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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR,, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 145 05  Praha 4 - Nusl e, 
které zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., I ČO 48394637, Havlíčkovo náb řeží 696, 702 00  
Ostrava 

(dále jen "stavebník") dne 10.7.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

"Silnice I/68 T řanovice - Nebory"  
 

stavební objekty: 
SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711 
SO 125 Přeložka MK Hnojník pod SO 205 - část km 0,070000-0,633952 (KÚ) 
SO 153 Účelové komunikace ve St říteži - část větev 1 a 3 
SO 154 Lesní cesta pro p ěší km 4,584 
SO 207 Most na MO2k 5,5/30 p řes silnice I/68 v km 1,287 
SO 209 Most na silnici III/4763 p řes I/68 v km 2,711 
SO 262 Opěrná zeď na SO 122 

 

na pozemcích parc. č. 1081, 1083/4 a 1083/5 (oddělené z pozemku parc.č. 1083), 1111, 1600/1 
(oddělen z pozemku parc.č. 1079), 1600/2 (oddělen z pozemku parc.č. 1084), 1600/4 (oddělen 
z pozemku parc.č. 1080), 1600/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1083), 1600/6 (oddělen 
z pozemku parc.č. 1077/5), 1600/19 (oddělen z pozemku parc.č. 1056/10), 1600/20 (oddělen 
z pozemku parc.č. 1056/11) v katastrálním území Hnojník,  
parc. č. 1905/27 (oddělen z pozemku parc.č. 1905/6), 1906/4 (oddělen z pozemku parc. 
č. 1906), 1921/5 (oddělen z pozemku parc.č. 1921), 1921/1 (oddělen z pozemku parc.č.1921)  

Doporu čeně 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546 
145 05  Praha 4 - Nusle 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS 
ZN.: 

 

ZE DNE:  
NAŠE ZN.: MěÚT/33766/2014/SŘaÚP/Vi 
  

VYŘIZUJE: 
Eva Vitasková, DiS. 
Oprávněná úřední osoba 

TEL.: 558 306 236 
FAX: 558 306 143 
E-MAIL: eva.vitaskova@trinecko.cz 
  
DATUM: 11.8. 2014 
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v katastrálním území Ropice, (dle prováděných pozemkových úprav je pozemek parc.č. 1921/6 
v kat. území Ropice),   

parc. č. 1141/1, 1141/6 (oddělen z pozemku parc.č. 1141/1), 1207/10 (oddělen z pozemku 
parc.č. 908/1), 1207/11 (oddělen z pozemku parc.č. 108), 1207/12 (oddělen z pozemku parc. 
č. 105), 1207/13 (oddělen z pozemku parc.č. 1161/1), 1207/14 (oddělen z pozemku parc. 
č. 1162/1), 1207/15 (oddělen z pozemku parc.č. 882/1) v katastrálním území Střítež, 
parc. č. 3466 v katastrálním území Třanovice.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Stavba „silnice I/68 Třanovice - Nebory“ byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby, které 
vydal odbor stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 1.11.2011 pod  
č.j. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si, které bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 
20.4.2012 zn. ÚPS/5177/2012/Kol 328.1 A5 a které nabylo právní moci dne 23.4.2012.  
 
Souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) byl vydán 
odborem stavebního řádu a ÚP Městského úřadu v Třinci dne 15.4.2013 pod  
č.j. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si – stavební úřad.  

Předmětem stavební akce jsou jednotlivé stavební objekty přímo související s výstavbou 
přeložky silnice I/68 v úseku Třanovice - Nebory, které jsou níže uvedené. 
 

Stavba obsahuje: 
- SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711  - přeložka silnice II/4763, která bude 

přerušena výstavbou silnice I/68. Přeložka je situována v obci Střítež a je navržena 
dvoupruhová, obousměrná v kategorii S 7,5/50 celkové délky 568,27 m. Návrhy směrových 
oblouků o R = 220, 215 a 150 odpovídající návrhové rychlosti dle ČSN. Výškové řešení se 
odvíjí od nivelety hlavní trasy a podjezdnou výškou nadjezdu (SO 209), po kterém přeložka 
hlavní trasu přechází. Maximální podélný spád činí 5,21 %, minimální výškový oblouk je  
o R = 1000 m.  

- SO 125 Přeložka MK Hnojník pod SO 205  - část km 0,070000-0,633952 (KÚ) - bude 
řešená část přeložky v km 0,70000 - 0,633952 (konec úseku). Stavební část řeší propojení 
severní a jižní části obce Hnojník. Přeložka se napojuje na stávající místní komunikaci 
severně od přeložky I/68 a vznikl z požadavku OˇU Hnojník. Přeložka se napojuje na 
stávající místní komunikaci severně od přeložky I/68, v délce cca 400 m jde v souběhu  
s tělesem silnice I/68 a v km 0,190 SO 101 podchází pod mostním objektem SO 205 (most 
na silnici I/68 přes Stonávku a silnici II/474 km 0,223) přeložku silnice I/68. Pod mostním 
objektem je zřízena vlevo ve směru staničení výhybna v km 0,43050. V jižní části obce se 
přeložka napojuje na stávající místní komunikaci. Přeložka je řešena v kategorii MO1k -
/4,0/30 a její celková délka činí 633,95 m (povoluje se nyní délka 563 m). Směrové oblouky 
o poloměru R = 300, 80, 70, 30, 40 vyhovují návrhové rychlosti 30 km/h, pouze úvodní 
oblouk v napojení na stávající komunikaci je z důvodu polohy stávající zástavby  
a minimalizace záboru navržen o R = 25 m na nižší Vn. Výškově je přeložka vedena po 
stávajícím terénu, v místě v souběhu s říčkou Stonávka pod mostem SO 205 je vedena  
v násypu výšky 1,5 - 2,0 m z důvodu možnosti zaplavování. Maximální podélný spád je  
3,7 %, minimální poloměr výškového oblouku je R = 1300 m.  

- SO 153 Účelové komunikace ve St říteži  - část větev 1 a 3 - bude provedena přeložka 
části komunikace větev č. 1 a 3. Účelová komunikace řeší napojení stávajících účelových 
komunikací a přístupy na pozemky v obci Střítež z přeložky silnice III/4763 - SO 122. 
Objekt je rozdělen na tři větve - větve 1 a 2 řeší napojení v severní části obce, větev 3  
v jižní části. Komunikace jsou navrženy v kategorii MO1k -/4/30 (větve 1 a 3). Délka větve 1 
je 91,54 m a větve 3 činí 74,17 m. Návrh nivelety je závislý na výškovém průběhu 
předložky silnice III/4763 - SO 122 a napojení na stávající komunikace. Maximální spád 
větve 1 je 2,62 % a 8,85 % na větvi 3, minimální poloměr zakružovacího oblouku je 150 m. 
Směrové poloměry jsou u větve 1 R = 15 m a R = 30 m, větve 3 R = 12,5 m.  
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- SO 154 Lesní cesta pro p ěší km 4,584  - stavební objekt řeší náhradu za přerušenou lesní 
cestu výstavbou přeložky silnice I/68. Objekt podchází silnici I/68 pod mostním objektem 
SO 211 (most na silnici I/68 přes vodoteč-podchod pro zvěř v km 4,586), podchozí výška je 
2,5 m. Cesta je navržena v šířce 2,0 m a její celková délka činí 127,15 m. 

- SO 207 Most na MO2k 5,5/30 p řes silnice I/68 v km 1,287  - nadjezd převádí přeložku MK 
Hnojník kategorie MO2k 5,5/30 přes přeložku silnice I/68. Pro návrh objektu je určující 
příčné uspořádání a průjezdní prostory přemosťované komunikace a konfigurace okolního 
terénu. Součet rozpětí mostních polí je 55,2 m. Nosná konstrukce je spojitá o dvou polích  
z předpjatého betonu, s výškovým náběhem nad vnitřní podpěrou. Uložení na opěře 1 je na 
ložiskách, mezi podpěrou 2 a opěrou 3 je konstrukční systém vzpěra-táhlo. Spodní stavba 
na opěře 1 je masivní se základem na pilotách, na podpěře 2 je základ na pilotách. Do 
tohoto základu jsou vetknuty monolitická vzpěra a monolitické táhlo. Vzpěra je vetknuta do 
nosné konstrukce v ose uložení podpěry 2. Spodní stavbu na opěře tvoří příčník nosné 
konstrukce, do kterého je vetknuto táhlo. Příčník je uložen přímo na pilotách. Délka 
přemostění 52,59 m, délka mostu 64,40 m, rozpětí jednotlivých polí 36,0  + 19,2 m, volná 
šířka mostu 5,500 m, bez chodníků, šířka mostu 7,100 m, výška mostu nad terénem 9,9 m, 
stavební výška mostu 1,30 m, zatížitelnost mostu: normální - nejméně 22 t, výhradní - 
nejméně 40 t. 

- SO 209 Most na silnici III/4763 p řes I/68 v km 2,711  - nadjezd převádí přeložku silnice 
III/4763 kategorie S7,5/50 přes přeložku silnice I/68. Pro návrh objektu je určující příčné 
uspořádání a průjezdní prostory přemosťované komunikace a konfigurace okolního terénu. 
Součet rozpětí mostních polí je 61 m. Nosná konstrukce je spojitá o třech polích  
z předpjatého betonu, integrovaná se spodní stavbou. Krajní opěry jsou tvořeny příčníky 
nosné konstrukce. Příčníky jsou uloženy přímo na pilotách. Vnitřní podpěry jsou stěnové na 
pilotovém základu. Délka přemostění 58,67 m, délka mostu 69,50 m, rozpětí jednotlivých 
polí 16,0+29,0+16,0 m, volná šířka mostu 8.500 m,  šířka mostu 11.050 m, výška mostu 
nad terénem 9.20 m, stavební výška mostu 1,32 m, zatížitelnost mostu: normální - nejméně 
32 t, výhradní - nejméně 80 t, výjimečná - nejméně 196 t.  

- SO 262 Opěrná zeď na SO 122 - je situována na levé straně silnice přeložky silnice III/4763 
(SO 122) v km 0,455 - 0,515. Přeložka silnice navržena v kategorii S 7,5/50. Celková délka 
opěrné zdi vychází z požadavku na ochranu pozemků vlevo od hlavní trasy. Vzhledem  
k výšce náspu je výška zdi proměnná. Délka zdi je 60 m. Navržena je konstrukce  
z armované zeminy doplněná z lícní strany betonovými tvarovkami. V horní části je 
konstrukce opatřena betonovou římsou se svodidlovým zábradlím.  

 

Odbor stav. řádu a ÚP Městského úřadu Třinec, jako speciální stavební úřad dopravní příslušný 
podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky  
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na 
místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení 
své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doru čení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stav. řádu a ÚP 
Městského úřadu Třinec, úřední dny Po a St 8 – 17 hod., ve dnech Út, Čt a Pá od 7 – 15:30 
hod., nejlépe však po telefonické dohodě, tel. čís. 558 306 236). 

  

Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
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je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce 
povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí 
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. 
jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho 
oprávněného držitele.  

Vzhledem k počtu účastníků řízení je možno dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), předmětné řízení o vydání 
stavebního povolení označit jako řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle citovaného 
ustanovení správního řádu, dle odst. 6 lze doručovat písemnosti v řízení s velkým počtem 
účastníků řízení veřejnou vyhláškou. 

Doručování písemnosti veřejnou vyhláškou je upraveno ustanovením § 25 odst. 2 správního 
řádu – písemnost se vyvěsí na úřední desce a zveřejní se též způsobem umožňující dálkový 
přístup. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Stavebníkovi 
(vlastníkovi stavby) je oznámení doručováno v souladu s ustanovením § 115 odst. 5 stavebního 
zákona a v souladu s ustanovením § 19 a § 21 správního řádu do vlastních rukou.    

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníci řízení 
mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, popřípadě navrhnout jeho 
doplnění v termínu do 5 dnů po skončení výše uvedené lhůty pro podání námitek, popřípadě 
důkazů. Po uplynutí této doby bude ve věci rozhodnuto.  

Občanská sdružení, pokud využijí svého práva upraveného ustanovením § 70 odst. 2 zákona     
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Občanské sdružení 
dle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění se stane 
účastníkem řízení předmětného stavebního řízení, pokud svou účast písemně oznámí zdejšímu 
speciálnímu úřadu, a to do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo předmětné oznámení o zahájení 
stavebního řízení doručeno. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc 
ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
  
Eva Vitasková, DiS.  
referent odboru SŘ a ÚP 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třinec, 
který písemnost doručuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  
Současně bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce Obecních úřadů Třanovice, Hnojník, 
Střítež a Ropice, kde bude rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zde toto 
vyvěšení nemá účinky doručení, na které je v řízení vázáno počítání lhůt.  
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Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a 
současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, které zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IDDS: 
r7pb5ee 
 
2. Vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – doručení 
veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení 
s velkým počtem účastníků řízení), 
 
3. Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jeho vlastnické právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno dle záboru pozemků potřebných pro výstavbu, ploch 
zařízení situace staveniště v měřítku 1:3000, část E, čís. přílohy 249078/E/2 s datem 10/2009, 
stupeň dokumentace DSP – VD-ZDS v měřítku 1:3000 (i vlastníci veřejné technické 
infrastruktury) – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení),  
 
4. Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 
právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno – doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 
144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – řízení s velkým počtem účastníků řízení) 
 
5. Občanská sdružení, pokud využijí svého práva upraveného ustanovením § 70 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - doručení veřejnou 
vyhláškou.    
 
 
dotčené orgány 
6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: 
spdaive 
7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f 
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 
8x6bxsd 
9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 
8x6bxsd 
10. Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61  Třinec 1 
11. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č.p. 160, Staré 
Město, 739 61  Třinec 1 
12. Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca 
13. Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
14. Obecní úřad Třanovice, IDDS: zevbq7d 
15. Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd 
16. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: 
n5hai7v 
17. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Třinec, IDDS: 
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n5hai7v 
18. Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2 
19. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: w4wbu9s 
20. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, IDDS: 
w4wbu9s 
18. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: w4wbu9s 
 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
 
Obecní úřad Hnojník, IDDS: stdbeca 
Obecní úřad Střítež, IDDS: zkqb4rp 
Obecní úřad Třanovice, IDDS: zevbq7d 
Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2 
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