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Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako speciální stavební úřad pro silnice I. třídy ve smyslu 

§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen stavební zákon) a dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal svým rozhodnutím č.j. MSK 140963/2014 ze dne 10. 5. 2017 

podle § 115 stavebního zákona stavební povolení pro stavbu „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“  –  část 1 

v rozsahu následujících stavebních objektů a jejich částí: SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část 

km 1,720-4,650 a 5,080-5,400; SO 112 MÚK Nebory v km 5,420; SO 210 Most na silnici I/68 přes Ropičanku, 

MK a trať ČD km 3,628; SO 211 Most na silnici I/68 přes vodoteč – podchod pro zvěř v km 4,586; SO 261 

Opěrná zeď km 3,850-3,890 vlevo; SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,720-4,650 a 5,080-

5,400; SO 305 Dešťová kanalizace I/68, km 1,808-2,460; SO 306 Dešťová kanalizace I/68, km 2,820-3,433; SO 

307 Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 3,847-4,650; SO 308 Dešťová kanalizace I/68, 

km 5,200-5,400 a SO 357 Úprava stávajícího koryta Ropičanky, km 3,780. 

Dne 29. 5. 2017 v 19:43:46 hod. bylo proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání společnosti Keriani, a.s., 

IČ 26932628, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00  Praha 1, které je přílohou tohoto oznámení. 

Krajský úřad v souladu s § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zasílá stejnopis podaného 

odvolání všem ostatním účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzývá je tímto, aby se 

k podanému odvolání vyjádřili nejpozději do 27. 7. 2017 na adrese: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18  Ostrava. 

 

Čj: MSK  86108/2017 
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Vyřizuje: Ing. Patrik Janota 
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Datum: 29. 6. 2017 
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Příloha: 

- Odvolání společnosti Keriani, a.s., IČ 26932628, doručené dne  29. 5. 2017 v 19:43:46 hod. 

 

 

Ing. Patrik Janota 

referent pro silniční hospodářství „otisk úředního razítka“ 

odboru dopravy a chytrého regionu 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, městského úřadu 

Třinec a obecních úřadech obcí Hnojník, Střítež a Ropice po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sňato dne: 

 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. 

 
 
 
 
 
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, jež 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, 

- Třanovický ekologický spolek, Třanovice 198, 739 53  Třanovice – ID DS: 2nimyin, 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka): 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 

- Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj, 

- Obecní úřad Ropice – ID DS: q7hbih2 

- Obecní úřad Střítež – ID DS: zkqb4rp 

- Obecní úřad Hnojník – ID DS: stdbeca 
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