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USNESENÍ 
Veřejná vyhláška

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství v souladu s § 112 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
stavební zákon) a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen správní řád), určuje účastníkům řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona a s 
odkazem na § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: 
- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), pokud se podáním 
písemného oznámení přihlásí speciálnímu stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne 
vyvěšení předmětné veřejné vyhlášky a to pouze obec dotčená záměrem nebo dotčená 
veřejnost, kterou je dle § 3 písm. i) bodu 2 citovaného zákona právnická osoba soukromého 
práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního 
prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná 
činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle 
§ 9b odst. 1 citovaného zákona, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. 

a jejich zástupcům lhůtu, ve které mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy ve 
stavebním řízení oznámeném opatřením ze dne 16.05.2017 pod č. j. MěÚT/23309/2017. 
Účastníkům řízení dle § 109 písm. g stavebního zákona se stanoví desetidenní lhůta, která 
se počítá ode dne, kdy bylo speciálnímu stavebnímu úřadu doručeno písemné oznámení 
dotčené veřejnosti vymezené § 3 písm. i) bodem 2 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a obce dotčené záměrem, že se přihlašují za účastníka předmětného stavebního 
řízení.

Speciální stavební úřad účastníky řízení řádně upozorňuje, že je ve stavebním řízení uplatněna 
zásada koncentrace řízení, což znamená, že účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě 
důkazy uplatnit pouze do konce speciálním stavebním úřadem tímto usnesením určené lhůty. K 
námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto. 
Do spisu (do podkladů rozhodnutí) mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle Městského úřadu 
Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství v úředních dnech pondělí, středa 8:00 – 17:00 
hodin, kanc. č. 114.
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Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení dle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 
patnácti dnů ode dne jeho doručení. V daném případě je usnesení doručováno jako příloha
oznámení o zahájení stavebního řízení (č. j. MěÚT/23309/2017). Podané odvolání nemá odkladný 
účinek. 
Odvolání se podává u Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství a je 
adresováno na odvolací orgán Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník řízení potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. 

Otisk úředního razítka

Ing. Milan Worek v. r.
referent odboru

Toto usnesení o určení lhůty musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Třinec,
Obecního úřadu Ropice po dobu 30 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podpis, razítko

Rozdělovník 
Účastníci řízení: 
- INKOS – OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava – ID DS: 

r7pb5ee,
- vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou–li být jejich vlastnická práva k 

pozemkům prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) –
veřejná vyhláška, 

- vlastníci staveb na pozemcích, na nichž má být stavba prováděna, a ti, kteří mají k těmto 
pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná 
vyhláška, 

- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kteří mají k těmto sousedním 
pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich právo prováděním stavby 
přímo dotčeno – veřejná vyhláška, 

- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí – veřejná vyhláška. 

Dotčené orgány (datová schránka): 
- Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ – ID DS: 4anbqsj,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ID DS: 

8x6bxsd
- Ministerstvo životního prostředí – ID DS: 9gsaax4. 

Veřejnost vymezená § 3 písm. h) a písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí –
veřejná vyhláška. 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka): 
- Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj
- Obecní úřad Ropice – ID DS: q7hbih2
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