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U S N E S E N Í   

O  Z A S T A V E N Í  Ř Í Z E N Í  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj usnesením č.j. MMR-23557/2015-83/1699 ze dne 22.08.2016 mj. 
pověřil Městský úřad Český Těšín k případnému novému projednání a rozhodnutí věci 
v prvostupňovém územním řízení ve věci umístění stavby označené jako „Krajské integrované 
centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na pozemcích v katastrálních 
územích Karviná-Doly, Horní Suchá a Doubrava u Orlové. 

Dne 05.04.2017 společnost KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské 
Hory, 709 00 Ostrava sdělila Krajskému úřadu Olomouckého kraje a Městskému úřadu Český Těšín, 
že bere v plném rozsahu zpět svou žádost, kterou původně adresovala a podala dne 30.07.2010 
Magistrátu města Karviné, o vydání územního rozhodnutí pro umístění záměru „Krajské integrované 
centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na pozemcích v katastrálních 
územích Karviná-Doly, Horní Suchá a Doubrava u Orlové. 

Následně pak Městskému úřadu Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí bylo 
dne 21.04.2017 doručeno pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
odb. strategického rozvoje č.j. KUOK 28777/2017 ze dne 17.03.2017, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí Stavebního úřadu Karviná č.j. MMK/060304/2011 ze dne 27.05.2011 ve věci umístění 
výše uvedené stavby a věc vrácena k novému projednání Městskému úřadu Český Těšín, současně 
byl doručen příslušný správní spis.  

Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon) a podle usnesení Ministerstva pro místní rozvoj č.j. MMR-23557/2015-83/1699 ze 
dne 22.08.2016, územní řízení ve věci umístění souboru staveb pod názvem „Krajské integrované 
centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na pozemcích parcelní 
číslo 6334/35, 6346/1, 6346/32, 6346/34, 6346/35, 6346/18, 6341/2, 6340/1, 6345/2, 6343/6, 6790, 
6339, 6338/2, 6821/1, 6823, 2676, 6805/1, 6805/5, 6798/1, 1556/3, 1591/1, 1484/61, 1484/10, 
1484/2, 1484/4, 6806/1, 6806/2, 6806/3, 301/1, 301/4, 308, 329, 346, 355, 356, 358, 359, 361, 363, 
365, 412, 413, 414, 418, 423, 424, 425, 428, 485, 429, 432, 483, 3685/9, 473, 474, 678, 725, 726, 
790, 795, 797, 802, 803, 805, 824, 729, 845/1, 6409, 434/2, 6360, 6361, 6362, 6369, 6373, 6374, 
6382, 6386, 6387, 6388, 6389, 6395, 6396, 6398, 6402, 6473, 6267, 6285, 6286, 6287, 6289, 6290, 
6334/6, 6335/1, 6346/30, 6346/36, 6334/1, 6346/31, 6787/1, 6703, 6696 v katastrálním území 
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Karviná-Doly v obci Karviná, na pozemku parcelní číslo 3140/1 v katastrálním území Horní Suchá 
v obci Horní Suchá, na pozemcích parcelní číslo 1934/15, 1934/2, 1934/1, 1779/1, 1778, 1780, 1781, 
1785, 5074/1 v katastrálním území Doubrava u Orlové v obci Doubrava, podle § 66 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)   

z a s t a v u j e .  

 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, se sídlem 
Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

 
O d ů v o d n ě n í  

Společnost KIC Odpady, a.s. (dále jen žadatel), zastoupená na základě substituční plné moci 
(doložená substituční plná moc ze dne 18.01.2011 byla platná do 31.08.2011 současně s plnou mocí 
ze dne 17.01.2011 udělenou zmocněnci ÚJV Řež, a. s., dřívější obchodní firma Ústav jaderného 
výzkumu Řež a.s.) společností TPO Group, a.s., dřívější obchodní firma Technoprojekt, a.s., (dále 
jen substitut), podala u Stavebního úřadu Karviná dne 30.07.2010 žádost o vydání rozhodnutí 
o umístění souboru staveb pod názvem „Krajské integrované centrum využívání komunálních 
odpadů v Moravskoslezském kraji“ na pozemcích v katastrálních územích Karviná-Doly, Horní 
Suchá a Doubrava u Orlové. K žádosti doložila mj. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 
ověřenou autorizovaným projektantem Ing. Lubomírem Hradilem. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
řízení o podané žádosti. Žadatel pak svou žádost několikrát doplňoval o právními předpisy 
předepsané a Stavebním úřadem Karviná (dále jen SÚ Karviná) požadované náležitosti a doklady, 
naposledy dne 28.02.2011. Následně pak SÚ Karviná opatřením ze dne 07.03.2011 oznámil 
účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti zahájení územního řízení a upozornil je, že 
námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, 
jinak se k nim nepřihlíží. Současně nařídil veřejné ústní jednání a ohledání na místě na den 
13.04.2011 a vyrozuměl účastníky řízení, že mají možnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí a 
vyjádřit se k nim před vydáním rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve dnech 
15.04.2011 a 18.04.2011. V závěru provedeného řízení pak SÚ Karviná vydal dne 27.05.2011 
územní rozhodnutí, kterým rozhodnul podle § 79 a § 92 stavebního zákona účinného do 31.12.2011 
a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění účinném do 28.03.2013 (dále jen vyhláška o podrobnější úpravě 
územního řízení), o umístění souboru staveb pod názvem „Krajské integrované centrum využívání 
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na pozemcích v katastrálních územích Karviná-
Doly, Horní Suchá a Doubrava u Orlové, který obsahuje celkem 43 stavebních objektů a 
29 provozních souborů (PS 1.01 je členěn na 7 dílčích provozních souborů a PS 2.01 je členěn 
na 5 dílčích provozních souborů) určených pro energetické využívání (spalování) komunálního 
odpadu (dále jen předmětný stavební záměr), a zároveň stanovil podmínky pro jejich umístění a 
projektovou přípravu a rozhodnul o námitkách účastníků řízení. 

Proti tomuto rozhodnutí podalo několik osob odvolání: 

− dne 08.06.2011 spolek Spolek FRYGATO – EKO, dřívější název FRYGATO – EKO, (dále jen 
odvolatel A) 

− dne 06.06.2011 obec Stonava (dále jen odvolatel B) 
− dne 10.06.2011 statutární město Havířov (dále jen odvolatel C) 
− dne 14.06.2011 obec Horní Suchá (dále jen odvolatel D), 
− dne 26.06.2011 spolek Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic (dále jen odvolatel 

E), 
− dne 10.06.2011 společně Ing. Alena Kasanová a Mgr. Miroslav Chlubna (dále jen odvolatel F). 

O tomto odvolání již bylo rozhodnuto bylo (zamítnuto jako odvolání nepřípustné) rozhodnutím 
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Krajského úřadu Moravsko slezského kraje, odb. územního plánování stavebního řádu a kultury 
(dále jen KÚMSK) ze dne 05.09.2011, č.j. MSK 154676/2011, které nabylo právní moci 
dne 09.09.2011 

− dne 11.06.2011 spolek OPS (dále jen odvolatel G). O tomto odvolání již bylo rozhodnuto (bylo 
zamítnuto jako odvolání nepřípustné) rozhodnutím KÚMSK ze dne 05.09.2011, č.j. MSK 
154264/2011, které nabylo právní moci dne 14.09.2011 

− dne 27.06.2011 podal pobočný spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů (dále jen odvolatel 
H). O tomto odvolání již bylo rozhodnuto (bylo zamítnuto) rozhodnutím KÚMSK 
ze dne 18.10.2012, č.j. MSK 99212/2012, které nabylo právní moci dne 17.09.2013 

SÚ Karviná pak opatřeními ze dne 17.06.2011, 30.06.2011, 22.07.2011 vyrozuměl ostatní účastníky 
řízení o podaných odvoláních odvolatelů A, B, C, D, E, G, H zaslal jim jejich stejnopisy a vyzval je, 
aby se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřili. Této možnosti využili žadatel, který se prostřednictvím 
substituta vyjádřil dne 27.06.2011 a 07.11.2011 (uvedeno zjevně chybné datum, když podání bylo 
doručeno SÚ Karviná dne 12.07.2011), a odvolatel E, který se vyjádřil 27.07.2011. 

Následně pak SÚ Karviná opatřením ze dne 25.07.2011 předal spis se svým stanoviskem 
nadřízenému správnímu orgánu tj. KÚMSK, což později doplnil opatřeními ze dne 01.08.2011 a 
15.08.2011. KÚMSK pak rozhodnul samostatně o odvoláních odvolatelů F, G a H, přičemž tato tři 
rozhodnutí již nabyla právní moci, a proto se jimi odvolací orgán již dále nezabýval. Společně pak 
KÚMSK rozhodoval o odvoláních odvolatelů A až E, která vyhodnotil jako přípustná a včasná. 

Následně pak KÚMSK vydal dne 31.08.2011 rozhodnutí č.j. MSK 132884/2011, kterým, za použití 
§ 90 odst. 1 písm. c) a odst. 5 správního řádu, napadené rozhodnutí v části změnil, když v jeho 
výroku doplnil údaje o druzích všech pozemků, na nichž se předmětný stavební záměr umísťuje, a 
ve zbytku ho potvrdil. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.09.2013. Zřejmou nesprávnost 
v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí pak KÚMSK opravil opravným rozhodnutím č.j. MSK 
193360/2011 ze dne 07.11.2011.  

Následně pak, na základě žalob podaných odvolateli D a E, vydal Krajský soud v Ostravě rozsudek 
ze dne 29.04.2014, č.j. 22 A 221/2011-123, kterým rozhodnul, že se ruší rozhodnutí KÚMSK 
ze dne 31.08.2011 a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Tento rozsudek nabyl právní moci 
dne 26.05.2014 a v jeho odůvodnění je mj. uvedeno, že se žalovaný (tj. KÚMSK) vůbec věcně 
nezabýval námitkami podjatosti vznesenými žalobcem a) (tj. odvolatel E), ačkoliv byly konkrétně 
odůvodněny a jednalo se o důvody, které by skutečně mohly mít význam z hlediska zkoumání 
případné systémové podjatosti, a že řízení tak bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek 
nezákonné rozhodnutí o věci samé. Proti tomuto rosudku podal KÚMSK kasační stížnost, kterou pak 
zamítnul NSS rozsudkem ze dne 14.05.2015, č.j. 5 As 96/2014-37, v jehož odůvodnění mj. uvedl, že 
v daném případě došlo v řízení před správním orgánem prvního stupně k pochybení spočívajícímu 
v tom, že se na rozhodování o námitce podjatosti podílely úřední osoby, vůči nimž tato námitka 
podjatosti a její důvody směřovaly, a že tento postup je v rozporu s § 14 odst. 3 správního řádu a 
v jeho důsledku nelze zaručit, že o věci rozhodoval nestranný správní orgán prvního stupně, pročež 
se jedná o vadu řízení, která mohla mít vliv na výsledek řízení o věci samé. Dále uvedl, že obdobné 
závěry platí v tomto případě i ve vztahu k námitce podjatosti vznesené vůči všem pracovníkům 
krajského úřadu, o níž nebylo rozhodnuto Ministerstvem místního rozvoje (dále jen MMR) vůbec. 
Současně uvedl, že v obou případech, ať již se jedná o vypořádání námitek podjatosti vznesených 
v průběhu řízení před správním orgánem prvního stupně, tak i v průběhu odvolacího řízení, měl o 
námitkách podjatosti rozhodnout nejblíže nadřízený správní orgán, jehož nestrannost nebyla 
zpochybňována, tedy MMR, a že krajský soud nepochybil, pokud rozhodnutí KÚMSK, již z tohoto 
důvodu zrušil, neboť se jedná o vadu řízení, která mohla mít vliv na rozhodnutí ve věci samé. 

Následně pak MMR usnesením ze dne 22.08.2016, č.j. MMR-23557/2015-83/1699, rozhodlo 
podle § 14 odst. 2 správního řádu, že se vyhovuje námitce odvolatele E, že všechny úřední osoby 
KÚMSK a Magistrátu města Karviná jsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci v řízení 
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o umístění předmětného stavebního záměru, a dále podle § 131 odst. 4 správního řádu, že se 
pověřuje Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen KÚOK) k projednání a rozhodnutí uvedené 
věci v odvolacím řízení a současně se pověřuje Městský úřad Český Těšín k případnému novému 
projednání a rozhodnutí věci v prvostupňovém územním řízení.  

Následně pak KÚMSK opatřením ze dne 12.10.2016 postoupil odvolacímu orgánu, tj. KÚOK 
dne 14.10.2016 odvolání odvolatelů A až E proti územnímu rozhodnutí SÚ Karviná 
ze dne 27.05.2011, č.j. MMK/060304/2011, o umístění předmětného stavebního záměru a současně 
s nimi i věcně příslušné spisy SÚ Karviná a KÚMSK. 

Po provedeném odvolacím řízení KÚOK dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí SÚ Karviná je 
nutno zrušit a věc vrátit prvostupňovému správnímu orgánu, kterým je podle usnesení MMR 
ze dne 22.08.2016, č.j. MMR-23557/2015-83/1699, Městský úřad Český Těšín, k novému 
projednání. Tohoto nového projednání se budou moci aktivně zúčastnit všichni účastníci řízení, kteří 
budou mít možnost hájit svá práva a zájmy uplatněním připomínek a námitek, kterými se bude muset 
příslušný prvostupňový správní úřad zabývat. 

Po vydání rozhodnutí o odvolání žadatel dne 05.04.2017 sdělil KÚOK a Městskému úřadu Český 
Těšín, že bere v plném rozsahu zpět svou žádost, kterou původně adresovala a podala 
dne 30.07.2010 Magistrátu města Karviné, o vydání územního rozhodnutí pro umístění záměru 
„Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ 
na pozemcích v katastrálních územích Karviná-Doly, Horní Suchá a Doubrava u Orlové, a to 
zejména z důvodu, že za dobu projednávání věci podklady natolik zastaraly, že již neodpovídají 
současné legislativě, akcionáři společnosti udělili na valné hromadě konané dne 27.03.2017 pokyn 
představenstvu společnosti ukončit práce na projektu ve stávající podobě, proto představenstvo 
společnosti následně rozhodlo mimo jiné také o předmětu zpětvzetí žádosti. Dne 21.04.2017 KÚOK 
zaslal pravomocné rozhodnutí odvolání spolu se správním spisem Městskému úřadu Český Těšín 

Podle § 66 odst. 1 písm. a) správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal 
svou žádost zpět, proto Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí na základě 
citovaného ustanovení usnesením územní řízení zastavuje. 

V souladu s § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, ve znění účinném od 01.04.2015, a § 144 
odst. 6 správního řádu se toto rozhodnutí doručuje účastníkům územního řízení jako v řízení 
s velkým počtem účastníků řízení, tj. veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků uvedených v § 85 
odst. 1 stavebního zákona, tj. žadatele a obce, na jejímž území má být předmětný stavební záměr 
uskutečněn, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou, v souladu s § 92 odst. 3 ve spojení 
s § 87 odst. 1 stavebního zákona. 

Žadateli se toto rozhodnutí doručuje přímo, protože plná moc, kterou žadatel udělil zmocněnci ÚJV 
Řež, a. s., dřívější obchodní firma Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., a která je součástí příslušného 
správního spisu, byla platná jen do 31.08.2011. 

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí 
označit všechny účastníky řízení. Účastníky řízení jsou KIC Odpady, a.s., statutární město Karviná, 
obec Doubrava, Lesy České republiky, Asental Land, s.r.o., Advanced World Transport a.s., OKD, 
a.s., Veolia Energie ČR, a.s., Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., DIAMO, státní podnik, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Moravskoslezský kraj, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková 
organizace, Richard Taraba, Simeon Sevdin, Státní energetická inspekce, RESORBENT, s. r. o., 
Římskokatolická farnost Karviná-Doly, Římskokatolická farnost Karviná, Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Green Gas DPB, a.s., Energie - stavební a báňská 
a.s., GEOSAN STAVEBNÍ a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., 
ČD – Telematika a.s., Povodí Odry, státní podnik, Statutární město Havířov, Město Petřvalld, Město 
Orlová, Obec Dětmarovice, Obec Albrechtice, Obec Chotěbuz, Obec Stonava, Obec Zebrzydowice, 
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Lázně Darkov, a.s., Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Spolek FRYGATO – 
EKO, Arnika – Centrum pro podporu občanů. 

 

Po u čen í  o  o dv o lán í :  

Proti tomuto usnesení se může účastník řízení odvolat podle § 76 odst. 5 a § 81 odst. 1 správního 
řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení usnesení. O odvolání rozhoduje 
Krajský úřad Olomouckého kraje, odb. strategického rozvoje. Odvolání se podává u Městského 
úřadu Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí. Odvolání obsahuje údaje o tom, 
proti kterému usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. 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 na jeho 
náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Podání odvolání 
proti usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 

„Otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Jarmila Lyčková 
vedoucí odboru výstavby 
a životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, jimž se rozhodnutí doručuje do vlastních 
rukou (viz § 92 odst. 3 ve spojení s § 87 odst. 1 stavebního zákona, § 9b odst. 3 zákona 
o posuzování vlivů na ŽP, ve znění účinném od 1. 4. 2015, a § 144 odst. 6 správního řádu):  
1. KIC Odpady, a.s., Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
2. statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Fryštátská 72/1, Fryštát, 

733 24 Karviná  
3. obec Doubrava, Doubrava 599, 735 33 Doubrava  
4. Mgr. Sandra Podskalská, advokátka, Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno  

(v zastoupení účastníka řízení obce Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá) 

 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou (viz 
§ 92 odst. 3 ve spojení s § 87 odst. 1 stavebního zákona, § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní propstředí, ve znění účinném od 1. 4. 2015, a § 144 odst. 6 správního řádu):  
5. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
6. Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
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7. Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 702 62 Ostrava  
8. OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 753 06 Karviná  
9. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
10. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
11. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
12. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha  
13. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
14. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 

734 01 Karviná  
15. Richard Taraba, Čtvercová 987/11, 735 35 Horní Suchá  
16. Simeon Sevdin, Kosmonautů 531/11, Ráj, 734 01 Karviná  
17. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 

Třebovice, 722 00 Ostrava  
18. RESORBENT, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská ostrava, 702 00 Ostrava  
19. Římskokatolická farnost Karviná-Doly, Pivovarská 2/1, Fryštát, 733 01 Karviná  
20. Římskokatolická farnost Karviná, Pivovarská 2/1, Fryštát, 733 01 Karviná  
21. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 

702 23 Ostrava  
22. Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 739 21 Paskov  
23. Energie - stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
24. GEOSAN STAVEBNÍ a.s.,   U průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7 
25. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava  
26. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha  
27. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 ústí nad Labem  
28. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín  
29. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4  
30. ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3  
31. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
32. Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov  
33. Město Petřvalld, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  
34. Město Orlová, Osvobození 796, Lutyně, 735 14 Orlová  
35. Obec Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné  
36. Obec Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice  
37. Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice  
38. Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz  
39. Obec Stonava, Stonava 730, 735 34 Stonava  
40. Obec Zebrzydowice, Polská republika  
41. Lázně Darkov, a.s., Čsl. Armády 2954/2, Hranice, 733 12 Karviná  
42. Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno  
43. Spolek FRYGATO – EKO, V Zákoutí 1135/3, Ráj, 734 01 Karviná  
44. Arnika – Centrum pro podporu občanů, Dělnická 541/13, Holešovice, 170 00 Praha  
 
Doručení se provede vyvěšením rozhodnutí na úředních deskách Městského úřadu Český Těšín, 
Magistrátu města Karviná, Obecního úřadu Doubrava a Obecního úřadu Horní Suchá. Patnáctým 
dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Český Těšín se rozhodnutí považuje 
za doručené (viz § 25 odst. 2 a 3 správního řádu).  
Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup,  viz elektronické úřední desky 
na webových stránkách města Český Těšín:  www.tesin.cz,  Statutárního města Karviná: 
www.karvina.cz, obce Doubrava: www.doubrava.cz a obce Horní Suchá: www.hornisucha.cz.  
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45. Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 24 Karviná  
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením 
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)  

46. Obecní úřad Doubrava, Doubrava 599, 735 33 Doubrava  
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením 
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí)  

47. Obecní úřad Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá  
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, 
včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením 
údajů o jejím vyvěšení a sejmutí) 
 

Dále obdrží: 
48. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Ostravská 883/8, 

Fryštát, 733 01 Karviná  
49. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Územní pracoviště Karviná, 

Těreškovové 2206, Mizerov, 734 01 Karviná  
50. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 

28. října 2771/117, 702 18 Ostrava  
51. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 2771/117, 

702 18 Ostrava  
52. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava  
53. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy 

majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
54. Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
55. Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6  
56. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 

Třebovice, 722 00 Ostrava  
57. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha  
58. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha  
59. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 

30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
60. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2  
61. Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, Oddělení strategií a plánování, Fryštátská 72/1, 

Fryštát, 733 24 Karviná  
62. Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Oddělení životního prostředí, 

Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 24 Karviná  
63. Městský úřad Orlová, Odbor výstavby životního prostředí, Osvobození 796, Lutyně, 

735 14 Orlová  
64. Městský úřad Orlová, Odbor dopravy, Osvobození 796, Lutyně, 735 14 Orlová  
65. Magistrát města Havířova, Odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov  
66. Magistrát města Havířova, Stavební a silniční správní úřad, Svornosti 86/2, Město, 

736 01 Havířov  
67. Obecní úřad Doubrava, Doubrava 599, 735 33 Doubrava  
68. Obecní úřad Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá  
69. Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Oddělení stavebního úřadu, 

Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 24 Karviná  
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