17. Při provádění a následnému odstraňování stavby odpovídá žadatel za škody způsobené na cizích 
pozemcích, rovněž i za újmu na zdraví způsobenou při chůzi po těchto pozemcích. Případné škody 
na těchto pozemcích a porostech na nich, způsobených prokazatelně žadatelem uhradí žadatel. 

18. Po provedení následného odstranění dočasné stavby provede žadatel práce, kterými uvede 
místo stavby, přilehlé okolí a přístupy ke stavbě do původního stavu. 

19. V souladu s ust. § 131a stavebního zákona je žadatel povinen po odstranění stavby tuto 
skutečnost oznámit stavebnímu úřadu do 30 dnů od jejího provedení. 

 

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“): 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 

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 napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Dne 19.2.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Havarijní oprava 
V629/630/678 Doubrava u Orlové - umístění by-passu VVN" na pozemcích parc.č. 633, 635, 636/1, 637, 
638/1, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652/1, 653/1, 654, 657, 658, 659, 
670, 752, 762, 765, 773, 774, 790, 791, 799, 800, 801, 815, 817, 818, 824/1, 831/1, 1101, 1102, 1103, 
1106, 2131, 2165, 2169/1, 2169/3, 2256, 2259, 2263, 2264, 2309, 2311/1, 2314, 2315, 2323/1, 2323/2, 
2325, 2327, 2353, 2367, 2370, 2371, 2374/1, 2400, 2404, 2417, 2418/2, 2418/3, 2500, 2505, 2541, 2542, 
2544, 2545, 2547, 3569/2, 3572, 3573, 3574, 3575/2, 5056 a 5060/1 v katastrálním území Doubrava u 
Orlové. 

Stavební úřad podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení, které 
účastníkům řízení doručil veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 144 správního řádu, vyvěšenou po dobu 
15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Doubrava. Za den doručení byl považován poslední den po 
patnáctidenní lhůtě vyvěšení oznámení na úřední desce. Stavební úřad upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože mu poměry staveniště jsou dobře známy a žádost poskytuje dostatečné podklady 
pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad zároveň upozornil, k později 
uplatněným závazným stanoviskům a 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 žadatel, a to: ČEZ Distribuce, a. s. 
b) Dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn, a to: Obec Doubrava. 
c) Dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 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, a to: OKD, a.s. (parc.č. 663, 635, 636/1, 637, 638/1, 640, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649/1, 650, 651, 652/1, 653/1, 654, 657, 658, 752, 2417,  2418/2), Lesy České republiky, 
s.p. (parc.č. 2131), Asental Land, s.r.o. (parc.č. 649/2, 659, 670, 773, 774, 790, 791, 799, 800, 801, 
815, 817, 818,  824/1, 831/1, 2169/1, 2169/3, 2256, 2259, 2263, 2264, 2309, 2311/1, 2323/1, 2325, 
2327, 2353, 2367, 2370, 2371, 2374/1, 2400, 2404, 2417, 2418/2, 2418/3, 2500, 2505, 2541, 2542, 
2544, 2545, 2547, 3569/2, 3572, 3575/2), Jan Nikl, Marie Niklová, Radim Poštulka, Martina 
Poštulková a Josef Velšar (parc.č. 2417), Kamil Malcharek (parc.č. 2314, 2315, 2323/2), Obec 
Doubrava, Majetková správa (parc.č. 824/1, 1101, 1102, 1103, 1106, 2165, 2418/2, 3573, 3574, 
5056, 5060/1), Rudolf Bialończyk, Ing. Jaroslav Franek, Petr Gincel, Marie Górecká, Jiřina 
Gřivová, Iveta Hofferová, Danuška Kolářová, Ing. Karel Kraina, Marta Moskalová, Hermína 
Sedláčková, Jindřich Stoly, Marie Škutová a Antonín Viochna (parc.č. 670), Anna Chourová 
(parc.č. 2417, 2418/2), Martin Botur, Viktorie Burová, Evženie Chylińská, Jiří Cuberek, Ing. 
Petr Fousek, Jiřina Fousková, Ladislav Fránek, František Glinz, Anna Hanková, Jana 
Hlinková, Milan Hojdysz, Jaromír Ichnovský, Anna Kazáriková, Miroslava Kobielová, Zdenka 
Kolasová, Jaromír Kouřil, Irena Kremiecová, MUDr. Zdeňka Kubínková, Libuše Kulhavá, 
Karel Kulich, Vlasta Kulpová, Stanislav Kurek, Richard Lankoč, Rudolf Ličmann, Bc. Iveta 
Nociarová, Martin Noga, Čestmír Pipek, Jarmila Ptoszková, Jana Remiašová, Josef Šafránek, 
Karel Šafránek, Ing. Karel Šafránek, Garbiela Šafránková, Jiří Šveda, Terezie Tokarzová, Jan 
Večerek a Ludmila Veselá (parc.č. 2418/2), Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

d) Dle ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno: parc.č. 632/1, 634, 636/2, 638/2, 649/3, 652/2, 655, 656, 671/3, 672/1, 
672/2, 672/3, 677, 680, 766/2, 766/3, 767, 772, 792, 793, 798, 814, 816, 819, 820/1, 821, 832, 933, 
934, 1087, 1088, 1089/1, 1090, 1099, 1100, 1104, 1105, 1107, 1108, 2258, 2261, 2262, 2265, 2311, 
2312, 2318, 2324, 2326, 2328, 2365, 2366, 2368, 2369, 2399, 2405, 2501, 2504, 2510, 5060/2, 
5060/3, 5060/4 a 5060/5 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 nevztahuje. 

 
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení, ani žádné připomínky. 
 
V rámci oznámení o zahájení územního řízení, stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu 
oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho 
podkladům a k tomu jim stanovil lhůtu od 16. dne do 20. dne od doručení tohoto oznámení. Této 
možnosti nikdo nevyužil. 

 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena následujícími doklady a podklady: 
1) Plná moc k zastupování ze dne 2.12.2015, 
2) Pověření ze dne 2.12.2015, 
3) Projektovou dokumentaci vypracovali projektanti Ing. Petr Průšek, ČKAIT 0201558 a Ing. Tomáš 

Kadeřábek, ČKAIT 0202050, 
4) Vlastnictví pozemků ověřeno výpisy z katastru nemovitostí LV/17, 151, 156,157, 278, 446, 573, 

1209 a 10001. 
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K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel doložil tyto stanoviska, vyjádření a rozhodnutí 
dotčených orgánů: 
• Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí 

(závazné stanovisko a sdělení ze dne 17.2.2016 pod č.j. MUOR 2889/2016) 
• Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 
 (koordinované závazné stanovisko ze dne 15.2.2016 pod č.j. MSK 8499/2016) 
• Ministerstvo obrany ČR 
 (závazné stanovisko ze dne 1.2.2016 pod zn. 63977-8201-OÚZ-BR) 

 
Dále žadatel předložil k územnímu řízení tato vyjádření majetkových správců inženýrských sítí a 
ostatních: 
• Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,  
 (vyjádření ze dne 13.1.2016 pod č.j. 508917/16) 
• České radiokomunikace, a.s. 
 (vyjádření ze dne 10.2.2016 pod zn. UPTS/OS/130861/2016)  
• RWE Distribuční služby s.r.o. 
 (stanovisko ze dne 13.1.2016 pod zn. 5001236995) 
• Sm vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
 (stanovisko ze dne 3.2.2016 pod zn. 9773/V001022/2016/TE) 
• T-Mobile Czech Republic a.s. 
 (vyjádření ze dne 13.1.2016 pod zn.. E01122/16) 
• Vodafone Czech Republic a.s. 
 (vyjádření ze dne 1.2.2016) 
• ČEZ Distribuce a.s. 
 (sdělení ze dne 25.1.2016 pod zn. 1082113243) 
• ČEZ ICT Servises, a.s. 
 (stanovisko ze dne 1.2.2016 pod zn. 16/0034) 
• Green Gas DPB, a.s. 
 (sdělení ze dne 26.1.2016 pod zn. Ing.Šim/71/16) 
 
 
Stavební úřad po žadateli nepožadoval doložení vlastnických práv k pozemkům nebo dokladů o právu 
provést stavbu založeném smlouvou nebo opatření k pozemkům, popřípadě souhlas jejich vlastníků, a to  
s využitím ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona, protože jedná o stavbu dle § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 
Sb. v platném znění (energetický zákon), pro jejíž účel lze ve veřejném zájmu pozemek 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 nezastavěného území (kód plochy 
NS, mapový list 3-0 Ostrava, 2-0 Ostrava a 2-9 Bohumín), ploše dopravní infrastruktury (kód plochy D, 
mapový list 3-0 Ostrava a 2-0 Ostrava) v ploše smíšené obytné (kód plochy SB, mapový list 2-9 
Bohumín) a ploše zeleně urbanizované (kód plochy ZU, mapový list 2-9 Bohumín). 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 stavba svým 
charakterem a účelem veřejnou technickou infrastrukturou ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod č. 2 
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 neshledal stavební úřad 
rozpor s územně plánovací dokumentací a vzhledem k tomu, že na vymezené území nebylo vydáno 
územní opatření o stavební uzávěře ani územní opatření o asanaci území, které by omezovalo nebo 
zakazovalo provádění stavby, došel k závěru, že stavba je v souladu s územním plánem Doubravy, 
vydaným opatřením obecné povahy. Opatření obecné 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. 
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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:  

Stavba bude provedena na pozemcích parc.č. 633, 635, 636/1, 637, 638/1, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652/1, 653/1, 654, 657, 658, 659, 670, 752, 762, 765, 773, 774, 790, 
791, 799, 800, 801, 815, 817, 818, 824/1, 831/1, 1101, 1102, 1103, 1106, 2131, 2165, 2169/1, 2169/3, 
2256, 2259, 2263, 2264, 2309, 2311/1, 2314, 2315, 2323/1, 2323/2, 2325, 2327, 2353, 2367, 2370, 2371, 
2374/1, 2400, 2404, 2417, 2418/2, 2418/3, 2500, 2505, 2541, 2542, 2544, 2545, 2547, 3569/2, 3572, 
3573, 3574, 3575/2, 5056 a 5060/1 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 technické infrastruktury, což je umisťovaná stavba 
"Havarijní oprava V629/630/678 Doubrava u Orlové - umístění by-passu VVN". Stavba je v souladu 
s ust. § 18 a ust. § 19 stavebního zákona. 

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. 268/2009 Sb., splňují požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, se na výše uvedenou stavbu nevztahuje. 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:  

Stavba je sama o sobě veřejnou technickou infrastrukturou ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod č. 2 
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 nejsou 

stanoveny podmínky tohoto územního rozhodnutí,  
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 nedochází k dotčení 

citovaného zákona,  
d. dle zákona č. 114/92 Sb., ochrana přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nedochází 

k dotčení citovaného zákona,  
e. dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu není potřeba souhlas 

k vynětí půdy z ZPF,  
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. 11 tohoto územního 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,  
j. dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů je stanovena podmínka č. 10 tohoto územního rozhodnutí. 
 
Během řízení nebylo nutno řešit rozpory. 
 
Stavební úřad jednoznačně dospěl k závěru, že záměr 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 
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rozhodnutí. Požadavky dotčených orgánů, uvedených v části sdělení vydaného koordinovaného 
stanoviska, mají povahu povinností vyplývající z jiných právních předpisů, tyto požadavky stavební úřad 
nezahrnoval do podmínek tohoto územního rozhodnutí, jelikož kontrola jejich plnění je plně 
v kompetenci dotčených orgánů, které předmětné požadavky vznesly. Předložená projektová 
dokumentace je zpracovaná a vyhodnocená oprávněnou osobou, splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 268/2009 Sb., 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:  

ČEZ Distribuce, a. s., Obec Doubrava, Asental Land, s.r.o., Obec Doubrava, Majetková správa, 
OKD, a.s., Rudolf Bialończyk, Ing. Jaroslav Franek, Petr Gincel, Marie Górecká, Jiřina Gřivová, 
Iveta Hofferová, Danuška Kolářová, Ing. Karel Kraina, Marta Moskalová, Hermína Sedláčková, 
Jindřich Stoly, Marie Škutová, Antonín Viochna, Michal Kovařík, Michaela Kovaříková, Kamil 
Malcharek, Martin Botur, Viktorie Burová, Evženie Chylińská, Jiří Cuberek, Ing. Petr Fousek, 
Jiřina Fousková, Ladislav Fránek, František Glinz, Anna Hanková, Jana Hlinková, Milan Hojdysz, 
Jaromír Ichnovský, Anna Kazáriková, Miroslava Kobielová, Zdenka Kolasová, Jaromír Kouřil, 
Irena Kremiecová, MUDr. Zdeňka Kubínková, Libuše Kulhavá, Karel Kulich, Vlasta Kulpová, 
Stanislav Kurek, Richard Lankoč, Rudolf Ličmann, Bc. Iveta Nociarová, Martin Noga, Čestmír 
Pipek, Jarmila Ptoszková, Jana Remiašová, Josef Šafránek, Karel Šafránek, Ing. Karel Šafránek, 
Garbiela Šafránková, Jiří Šveda, Terezie Tokarzová, Jan Večerek, Ludmila Veselá, Anna 
Chourová, Jan Nikl, Marie Niklová, Radim Poštulka, Martina Poštulková, Josef Velšar, Lesy České 
republiky, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. a vlastníci pozemků parc.č. 632/1, 634, 636/2, 638/2, 649/3, 652/2, 655, 656, 671/3, 
672/1, 672/2, 672/3, 677, 680, 766/2, 766/3, 767, 772, 792, 793, 798, 814, 816, 819, 820/1, 821, 
832, 933, 934, 1087, 1088, 1089/1, 1090, 1099, 1100, 1104, 1105, 1107, 1108, 2258, 2261, 2262, 
2265, 2311, 2312, 2318, 2324, 2326, 2328, 2365, 2366, 2368, 2369, 2399, 2405, 2501, 2504, 2510, 
5060/2, 5060/3, 5060/4 a 5060/5 v katastrálním území Doubrava u Orlové 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
 
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 ků :  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle ust. § 15 nebo ust.     
§ 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.  
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Jelikož se jedná o stavbu dočasnou, stavební úřad v územním rozhodnutí stanovil podmínky pro její 
následné odstranění tak, aby byl zajištěn veřejný zájem a chráněna vlastnická práva účastníků řízení. 

 

 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
  
Ing. Pavel Szostok 
Stavební úřad Doubrava 
 
Příloha: 

Situační zobrazení místění stavby na podkladu územní mapy v měřítku 1:10.000 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20.000 Kč byl zaplacen. 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží - rozdělovník: 

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se dle § 144 odst. 6 správního řádu doručuje 
jednotlivě a současně: 

účastníci dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tj. žadatel: 
ČEZ Distribuce, a. s., v zast. OMEXOM GA Energo s.r.o., IDDS: ryt33bf 
 

Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se dle § 144 odst. 6 správního řádu doručuje 
veřejnou vyhláškou a současně: 

účastníci dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tj. obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn: 
Obec Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33  Doubrava 
 



Č.j. OUDo    380/2016 str. 10 

 
účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. 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: 
Asental Land, s.r.o., IDDS: yn5ybz4 
Obec Doubrava, Majetková správa, Doubrava č.p. 599, 735 33  Doubrava 
OKD, a.s., IDDS: 74tcgdp 
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 
Jiřina Gřivová, Doubrava č.p. 599, 735 33  Doubrava 
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 
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 
Michal Kovařík, Jaselská č.p. 1196/2a, Město, 736 01  Havířov 1 
Michaela Kovaříková, Jaselská č.p. 1196/2a, Město, 736 01  Havířov 1 
Kamil Malcharek, Červinská č.p. 118, Věřňovice, 735 53  Dolní Lutyně 
Martin Botur, Mírové náměstí č.p. 516/1, Vítkovice, 703 00  Ostrava 3 
Anna Chourová, K Lesu č.p. 451, Poruba, 735 14  Orlová 4 
Evženie Chylińská, Štefánikova č.p. 1147, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
Ing. Petr Fousek, Václavská č.p. 1088, Poruba, 735 14  Orlová 4 
Jiřina Fousková, Václavská č.p. 1088, Poruba, 735 14  Orlová 4 
Ladislav Fránek, Dolní Marklovice č.p. 210, 735 72  Petrovice u Karviné 
František Glinz, Petra Bezruče č.p. 1541/8, Podlesí, 736 01  Havířov 1 
Anna Hanková, Kosmonautů č.p. 501/32, Ráj, 734 01  Karviná 4 
Jana Hlinková, Holubova č.p. 1786/7, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
Milan Hojdysz, Lesní č.p. 868, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Jaromír Ichnovský, Doubrava č.p. 631, 735 33  Doubrava 
Anna Kazáriková, Kpt. Jaroše č.p. 782, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Miroslava Kobielová, Lesní č.p. 812, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Zdenka Kolasová, Mánesova č.p. 971/26, Město, 736 01  Havířov 1 
Irena Kremiecová, Lesní č.p. 1908/17, Mizerov, 733 01  Karviná 1 
Libuše Kulhavá, F. S. Tůmy č.p. 1201, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Stanislav Kurek, Masarykova třída č.p. 915, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Richard Lankoč, Žižkova č.p. 2802/5, Hranice, 733 01  Karviná 1 
Rudolf Ličmann, Doubrava č.p. 708, 735 33  Doubrava 
Bc. Iveta Nociarová, Nad Vrbou č.p. 113, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Martin Noga, Luční č.p. 157, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Čestmír Pipek, Okalová č.p. 1678, 735 41  Petřvald u Karviné 
Jarmila Ptoszková, Nerudova č.p. 1461/14, 737 01  Český Těšín 1 
Jana Remiašová, Na Nové č.p. 57/8, Dobroslavice, 747 94  Děhylov 
Jiří Šveda, U Tratě č.p. 470/4, 735 35  Horní Suchá 
Jan Večerek, Rychvald č.p. 572, 735 32  Rychvald 
Ludmila Veselá, U Koupaliště č.p. 1455, 565 01  Choceň 1 
Anna Chourová, K Lesu č.p. 451, Poruba, 735 14  Orlová 4 
Jan Nikl, Lesní č.p. 803, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Marie Niklová, Lesní č.p. 803, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Radim Poštulka, Dětmarovice č.p. 1052, 735 71  Dětmarovice 
Martina Poštulková, Dětmarovice č.p. 1052, 735 71  Dětmarovice 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
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účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc.č. 632/1, 634, 636/2, 638/2, 649/3, 652/2, 655, 656, 671/3, 672/1, 672/2, 672/3, 677, 680, 
766/2, 766/3, 767, 772, 792, 793, 798, 814, 816, 819, 820/1, 821, 832, 933, 934, 1087, 1088, 
1089/1, 1090, 1099, 1100, 1104, 1105, 1107, 1108, 2258, 2261, 2262, 2265, 2311, 2312, 2318, 
2324, 2326, 2328, 2365, 2366, 2368, 2369, 2399, 2405, 2501, 2504, 2510, 5060/2, 5060/3, 5060/4 
a 5060/5 v katastrálním území Doubrava u Orlové 
 

Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, 
tj. osoby, neznámého pobytu a osoby, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, kterým se dle § 32 
odst. 3 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou a současně: 

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Josef Velšar, adresa neznámá 
Marie Škutová, Ráj č.p. 814, 734 01  Karviná 4 
Viktorie Burová, adresa neznámá 
Karel Kulich, adresa neznámá 
Vlasta Kulpová, Grandview Terace č.p. 2330, Manhattan, Kansas, Spojené státy 
Josef Šafránek, adresa neznámá 
Karel Šafránek, adresa neznámá 
Garbiela Šafránková, adresa neznámá 
Terezie Tokarzová, adresa neznámá 
 

Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu, 
tj. osoby, které nejsou známy, kterým se dle § 32 odst. 3 správního řádu doručuje veřejnou 
vyhláškou a současně: 

osoby po zemřelých účastnících dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Hermína Sedláčková, Doubrava č.p. 186, 735 33  Doubrava 
Jiří Cuberek, Osvobození č.p. 825, Lutyně, 735 14  Orlová 4 
Jaromír Kouřil, Nová č.p. 401, 789 69  Postřelmov 
MUDr. Zdeňka Kubínková, Na Nábřeží č.p. 654/79, Město, 736 01  Havířov 1 
Ing. Karel Šafránek, Záměstí č.p. 366, 565 01  Choceň 1 

 
dotčené orgány a ostatní: 
Ministerstvo obrany ČR, IDDS: hjyaavk 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd 
Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, IDDS: r7qbskc 
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