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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu Třinec, jako stavební úřad 
stanovený opatřením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, 
stavebního řádu a památkové péče, ze dne 2. 2. 2007 pod čj. MSK 18274/2007 podle  § 13  odst. 
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pro provedení územního řízení předmětné 
stavby a vydání příslušného rozhodnutí, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 12. 2. 2009 podal 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha zastoupené INKOS-
OSTRAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava 

(dále jen "žadatel") a vydal dne 6. 8. 2009 územní rozhodnutí. V odvolacím řízení bylo toto 
rozhodnutí zrušeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování, 
stavebního řádu a kultury rozhodnutím ze dne 25. 1. 2010 pod čj. MSK 166830/2009 a věc byla 
vrácena stavebnímu úřadu k novému projednání. Na základě doplnění a upřesnění podkladů a 
nového posouzení stavební úřad 

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 

Silnice I/68 Třanovice-Nebory 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3012, 3013, 3014, 3007, 3006, 3005, 3004, 3003, 3002, 
3000, 2999, 2996, 2997, 2004, 2868, 2866, 2867, 2865, 3193, 3382, 3383, 3403, 3487, 3404, 

Doporučeně 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546 
140 00  Praha 
zastoupené INKOS-OSTRAVA a.s.,  
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.: MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Cze 
  
VYŘIZUJE: Iveta Sikorová 

TEL.: 558 306 232 

FAX: 558 306 237 
E-MAIL:  
  
DATUM: 1.11.2011 
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3406, 3435, 3434, 3496, 3488, 3489, 3569, 3568, 3567, 3570, 3566, 3571, 3608, 3609, 3565, 
3407, 3560, 3408, 3409, 3410, 3585, 3411, 3433, 3438, 3431, 3430, 3442, 3441, 3445, 3444, 
3443, 3427, 3428, 3449, 3450, 3447, 3470, 3469, 3468, 3467, 3446, 3471, 3472, 3473, 3512, 
3448, 3457, 3458, 3466, 3412, 3432, 3423, 3424, 3425, 3426, 3397, 3452, 3451 v katastrálním 
území Třanovice 

 parc. č. 973/1, 975, 977, 978, 981/1, 982, 983, 1056/1, 1056/8, 1056/9, 1056/10, 1056/11, 
1056/12, 1060, 1061/1, 1075, 1076, 1077/5, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1111, 1539/1, 
1540/1, 1544, 1545, 1548, 1549/2, 1550, 1551/1 v katastrálním území Hnojník, 

parc. č. 67, 82/1, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 105, 107, 108, 620, 638, 639, 648/1, 648/2, 
649/1, 650, 653/1, 653/2, 655, 656, 657, 759/1, 761, 762/1, 763, 882/1, 908/1, 908/10, 909/1, 
909/2, 909/3, 909/4, 909/5, 909/7, 1141/1, 1150/1, 1150/2, 1157, 1161/1, 1162/1, 1185/1, 
1185/6, 1187/1, 1199/1 v katastrálním území Střítež , 

parc. č. 1491, 1493, 1495/1, 1644/1, 1644/5, 1644/6, 1681, 1707/1, 1715, 1718, 1719/1, 1727/1, 
1905/5, 1905/6, 1905/8, 1905/10, 1905/14, 1906, 1921, 1935/2, 1937, 1945/1, 1945/7, 1945/10, 
1965/1, 2177, 2178/1 v katastrálním území Ropice,  

parc. č. 290/1, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 292/4, 292/5, 292/7, 295/1, 295/2, 361/2, 362/4, 
362/11, 1356/1 v katastrálním území Nebory. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Stavba je součástí definitivního řešení propojení R48 se Slovenskou republikou po silnici 
I/68 a I/11 v úseku Třanovice (R48) - Mosty u Jablunkova. Na začátku stavby v km 0,000 se 
řeší napojení přeložky silnice I/68 na rychlostní komunikaci R 48 v Třanovicích, dále trasa 
vede mimo zastavěná území obcí Třanovice, Hnojník, Střítež a Ropice a končí v 
katastrálním území Nebory na křížení se stávající silnicí I/68 a mimoúrovňové křižovatce 
Nebory. Celková délka přeložky je 5 400 m. Součástí stavby je množství přeložek 
komunikací, inženýrských sítí a vodních toků vyvolaných novou trasou umísťované 
komunikace. Stavba se podle návrhu dělí na tyto stavební objekty: 

- SO 101 Přeložka silnice I/68, km 0,0-5,400 

- SO 111 Mimoúrovňová křižovatka (zkráceně MÚK) Třanovice 

- SO 112 MÚK Nebory v km 5,420 

- SO 121 Přeložka místní komunikace (zkráceně MK) Hnojník v km 1,288 

- SO 122 Přeložka silnice IIIú4763 v km 2, 711 

- SO 123 Přeložka MK Ropice v km 4,700 

- SO 124 Přeložka MK Třanovice přes R 48 

- SO 125 Přeložka MK Hnojník pod SO 205 

- SO 151 Přeložka polní cesty km 1,290-1,430 vlevo 

- SO 152 Přeložka polní cesty km 3,850-4,270 vlevo 

- SO 153 Účelové komunikace ve Stříteži 

- SO 154 Lesní cesta pro pěší km 4,584 

- mostní objekty 

- SO 201 Most na větvi 3 MÚK Třanovice přes potok Mlýnka 

- SO 202 Most na větvi 4 MÚK Třanovice přes R 48 a potok Mlýnka 

- SO 203.1 Most na větvi 5 MÚK Třanovice přes R 48 

- SO 203.2 Most na větvi 5 MÚK Třanovice přes potok Mlýnka 

- SO 204 Most na větvi 6 MÚK Třanovice přes potok Mlýnka 

- SO 205 Most na silnici I/68 přes Stonávku, silnici II/474 km 0,223 
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- SO 206 Most na silnici I/68 přes vodoteč v km 0,572 

- SO 207 Most na místní obslužné komunikaci přes silnici I/68 v km 1,287 

- SO 208 Most na silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741 

- SO 209 Most na silnici III/4763 přes I/68 v km 2, 711 

- 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 212 Most na MK přes I/68 v km 4,699 

- SO 241 Most přes R 48 na MK SO 124 

- SO 242 Rozšíření mostu přes vodoteč v km 14,338 R 48 

- SO 261 Opěrná zeď km 3,850-3,890 vlevo 

- SO 262 Opěrná zeď na SO 122 

- SO 271 Protihlukové stěny na I/68 

- SO 272 Protihlukové stěny MÚK Třanovice 

- vodohospodářské objekty 

- SO 301 Dešťová kanalizace I/68, do km 0,220 

- SO 302 Dešťová kanalizace I/68, km 0,223-0,525 

- SO 303 Dešťová kanalizace I/68, km 0,563-1,120 

- SO 304 Dešťová kanalizace I/68, km 1,120-1,675 

- 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 

- SO 308 Dešťová kanalizace I/68, km 5,200-5,400 

- SO 321 Přeložka vodovodu OÚ Horní Tošanovice-MÚK Třanovice 

- SO 323 Přeložka vodovodu DN 50 ObÚ Hnojník - km 1,448 

- SO 324 Přeložka vodovodu ObÚ Střítež - km 2,764 

- SO 325 Přeložka vodovodu DN 63 ObÚ Střítež - km 3,280 

- SO 326 Přeložka vodovodu DN 50 SmVaK - km 5,265 

- SO 327 Přípojka vodovodu k č. p. 138 – km 5,210 

- SO 331Přípojka dešťové kanalizace od č. p. 138 – km 5,120 

- SO 351 Přeložka vodního toku Mlýnka, km 0,272 - větev 3 

- SO 352 Úprava stávajícího koryta Stonávky, km 0,218 

- SO 353 Přeložka bezejmenné vodoteče, km 0,559 

- SO 354 Přeložka Černého potoka, km 1,727 

- SO 355 Přeložka bezejmenné vodoteče, km 1,780 

- SO 356 Přeložka bezejmenné vodoteče, km 3, 579 

- SO 357 Úprava stávajícího koryta Ropičanky, km 3, 765 

- SO 358 Přeložka pravostranného přítoku Ropičanky, km 3, 780 

- SO 359 Přeložka bezejmenné vodoteče, km 4,589 

- SO 361 Přeložka HOZ, km 1,937 

- elektro a sdělovací objekty 

- SO 411 Přeložka venkovního vedení VN v km 2,600-3,100 

- SO 412 Přeložka venkovního vedení VN v km 2, 680 

- SO 414 Přeložka venkovního vedení VN v km 5,067 
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- SO 422 Přeložka venkovního vedení NN v km 0,400 V3 MÚK Třanovice 

- SO 424 Přeložka venkovního vedení v km 1,540 

- SO 426 Přeložka venkovního vedení NN v km 2, 700 

- SO 427 Přeložka venkovního vedení NN v km 4,600-4,700 

- SO 441 Přeložka vedení VO v km 0,400 V3 MÚK Třanovice 

- SO 442 Přeložka vedení VO v km 2, 700 

- SO 443 Přeložka vedení VO v km 4,500-4,700 

- SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 0,400 V3 MÚK Třanovice 

- SO 462 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 0,400 V3 MÚK Třanovice 

- SO 463 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 2, 780 

- SO 464 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 2, 780 

- SO 466 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 3, 744 

- SO 467 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 0,420 V2 MÚK Třanovice 

- objekty plynovodů 

- SO 511 Přeložka STL plynovodu PE 63 v km 2, 810 

- SO 512 Přeložka STL plynovodu PE 63 v km 0,411 V3 MÚK Třanovice 

- SO 513 Přeložka STL plynovodu PE 32 u SO 124 

 

b) Umístění stavby na pozemcích:  

Jedná se o rozsáhlou stavbu, která prochází množstvím vyjmenovaných pozemků a je nutno pro 
její umístění odstranit několik stávajících staveb v trase navrhované komunikace. Umístění 
stavby na pozemcích nelze jednoduše popsat, navržené řešení je zřejmé z výkresů dokumentace 
pro územní řízení a situace stavby, která je nedílnou součástí rozhodnutí. 

 

c) Určení prostorového řešení stavby: 

Hlavní stavba, tj. silnice I/68, je čtyřpruhovou komunikací délky 5 400 m. Stavba obsahuje dvě 
mimoúrovňové křižovatky, 15 mostů, 4 mimoúrovňové křížení silnice se stávajícími 
komunikacemi, opěrné zdi, protihlukové stěny, kanalizace a množství přeložek inženýrských sítí 
a dalších objektů, jak je uvedeno v přehledu stavebních objektů. 

 

d) Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

Jedná se o dopravní stavbu, která ovlivní okolí hlukem, vibracemi a exhalacemi. Podle hlukové 
studie je vyznačena v situacích stavby izofona 50 dB, která je hranicí hlukové zátěže okolí. Pro 
omezení vlivu hluku na okolí jsou navrženy protihlukové stěny podél silnice. Skutečný vliv 
stavby na okolí bude prověřen až po realizaci stavby měřením. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je podél silnice I. třídy 
vymezeno ochranné pásmo v šířce 50 m od osy vozovky, kde platí omezení činností dle 
ustanovení tohoto zákona. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí zpracovanou v srpnu 2011, 
která obsahuje 2 výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebních pozemků, umístěním stavby a vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

2. Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována pro stavby povolované speciálním 
dopravním stavebním úřadem podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
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projektové dokumentace dopravních staveb, u ostatních staveb podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Dokumentace bude zpracována dále podle ustanovení vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.  

3. Podmínkou umístění stavby je demolice rodinných domů a jejich hospodářských budov 
v trase navržené komunikace tj. čp. 110, 210 a 124 v obci Třanovice a čp. 409 v obci 
Hnojník. Před zahájením stavby musí žadatel ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu záměr 
odstranění staveb dle ust. § 128 stavebního zákona. 

4. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Ministerstva životního prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) vydaném dne 29. 2. 2008 pod čj. 18554/ENV/08 a to: 

a) Podmínka č. 1 V dokumentaci pro stavební povolení řešit plán organizace výstavby 
s ohledem na antropogenní zónu z hlediska ochrany před hlukem a vibracemi, ochrany 
ovzduší, ochrany podzemních vod, nakládání s chemickými látkami a odpady, havarijní 
připravenosti, dodržování pořádku a čistoty na stavbě. Veškeré práce spojené s návozem 
stavebního a technologického materiálu budou správnou organizací stavby 
minimalizovány.  

    b)  Podmínka č. 3 V dokumentaci pro stavební řízení řešit v úsecích podél blízké zástavby 
 typy povrchů  s nejnižším možným koeficientem F3 (dle novely metodiky pro výpočet 
 hluku ze silniční dopravy, Planeta 2/2005) pro další snížení hladin hluku a vibrací. 

c) Podmínka č. 11 V dokumentaci pro stavební povolení v plánu organizace výstavby 
důsledně uplatnit opatření pro minimalizaci vlivů na přírodní systémy, koordinaci 
stavebních prací z hlediska časového dodržení potřebných klidových období pro přírodní 
systémy, dodržení všech opatření omezujících vstup do kvalitních částí přírodních 
systémů, které nebudou stavbou přímo dotčeny. 

d) Podmínka č. 17 Časové rozčlenění zahájení stavebních prací řešit s ohledem na 
požadavky zabezpečení eliminace vlivu na mihuli potoční (třecí migrace 05-06) a vydru 
říční (mláďata 03-09) dle zpracovaného hodnocení NATURA 2000. 

e) Podmínka č. 21 Minimalizovat vstup do niv, stavební práce v nivách konzultovat 
s orgánem ochrany přírody. 

    f)  Podmínka č. 28 V dokumentaci pro stavební povolení řešit ochranu dřevin, a to návrhem 
 konkrétních opatření k ochraně podle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
 úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

g) Podmínka č. 38 V dokumentaci pro stavební povolení navrhnout plán organizace 
výstavby z hlediska ochrany vod a půdy tak, aby řešil opatření proti ovlivnění vody 
splachy z narušeného půdního povrchu, opatření proti zhutňování půd a proti možné 
kontaminaci  prostředí při případném úniku látek nebezpečných vodám. 

h) Podmínka č. 42 V dokumentaci pro stavební povolení stanovit síť monitorovaných 
hydrogeologických objektů, zpracovat projekt sledování kvality podzemních a 
povrchových vod, postup a četnost měření hladin podzemních vod ve studních v okolí 
stavby před zahájením stavby, v jejím průběhu a po dokončení a navrhnout opatření, 
pokud bude zjištěno možné ovlivnění stavbou. 

i) Podmínka č. 46 Provést podrobná ověření geotechnických vlastností zemin, které jsou 
ve výkopových partiích a stanovit jejich využitelnost pro násypy. V případě 
prokazatelného deficitu projednat dovoz materiálů vhodných pro násypy. 

j) Podmínka č. 47 V dokumentaci upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich 
množství a předpokládaný způsob zneškodnění. 
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k) Podmínka č. 48 V další přípravě stavby postupovat v souladu s podmínkami §22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

5. Do stavebního řízení předložit smlouvu nebo jiný závazný doklad o tom, že budou 
prováděny pozemkové úpravy, v rámci kterých se bude řešit přístupnost všech lokalit, u 
nichž dojde provedením stavby k oddělení od okolí – upravena část podmínky č. 8 ve 
stanovisku Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění 
(dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydaném dne 29. 2. 2008 pod 
čj. 18554/ENV/08  

6. V dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby budou splněny podmínky dané 
v souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaném Ministerstvem životního 
prostředí dne 16. 9. 2008 pod čj. 41381/ENV/08, 1545/660/08 a jeho změny ze dne 30. 
5. 2011 čj. 38477/ENV/11, 1154/660/11, které jsou závaznou součástí tohoto rozhodnutí 
a jsou v příloze tohoto rozhodnutí. 

7. V dokumentaci pro stavební povolení řešit podmínky dané v závazném stanovisku 
k zásahu do významných krajinných prvků odborem životního prostředí a zemědělství 
Městského úřadu Třinec ze dne 29. 4. 2009 zn. 29964/2008/ŽPaZ/Ks/246.4 a to  

a. Minimalizovat pohyb mechanizace ve významných krajinných prvcích. Stroje 
pracující ve vodních tocích vybavit ekologickými náplněmi. 

b. Práce v korytech vodních toků musí být realizovány mimo období rozmnožování a 
raného ontogenetického vývoje střevle potoční, vranky pruhoploutvé a vranky 
obecné (tj. mimo duben až srpen kalendářního roku) 

c. Ve významných krajinných prvcích nebude skladován stavební ani výkopový 
materiál. 

d. Při přemostění vodních toků budou oboustranné lavice provedeny v souladu 
s Metodikou křížení komunikace a vodních toků s funkcí biokoridoru, Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, 1995. 

e. V okolí vodních toků budou provedeny vhodné vegetační úpravy dle daného typu 
stanoviště /břehové porosty, nivy, stanoviště mimo nivy). Výsadba bude provedena 
z geograficky původních dřevin. Vegetační úpravy budou zpracovány odborně 
způsobilou osobou v oblasti krajinářské tvorby. Do projektu vegetačních úprav bude 
zapracována následná péče v délce 5 let od výsadby. Vegetační úpravy budou 
předem projednány a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody. 

f. Kolem lesních průseků budou provedeny výsadby dřevin – ochranné vegetační pásy. 
Pro výsadby budou použity geograficky původní dřeviny. 

g. Dokumentace pro stavební povolení bude předložena k vyjádření orgánu ochrany 
přírody, který závazné stanovisko vydal. 

8. V dokumentaci pro stavební řízení řešit podmínku uvedenou v souhlasu podle ust. § 12 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění tj. z hlediska 
ochrany krajinného rázu vydaném odborem životního prostředí a zemědělství Městského 
úřadu Třinec dne 15. 4. 2009 zn. 31368/2008/ŽPaZ/Ks/246.4 a to: 

 Stavba bude začleněna do okolní krajiny vhodnou výsadbou geograficky původních 
 dřevin a to po celé délce daného úseku. Vegetační úpravy budou zpracovány odborně 
 způsobilou osobou v oblasti krajinářské tvorby. Vegetační úpravy budou navrženy na 
 všech svazích ale i v místech mimo svahy, zejména u velkých dopravních uzlů, u vodních 
 toků, v místech manipulačních pruhů apod. a to v rozsahu, který povede k minimalizaci 
 negativního vlivu na krajinný ráz a nikoli jen dle rozsahu kácené zeleně. Kolem lesních 
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 průseků budou provedeny výsadby dřevin – ochranné vegetační pásy. Protihlukové stěny 
 a mostní objekty budou ozeleněny za pomocí popínavých rostlin. Do projektu 
 vegetačních úprav bude zapracována následná péče v délce 5 let od výsadby. Vegetační 
 úpravy budou předem projednány a odsouhlaseny orgánem ochrany přírody. 

9. V dalším řízení splnit podmínku danou v závazném stanovisku – souhlasu s umístěním 
stavby, která se má realizovat ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených 
k plnění funkcí lesa vydaném odborem životního prostředí a zemědělství Městského 
úřadu Třinec dne 17. 12. 2007 zn. 58406/2007/ˇYPaY/Hud/221.1.3 a to: Případné změny 
projektové dokumentace týkající se lesních pozemků budou s vlastníkem lesa 
projednány samostatně v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací tak, 
aby předložená dokumentace pro orgán státní správy lesů, územní rozhodnutí a stavební 
povolení souhlasila s dokumentací předloženou k vyjádření vlastníkovi nebo správci 
lesního pozemku 

10. Hasičskému záchrannému sboru MSK, územnímu odboru Frýdek-Místek bude 
předložena dokumentace pro stavební povolení s požárně bezpečnostním řešením, které 
bude řešit průjezdnost požárních vozidel po navrhované komunikaci i dostupnost na 
místní komunikace, případně polní a lesní cesty, u protihlukových stěn možnosti úniku 
z komunikace atd. – stanovisko ze dne 25.4.2007 zn: Prev-1296/FM-2007 

11. Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Ostrava 
(dále jen KHS) ze dne 18. 8. 2011 čj. HOK/OV-17639/2.5/11, bude předložena 
dokumentace pro stavební řízení s plánem organizace výstavby, včetně garancí dodržení 
hlukových limitů ze stavební činnosti, zejména při stavebních pracích v bezprostředním 
dosahu obytných objektů, k odsouhlasení na KHS. V dokumentaci budou rovněž 
stanovena místa měření hluku, která KHS určí pro stavební práce a zkušební provoz 
stavby a vyhodnocení výsledků měření a příp. dodatečná protihluková opatření. 

12. V dokumentaci pro stavební povolení uvést podmínky ČEZ Distribuce a.s.ze dne 
11.5.2009 zn. 1021901405 a 18.1.2011 zn. 001031271882, RWE Distribuční služby 
s.r.o. ze dne 19.5.2009 zn. 3000/09/151, Telefonika O2 Czech Republic a.s. ze dne 
4.9.2008 zn 105543/08/MOV/VVO a 12.1.2011 , Telia Sonera International Carrier 
Czech Republic a.s. 4.5.2009 zn 1399-2009 a 30.12.2010 zn. 25000049, ČD Telematika 
a.s. ze dne 22.4.2010 k ochraně jejich zařízení dle jejich vyjádření. 

13. Budou splněny podmínky Drážního úřadu Olomouc dané v souhlasu ze dne 23. 3. 2009 
zn. MO-SOO127/09-5/Vi, DUCR-12399/09/Vi  

 a) Stavba bude situována podle odsouhlasené projektové dokumentace. 

 b) Technické řešení a podmínky provádění stavby na dráze musí být projednány s jejím 
 vlastníkem. 

 c) Stavba nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení. 

 d) Stavbu nutno zkoordinovat se stavbou „Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český 
 Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2. část. 

 e)Stavba musí být upravena tak, aby byla chráněna proti vlivům z trakčního vedení.   

14.V dokumentaci pro stavební povolení splnit požadavky Severomoravských vodovodů a  
 kanalizací Ostrava a.s. dané ve stanovisku ze dne 16. 5. 2007 zn. 
9773/VOO4062/P/2007/PR a 4. 2. 2011 zn. 9773/VO15107/P/2010/KR a to: 

a. Prověřit trasy překládaných vodovodů a řešit technické podmínky správce 
vodovodu, které vyvstanou při vytyčování stávajících vodovodů a návrhu přeložek 



Č.j. SŘaÚP/Cze/5752/2009/44 str. 8 

 

 - 8 - 

b. Stávající vodovodní přípojky přepojit na nový vodovod. Při podchodu vodovodu pod 
komunikací, bude navrženo uložení v chráničce. Stávající uzly a armatury na 
vodovodní síti budou zachovány. 

c. bude zachováno ochranné pásmo vodovodů, které je stanoveno v § 23 zákona č. 
274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění 

d. řešit harmonogram postupu prací v návaznosti na zásobování pitnou vodou 

e. v místech souběhu se zařízením vodovodů respektovat odstupovou vzdálenost 1,5 m 
od krajů potrubí oboustranně, v místech křížení zařízení vodovodů respektovat ČSN 
73 6005 

15.V dokumentaci pro stavební řízení splnit podmínky dané v závazném stanovisku 
vodoprávního úřadu tj. Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec 
ze dne 27.9.2011 zn. V531/2007/ŽPaZ/Kl,Wo/202.1 a to: 

 a) Stavba bude zabezpečena proti úniku závadných látek do toku. 

 b) Budou v plném znění dodržena vyjádření 

     - ZVHS Ostrava ze dne 9.1.2009, zn. OpO/OV/2738-1/08-Lo a ze dne 19.3.2008 zn.   
OpO/OV/453/07-De 

     - Povodí Odry, s.p. ze dne 20.11.2008, zn. 9949/923/2/831.07/2008 a ze dne 
21.4.2008, zn. 6825/923/2/831.07/2008 

     - Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast Povodí Odry ze dne 27.9.2011, č.j. 
LCR951/005862/2011 

c) veškeré případné další změny či úpravy stavby nebo změny v projektové dokumentaci 
budou předem projednány s vodoprávním úřadem 

16.Dokumentace pro stavební povolení bude předložena k posouzení a vyjádření všem 
správcům inženýrských sítí, komunikací a vodních toků, kteří to ve svých vyjádřeních 
požadovali. 

 
Stanoví dobu platnosti územního rozhodnutí 
 
Doba platnosti územního rozhodnutí se na základě žádosti navrhovatele a v souladu 

s ustanovením § 93 odst. 1 stavebního zákona stanovuje na 4 roky ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí. 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení 
 Text rozsáhlých námitek byl upraven a zkrácen tak, aby byl zachován jejich věcný obsah. 

 

1)  O námitkách Pavkové Renaty, bytem Třinec-Nebory 424, vlastník sousedních parcel 
362/10 a 549 v k. ú. Nebory a rodinného domu čp. 424, podaných dne 27. 6. 2009 bylo 
rozhodnuto takto: 

a) požadavek na výměnu oken u rodinného domu 424 za plastová, z důvodu zhoršení 
kvality bydlení vzhledem k hluku, kterému budou vystaveni v souvislosti  s výstavbou 
silnice, se zamítá. 

b) požadavek na snížení protihlukových stěn po výměně oken, protože vysoké mohou 
vrhat dlouhý stín a tím zabrání v aktivním užívání půdy a snížení kultury bydlení rodiny, 
se zamítá 
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c) požadavek na provedení protihlukových stěn z průhledného materiálu, aby nebyli 
izolováni od okolí a sousedů, se zamítá 

d) požadavek na provedení případných jiných protihlukových opatření, kdy s výstavbou 
 neprůhledné protihlukové stěny ve výši 4 metrů zásadně nesouhlasí, protože výstavba 
silnice je značně omezí v  normálním soukromém životě, se zamítá 

e) námitce týkající se provedení takových opatření, aby nedošlo  k poškození kvality 
vody ve studni na pozemku parc.č. 362/10, případně její ztráty a provedení znaleckého 
posudku o stavu podzemních vod na jejich pozemku a to před zahájením výstavby 
silnice, se vyhovuje podmínkou č. 4 h) rozhodnutí. 

2) O námitce Bronislava a Anny Stecových, bytem Třinec - Nebory 142, vlastníci parc. č. 
362/1 a 362/8 v katastrálním území Nebory a dalších zapsaných na LV 268, podané dne 
27. 6. 2009 bylo rozhodnuto takto: 

 Námitce týkající se provedení takových opatření, aby nedošlo k poškození kvality vody 
ve studni na pozemku parc.č. 362/3, případně její ztráty a provedení znaleckého posudku 
o stavu podzemních vod na jejich pozemku a to před zahájením výstavby silnice, se 
vyhovuje podmínkou č. 4 h) rozhodnutí. 

3) O námitkách Petra a Haliny Tomalových, bytem Třinec-Nebory 87, vlastníci dotčených 
parcel 290/1, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 292/4, 292/7, 295/2 v katastrálním území 
Nebory a sousedních parcel č. 290/3, 295/8, 291/10, 291/5 v tomtéž katastru, podaných 
dne 12. 7. 2009 a 26. 9. 2011 bylo rozhodnuto takto: 

a) námitka, týkající se zřízení nové příjezdové komunikace k rodinnému domu čp. 87 
v Třinci-Neborech náhradou za zrušení příjezdové cesty nacházející se na pozemcích 
parc. č. 292/4 a 295/2  zapsaných na listu vlastnictví č. 317 pro katastrální území Nebory, 
se zamítá. 

b) námitce, týkající se provedení měření hladiny vody ve studni na parc.č. 138 
v katastrálním území Nebory a v případě zjištění úbytku vody z důvodu výstavby 
komunikace, provedení opatření k zamezení tohoto úbytku, se vyhovuje podmínkou č. 4 
h) rozhodnutí. 

4)  O námitce Milana Wawrosze, bytem Střítež 64, vlastník sousedních pozemků parc. č. 
918 a 931/18 v katastrálním území Střítež, podané dne 15. 7. 2009  bylo rozhodnuto takto: 

Námitka, týkající se požadavku na propojení protihlukových stěn č. 8 a č. 9 v km 2, 2 a 
2,3 z důvodu možného nárustu hluku v blízkosti pozemku 931/18 v k. ú. Střítež, který je 
určen v územním plánu obce Střítež k zástavbě, se zamítá. 

5)   O námitce Občanského sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí, Střítež 249 ze 
dne 13. 7. 2009 a 29. 9. 2011  bylo rozhodnuto takto: 

Námitka, týkající se požadavku na propojení protihlukových stěn v kilometru 2,2 – 2,3 na 
jižní straně, se zamítá. 

   6)  O námitkách Perroni a.s., Praha 1, Opletalova 1284/37, v roce 2009 vlastník pozemků 
parc. č. 908/1, 882/1, 87, 620, 759/1 v katastrálním území Střítež a parc. č. 1061/1, 1060, 
1056/1 v katastrálním území Hnojník podaných dne 2. 7. 2009 bylo rozhodnuto takto: 

a) Námitka proti umístění komunikace podle dokumentace zpracované investorem a 
požadavek, aby komunikace byla vedena trasou co nejméně zasahující do vlastnického 
práva společnosti Perroni a.s., tudíž co nejblíže okraji pozemků v jejím vlastnictví a ne 
středem dotčených pozemků, se zamítá 

b)Námitka, aby bylo do projektu přeložky silnice I/68 vráceno napojení na silnici II/474, 
se zamítá 

c)Námitka, že umístění komunikace na pozemku par. č. 882/1 v katastrálním území 
Střítež je v rozporu s platným územním plánem této obce, se zamítá. 
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   7) O námitkách Keriani, a.s., Praha 1, Opletalova 1284/37, nový vlastník pozemků parc. č. 
908/1, 882/1, 87, 620, 759/1 v katastrálním území Střítež a parc. č. 1061/1, 1060, 1056/1 
v katastrálním území Hnojník, podaných dne 4.5.2011 a 24.5.2011 bylo rozhodnuto takto: 

a) Námitka, aby do projektu stavby byly zahrnuty přístupové komunikace k pozemkům, 
které nebudou po realizaci stavby přístupné, do projektu stavby, se zamítá.  

b)Námitka na zajištění aktualizace stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí vydaného Ministerstvem životního prostředí  dne 29. 2. 2008 pod čj. 
18554/ENV/08, se zamítá. 

c) Námitka, týkající se zajištění aktualizace i dalších stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, se zamítá. 

8)  O námitce Ing.Petra Vicherka bytem Třanovice 210, spoluvlastník dotčených 
nemovitostí podle listu vlastnictví č. 175 v k.ú. Třanovice, podané dne 15. 7. 2009  bylo 
rozhodnuto takto: 

Námitka, týkající se nesouhlasu s trasou komunikace,  se zamítá.  

9) O námitce Miroslava Klody, bytem Střítež 45, podané dne 29.9.2011  bylo rozhodnuto 
takto: 

 Námitka týkající se nesouhlasu se stavbou, pokud nebude udělána odbočka z rychlostní 
komunikace z důvodu vytvoření průmyslové zóny v areálu bývalého státního statku 
Střítež, se zamítá. 

10)  O námitkách Obce Střítež podaných dne 8.7.2009 a 14.9.2011  bylo rozhodnuto takto: 

a)Námitka na zařazení výstavby chodníku podél silnice III/4763 do této stavby se zamítá. 

 b)Námitka, aby v prostoru u trafostanice byl zřízen přechod pro chodce a zřízeno 
signalizační zařízení omezujícího rychlost, se zamítá. 

   

 Účastníkem řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 85 odst. 1 
stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je 
žadatel, tj. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00  Praha,  IČO 65993390 
 

Odůvodnění: 

Dne 12. 2. 2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stanovení platnosti 
tohoto rozhodnutí na 4 roky. Žádost byla podána na odbor stavebního řádu a územního plánování 
Městského úřadu Třinec, který byl stanoven Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 
odborem územního plánování, stavebního řádu a památkové péče podle ust. § 13 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, příslušným pro územní 
řízení a vydání územního rozhodnutí pro celou stavbu. Stanovení bylo vydáno dne 2. 2. 2007 
pod čj. MSK 18274/2007. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl žadatel dne 27. 2. 2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. 
Žádost byla postupně doplňována, dne 1. 6. 2009 byly dodány všechny podklady. 

Jelikož žádost nesplňovala podmínky pro zjednodušené územní řízení podle § 95 odst. 2 
stavebního zákona, provedl stavební úřad územní řízení.  

Stavební úřad oznámil dne 2. 6. 2009 zahájení územního řízení a současně nařídil veřejné ústní 
jednání na den 15. 7. 2009 v divadelním sále Kulturního domu Trisia a.s v Třinci. V oznámení 
stavební úřad poučil účastníky řízení, že se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit dle § 36 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů k podkladům 
rozhodnutí a to do 5 dnů od veřejného ústního projednání umístění stavby. 
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Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona, 
tj. žadateli a obcím, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům 
jednotlivě, účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, protože 
jsou na celém území této rozsáhlé stavby zpracovány a schváleny územní plány. 

Účastníky řízení podle § 85 stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád jsou kromě žadatele další dotčené osoby: 

• Vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být stavba uskutečněna a ti, kteří mají jiné 
věcné právo k těmto pozemkům a stavbám  

• Vlastníci a ti, kteří mají jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám a jejichž 
právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno  

• Vlastníci pozemků a staveb v prostoru ohraničeném izofonou 50 dB kolem umísťované 
stavby, které zasahují za sousední pozemky stavby, a ti, kteří mají v tomto prostoru jiné 
právo, které může být rozhodnutím přímo dotčeno  

• Registrovaná občanská sdružení, která se vyjádřila při projednávání stavby dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a jejich vyjádření byla zcela nebo 
zčásti zahrnuta v závěrečném stanovisku Ministerstva životního prostředí. Jedná se 
občanské sdružení „Za ekologický život v Neborech“, občanské sdružení Střítež – za 
zdravé životní prostředí, Třanovické ekologické sdružení o. s., Beskydčan – sdružení pro 
obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd a Myslivecké 
sdružení Komorní Lhotka-Hnojník. 

• Občanská sdružení, která splňují podmínky ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a 
krajiny) a která oznámila svou účast v územním řízení. U Městského úřadu Třinec nebyla 
podaná žádost o informování o zahajovaných správních řízeních podle § 70 odst. 2 
citovaného zákona žádným občanským sdružením, jehož hlavním posláním je podle 
stanov ochrana přírody a krajiny. U Obecního úřadu Hnojník byly evidovány dvě žádosti 
podle § 70 odst. 2 citovaného zákona - ZO ČSOP Olza, Závada 198, Petrovice u Karviné 
a SPUP o. s. P. O. Box 46, Liberec. Tato občanská sdružení byla stavebním úřadem 
informována o zahájeném správním řízení. Na toto oznámení reagovalo občanské 
sdružení ZO ČSOP Olza a stavebnímu úřadu oznámilo svou účast v řízení v dané lhůtě. 
Druhé občanské sdružení nevyzvedlo na poště informaci o zahájeném řízení. Kromě 
těchto sdružení je u tohoto stavebního úřadu evidováno ještě sdružení Třanovické 
ekologické sdružení, které je již účastníkem řízení, protože podali vyjádření při 
projednávání stavby dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a jejich vyjádření bylo zcela nebo zčásti zahrnuto v závěrečném stanovisku Ministerstva 
životního prostředí. 

• Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

• Obec Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice 

• Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína 

• Obec Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník 

• Obec Třanovice, 739 93 Třanovice 

Z průběhu veřejného jednání byl sepsán protokol a byl rovněž pořízen zvukový záznam. 
Účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost byli informováni v oznámení o zahájení řízení a na 
veřejném jednání, že mohou námitky, závazná stanoviska a připomínky podat nejpozději při 
veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do konce jednání byly podány námitky od 14 
účastníků řízení. Stanovisko dotčeného orgánu k územnímu řízení podala v průběhu územního 
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řízení Krajská hygienická stanice MSK Ostrava. Vyhodnocení námitek je v další části 
odůvodnění. 

Do podkladů rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů v dané lhůtě nikdo nenahlížel a nebylo podáno k nim žádné vyjádření. 

Dne 6. 8. 2009 vydal stavební úřad územní rozhodnutí, proti kterému podali odvolání Obec 
Střítež, společnost Perroni a.s. se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1, Občanské sdružení 
Střítež – za zdravé životní prostředí se sídlem 739 59 Střítež 249 a Petr a Halina Tomalovi, oba 
bytem Nebory 87, 739 61 Třinec. 

V odvolacím řízení nadřízený orgán tj. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního 
plánování, stavebního řádu a kultury zrušil toto územní rozhodnutí rozhodnutím ze dne 25. 1. 
2010 čj. MSK 166830/2009 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. 

Stavební úřad dále postupoval podle závěrů  nadřízeného orgánu, tj. vyzval dne 24. 3. 2010 
žadatele o doplnění podkladů řízení  o soulad dokumentace pro územní řízení s územními plány 
obcí v trase navržené komunikace a doprovodných stavebních objektů a řízení přerušil. 

Dne 1. 2. 2011 podal žadatel žádost o pokračování v řízení o vydání územního rozhodnutí, 
protože byla schválena změna územního plánu obce Hnojník, čímž byla dokumentace pro 
územní řízení stavby uvedena do souladu s územním plánem obce. 

Stavební úřad následně při kontrole podkladů pro pokračování v řízení zjistil, že došlo ke změně 
katastrálních map v k. ú. Třanovice – změna se týká jak přečíslování parcel, tak i změny velikosti 
a tvaru parcel. Žádost proto neměla aktuální předepsané náležitosti, proto stavební úřad vyzval 
žadatele, aby předložil aktuální seznam dotčených pozemků v k. ú. Třanovice, účastníky řízení, 
kteří mají vlastnická a jiná práva k pozemkům a stavbám v tomto katastru, kopie aktuální 
katastrální mapy v tomto katastru se zakreslením umísťované stavby, stanoviska dotčených 
orgánů k vynětí pozemků ze ZPF a LPF v návaznosti na změnu čísel a velikosti parcel a závazné 
stanovisko orgánu územního plánování Magistrátu města Frýdek-Místek. Usnesením ze dne 16. 
2. 2011 řízení opět přerušil. 

Dne 26. 4. 2011 žadatel zaslal na stavební úřad podání, kterým upravuje podanou žádost o 
územní rozhodnutí v tom smyslu, že ze seznamu stavebních objektů vypouští SO 155 Chodník 
pro pěší ve Stříteži u SO 122. 

Dne 16. 8. 2011 doložil žadatel k územnímu řízení aktualizovanou hlukovou studii a dodatek č. 1 
dokumentace pro územní řízení, týkající se rozsahu protihlukových stěn, který plně respektuje 
hlukovou studii zpracovanou v roce 2009. Jednalo se o dodatek k Souhrnné technické zprávě a 
dále byla přiložena koordinační situace v měřítku 1:1000 z již zpracované dokumentace pro 
stavební povolení, kde jsou protihlukové stěny vyznačeny v rozsahu protihlukové studie z roku 
2009. Následně bylo dne 18. 8. 2011 vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice 
Ostrava k vydání územního rozhodnutí. 

Dále byl dodán dodatek č. 2 k dokumentaci pro územní řízení, týkající se vypuštění SO 155 a 
úprav s tím souvisejících stavebních objektů tj. SO 122 Přeložka silnice III/4763 v km 2,711 a 
SO 209 Most na silnici III/4763 přes I/68 v km 2,711. Jedná se opět o dodatek k Souhrnné 
technické zprávě a dokumentace SO 209 a SO 122 z dokumentace pro stavební povolení. 
Stavební úřad přijal jako podklad výše uvedené části dokumentace pro stavební povolení, kterou 
má již žadatel zpracovanou, požadoval však všechny změny zakreslit do situací na podkladě 
katastrální mapy, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí, což žadatel splnil. 

Vzhledem k tomu, že byl 12. 7. 2011 dodán poslední požadovaný doklad k územnímu řízení, 
bylo dne 23. 8. 2011 oznámeno pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu 
jednání dne 29. 9. 2011. V oznámení stavební úřad poučil účastníky řízení, že se mohou před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění 
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pozdějších předpisů k podkladům rozhodnutí a to do 5 dnů od veřejného ústního projednání 
umístění stavby. 

Jednání se uskutečnilo na Městském úřadu Třinec dne 29.9.2011, z jeho průběhu byl sepsán 
protokol a z celého průběhu jednání byl rovněž pořízen zvukový záznam. 

Účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost byli informováni v oznámení o zahájení řízení a na 
veřejném jednání, že mohou námitky, závazná stanoviska a připomínky podat nejpozději při 
veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do konce jednání byly podány námitky od 7 
účastníků řízení. Jejich vyhodnocení je v další části odůvodnění. 

Do podkladů rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů v dané lhůtě nikdo nenahlížel a nebylo podáno k nim žádné vyjádření. 

 

Posuzování záměru 

Z ustanovení § 90 stavebního zákona vyplývá, že v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda 
je záměr v souladu 

a) s vydanou územně plánovací dokumentací 

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 
s obecnými požadavky na využívání území 

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

e) 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 

 

Stavební úřad soulad záměru žadatele s požadavky ust. § 90 stavebního zákona posoudil a dospěl 
k těmto závěrům: 

 

Posouzení záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování 

Posuzování záměru v roce 2009 při vydávání prvního územního rozhodnutí vycházelo 
z platných územně plánovacích dokumentací v té době. Vzhledem k tomu, že došlo 
v průběhu doby ke schválení nových územně plánovacích dokumentací bude tato část 
odůvodnění jiná, než v původním zrušeném územním rozhodnutí a to i s ohledem na 
požadavek nadřízeného orgánu v rozhodnutí o odvolání, provést podrobný rozbor z hlediska 
všech dotčených územních plánů. 

a/ nadřazené územně plánovací dokumentace 

-Politika územního rozvoje ČR 2008 pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj a schválena 
vládou ČR usnesením č. 929/2009. 

Stavba se nachází v rozvojové oblasti Ostrava OB2. Úkolem pro územní plánování v této 
rozvojové oblasti je vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a 
podmiňující změny v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice.  Záměr se 
nachází v rozvojové ose Ostrava-Třinec-hranice ČR/Slovensko OS13, která vymezuje přímo 
koridor pro silnici I/11 a navazuje na rozvojovou osu v zahraničí. Trasa záměru je rovněž 
součástí specifické oblasti Beskydy SOB2, kde je jedním z úkolů pro územní plánování 
vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se Slovenskem. 
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Záměr je součástí koridoru kapacitní silnice republikového významu S6, který sleduje 
posílení obsluhy území a vazeb na Slovensko a jeho dálniční systém.  

Umístění navrhované stavby je tedy v souladu s úkoly územního plánování, které určuje 
Politika územního rozvoje ČR. 

-Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje – vydány zastupitelstvem 
Moravskoslezského kraje na 16. zasedání dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426, účinnosti 
nabyly 4. 2. 2011  

Pro umísťovanou stavbu je vymezen koridor o šíři 300 m od osy krajního pruhu komunikace 
na obě strany a je znárodněn i graficky ve výkrese A. 2 Plochy a koridory nadmístního 
významu, ÚSES a územní rezervy. Trasa navrhované silnice plně respektuje tento koridor. 
Stavba je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby, úsek Třanovice – Hnojník je ve výkrese 
A. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření označen jako D36 a 
úsek  Hnojník – Bystřice n.O. jako D37. Kromě začátku a konce navrhované stavby není 
vyznačen žádný sjezd ze silnice I/68. Záměr naplňuje priority územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území a požadavky na využití území rozvojové oblasti Ostrava 
OB2 a rozvojové osy OS 13 Ostrava-Třinec-hranice ČR/Slovensko. Záměr je součástí 
komunikací, které zásadním způsobem přispívají ke zkvalitnění a rozvoji dopravního 
propojení a dopravní obsluhy hlavních sídelních center včetně zajištění návaznosti na 
sousední oblasti a osy. 

b/ územní plány obcí 

Stavba prochází územím, kde jsou v celé trase zpracovány a schváleny obcemi územní plány. 
Stavba je v souladu s územními plány. Jedná se o tyto územní plány a jejich základní údaje 
týkající se záměru umístění této stavby: 

-Územní plán obce Třanovice schválený Zastupitelstvem obce Třanovice dne 3. 9. 2001, 
závazná část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 3/2001. Změna č. 1 územního plánu 
schválena dne 27. 7. 2005, závazná část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005. 
Změna č. 2 vydaná Zastupitelstvem obce Třanovice dne 17. 12. 2007 opatřením obecné 
povahy s nabytím účinnosti dne 4. 1. 2008. Změna č. 3 vydaná Zastupitelstvem obce 
Třanovice dne 1. 12. 2010 opatřením obecné povahy č. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 30. 
12. 2010. 

Umísťovaná komunikace se dle výkresu 3. Návrh zón pro funkční a prostorovou regulaci 
nachází v zóně D – zóna silniční a železniční dopravy a dopravních zařízení. Dle regulačních 
podmínek funkčního využití území je základní a jedinou funkcí zóny zajištění ploch pro 
stávající a navrhované silnice a železnice.  Úpravy místních komunikací v rámci této stavby 
jsou v zóně O – zóna půdy, kde podle regulačních podmínek jsou přípustné mj. průchody 
dopravní a technické infrastruktury. 

V územním plánu jsou vyjmenovány veřejně prospěšné stavby, této stavby se týká VPS č. 12 
rychlostní komunikace I/68 Třanovice-Hnojník, která je graficky vyznačena na výkrese 7. 
Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, etapizace. 

-Územní plán obce Hnojník schválený Zastupitelstvem obce Hnojník dne 15. 2. 2006 
s nabytím účinnosti dne 7. 3. 2006 závazná část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 
1/2006. Změna územního plánu č. 1 vydaná Zastupitelstvem obce Hnojník dne 20. 12. 2010 
Opatřením obecné povahy č. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 6. 1. 2011. 

Umísťovaná komunikace se dle výkresu B. 2 Návrh funkčních zón nachází v území 
urbanizovaném (U) v zóně dopravy (D). Dle regulačních podmínek pro využívání území lze 
mj. v této zóně umístit těleso silnice včetně násypů, ochranná zeleň, nezbytná zařízení pro 
údržbu železnice a silnic, nezbytná technická zařízení, veškeré aktivity související se stavbou 
přeložky I/11. 
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V územním plánu jsou vyjmenované veřejně prospěšné stavby- této stavby se týká VPS 
označená D1 Přeložka silnice I/11 včetně souvisejících úprav ostatní komunikační sítě a 
přeložek inženýrských sítí a s ní související demolice objektu čp. 409 na parc.č. 974 st.. 
Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu D 1 je graficky znázorněna ve výkrese B. 5 Veřejně 
prospěšné stavby, který byl změnou č. 1 územního plánu upraven. Celý záměr se nachází 
uvnitř této plochy. 

V závazné části územního plánu obce Hnojník v rámci koncepce dopravní infrastruktury je 
vymezena změnou č. 1 plocha dopravní infrastruktury silniční pro trasu přeložky silnice I/11 
(I/68), zahrnující úpravy okolní komunikační sítě, dotčených sítí technické infrastruktury a 
ostatní související úpravy. V rámci změny č. 1 územního plánu obce Hnojník byla vypuštěna 
okružní křižovatka, která byla původně navržena na silnici I/68 a byla upravena trasa 
přeložky místní komunikace v jihovýchodní části a doplněna přeložka místní komunikace 
v severozápadní části za vodním tokem Stonávka s napojením na obec Třanovice, která byla 
vyvolána vypuštěním okružní křižovatky. 

-Územní plán obce Střítež schválený Zastupitelstvem obce Střítež dne 22. 3. 2006, závazná 
část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 s nabytím účinnosti dne 7.4.2006. 
Změna č. 1 byla vydaná zastupitelstvem obce Střítež dne 29. 7. 2009 Opatřením obecné 
povahy č. 1/2009 s nabytím účinnosti dne 19. 8. 2009. 

Záměr je dle výkresu B3 Závazné funkční členění území obce a limity využití území ve 
specifickém území v zóně dopravní koridor silnice I/11, kromě trasy přeložky silnice 
III/4763, s ní související přeložky účelové komunikace a stávající jednokolejné železnice, 
které se nacházejí v urbanizovaném území v zóně dopravní koridory (D). 

Dle regulačních podmínek funkčního využití území lze v zóně dopravních koridorů mj. 
umísťovat stavby a změny staveb pro komunikace, manipulační plochy a parkoviště, 
chodníky a samostatné cyklistické stezky. 

V územním plánu obce Střítež v textu C. Závazná část územního plánu – regulativy je 
uloženo v čl. 5 respektovat zásady řešené dopravní a technické infrastruktury prostřednictvím 
navrhovaného koridoru – směrově dělenou čtyřpruhovou komunikací pro rychlou dálkovou a 
mezistátní dopravu, která bude umožněna převedením tahu silnic I/11 a I/68 včetně 
souvisejících úprav na silnici III/4763 a místních komunikací dle zákresu ve výkresu B4 a 
výřezu z výkresu B4, který je součástí změny č. 1 územního plánu obce Střítež. Čl. 7 odst. 1 
ukládá respektovat dopravní koridor silnice I/11 v rozsahu zakresleném ve výkresu B3 jako 
specifické území – zóna DK, kdy do doby vydání územního rozhodnutí na stavbu silnice 
nelze umísťovat stavby s výjimkou účelové komunikace k čistírně odpadních vod. 

Trasa záměru je v územním plánu obce Střítež vymezena jako veřejně prospěšná stavba ozn. 
D1 – průtah rychlostní komunikace I/11 včetně úprav na silnici III/4763, na místních a 
účelových komunikacích a včetně protihlukových opatření, přičemž v rámci změny č. 1 
územního plánu byla změněna trasa přeložky silnice III/4763 včetně s ní související přeložky 
účelové komunikace a návrhu trasy chodníku pro pěší. Plocha vymezena pro VPS D 1 je 
zakreslena ve výkrese B7. Plochy veřejně prospěšných staveb, I. Etapa výstavby a ve výřezu 
výkresu B 7, který je součástí změny č. 1 územního plánu. 

-Územní plán obce Ropice schválený Zastupitelstvem obce Ropice dne 10. 10. 2002, 
závazná část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 s nabytím účinnosti dne 28. 
10. 2002. Následovaly dvě změny územního plánu a to změna č. 1 schválená dne 5. 6. 2006, 
závazná část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 s nabytím účinnosti dne 11. 7. 
2006 a změna č. 2 vydaná zastupitelstvem obce Ropice dne 17. 9. 2008 Opatřením obecné 
povahy s nabytím účinnosti dne 9. 10. 2008. 

Záměr se dle výkresu B2 Plán využití území – zónace nachází v území zastavěném 
urbanizovaném v zóně dopravy (U-D). Dle regulačních podmínek využití území lze mj. 
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v této zóně umístit silniční sítě včetně silničního tělesa a příslušných zařízení (I/11), stavby 
pro ochranu obyvatel proti hluku z pozemní dopravy, ochranná zeleň, příslušné technické 
vybavení a zařízení pro údržbu, komunikace pro pěší a cyklisty. 

Koncepce dopravní infrastruktury hájí pro přeložky silnice I/11 území o šířce 100 m od osy 
předpokládaných jízdních pásů na obě strany včetně hranic pro úpravy ostatní komunikační 
sítě.  

 V závazné části územního plánu je záměr vymezen jako veřejně prospěšná stavby pro 
dopravu ozn. 2.12/2 Koridor pro vedení přeložky silnice I/11 v šířce 100 m od osy 
předpokládaných jízdních pásů na obě strany, včetně hranic ploch pro úpravu ostatní 
komunikační sítě. Veřejně prospěšná stavba včetně hranice koridoru je graficky znázorněna 
ve výkresu B. 5 Veřejně prospěšné stavby, který je upraven dle aktuálních podkladů ve 
změně č. 2 územního plánu obce Ropice. 

-Územní plán Třinec, část Nebory schválený Zastupitelstvem města Třinec dne 15.6.1999,             
závazná část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/1999 a následně změněn změnou č. 1 
schválenou 14.6.2005, závazná část vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 4/2005, změnou 
č. 2 a 3 schválené 4.3.2008 a vydané zastupitelstvem města Třinec Opatřením obecné povahy  
č. 3/2008 s nabytím účinnosti dne 28.3.2008, změnou č. 4 vydanou dne 7.12.2010 Opatřením 
obecné povahy č. 3/2010 s nabytím účinnosti dne 27.12.2010. 

Koncový úsek záměru na k.ú. Nebory se dle výkresu I.B.2  Hlavní výkres (změna územního 
plánu č. 2 a 3) – průsvitka zapracovaná do výkresu B. 5 Plán využití území, zónace (původní 
územní plán včetně změny č. 1) nachází v území zastavěném urbanizovaném v zóně dopravy 
(U-D). Dle regulačních podmínek pro výstavbu a využití území lze mj. v této zóně umístit 
dopravní koridory významných dopravních tras – přeložka I/11 včetně doprovodné zeleně. 

Koncepce dopravní infrastruktury hájí pro vedení přeložky silnice pás v šířce 100 od osy 
předpokládaných jízdních pásů na obě strany, včetně hranic ploch pro úpravy ostatní 
komunikační sítě – nové mimoúrovňové křižovatky přeložky silnice I/11 a silnice I/68, 
mimoúrovňové křížení s místními komunikacemi a vybudování lávky pro chodce a cyklisty. 

V územním plánu jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby pro dopravu: č. 2.11 - koridor 
pro vedení přeložky silnice I/11 v šířce 100 m od osy předpokládaných jízdních pásů na obě 
strany, včetně hranic ploch pro úpravy ostatní komunikační sítě, č. 2.12 výstavba 
mimoúrovňové křižovatky přeložky silnice I/11 a silnice I/68. Záměr se nachází v souladu 
s grafickým vyjádřením veřejně prospěšných staveb ve výkrese I.B.4 Hlavní výkres veřejně 
prospěšné stavby, opatření a asanace (průsvitka k výkresu B. 6 Veřejně prospěšné stavby 
původního územního plánu) 

 

V některých územních plánech je uváděn název komunikace jako I/11, územně se však jedná 
o trasu této umísťované komunikace nyní nazvané I/68.   

 

Posouzení záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) má pro 
územní rozhodování ustanovení § 76 až 96, kde je uveden postup územního řízení a jeho 
závěrečná rozhodnutí.  

Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání územního rozhodnutí podle ustanovení § 86 
stavebního zákona. Žádost byla podaná na formuláři podle ustanovení vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  
Postup řízení od podání žádosti až po vydání tohoto rozhodnutí je popsán v úvodu 
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odůvodnění tohoto rozhodnutí. Doklad prokazující vlastnické právo provést stavbu nebyl 
předložen, protože stavba je zařazena v územních plánech obcí mezi veřejně prospěšné a 
pozemky a nemovitosti lze pro daný účel vyvlastnit. Záměr byl posouzen z hlediska vlivu na 
životní prostředí a bylo předloženo souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů v platném znění. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků inženýrských 
sítí a komunikací dodaných k žádosti jsou popsány a vyhodnoceny v dalších částech 
odůvodnění rozhodnutí. 

Dokumentace pro územní řízení byla zpracována oprávněným projektantem firmy Mott 
MacDonald Praha s.r.o. podle ustanovení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, přílohy č. 3. 

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území v platném znění bylo provedeno především dle ustanovení § 20 – obecné 
požadavky na umísťování staveb a § 25 – vzájemné odstupy staveb. Z dokumentace pro 
územní řízení, která obsahuje i studie posuzující ovlivnění okolí stavbou (hluková, exhalační, 
biologické hodnocení, hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz) a doložených stanovisek 
dotčených orgánů státní správy vyplývá, že jsou navržena opatření k omezení ovlivnění okolí 
a jsou plněny požadavky uvedené ve vyhl č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném znění, proto je vydáno rozhodnutí o umístění stavby 
s podmínkami. 

Posouzení umístění stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a to především § 10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí, § 13 – proslunění a § 14 – ochrana proti 
hluku a vibracím, je obdobné jako u vyhl.č. 501/2006 sb., obecných požadavcích na 
využívání území. 

Posuzovaný záměr je v souladu s uvedenými požadavky. 

 

Posouzení souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stávající silnice I/68 prochází zastavěným územím obcí, kde slouží jak pro dálkovou 
dopravu, tak i pro dopravní napojení okolí. Navržená silnice I/68 prochází většinou 
nezastavěným územím obcí a bude sloužit především pro dálkovou dopravu a napojení okolí 
bude jen přes mimoúrovňové křižovatky, čímž dojde ke zklidnění dopravy v zastavěných 
územích obcí. Stávající komunikace a inženýrské sítě dotčené stavbou jsou překládány 
v rámci stavby, aby byla zachována jejich funkce, jak je uvedeno v přehledu stavebních 
objektů.  Přeložky komunikací a inženýrských sítí byly projednány s vlastníky a správci, 
přehled jejich stanovisek a vypořádání s jejich požadavky je uvedeno v další části 
odůvodnění. 

Součástí stavby nejsou chodníky pro pěší, protože se v prostoru stavby na stávajících 
komunikacích chodníky nenacházely a podle podkladů žadatele nedošlo k dohodě s Obcí 
Střítež o financování chodníku, který byl v původní dokumentaci označen jako objekt SO 
155.  

 

Posouzení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a 

právem chráněných zájmů účastníků řízení 

      Posouzení je rozděleno do jednotlivých oddílů, pro jejich přehlednost 
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a. Posouzení souladu záměru se závěry posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů 

Stavba byla posouzena Ministerstvem životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném 
znění (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí bylo vydáno dne 29. 2. 2008 pod čj. 18554/ENV/08 
pro celou trasu přeložek silnic I/68 a I/11 Třanovice – Oldřichovice - Bystřice. Jedná se o 
souhlasné stanovisko k záměru ve variantě „C“ včetně prostoru Nebory (podvarianta 
Nebory1) a variantě bez MÚK Hnojník s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska 
budou respektovány v následujících stupních projektové přípravy a realizace stavby, 
zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. 

Vzhledem k tomu, že umísťovaná stavba je pouze částí celkové posuzované stavby, budou 
dále posuzována pouze opatření týkající se této stavby a to pro fázi přípravy. Kurzívou je u 
jednotlivých bodů uvedeno, jak bylo s podmínkou naloženo. Jedná se o: 

Vlivy na zdraví 

1. Plán organizace výstavby řešit s ohledem na antropogenní zónu z hlediska ochrany 
před hlukem a vibracemi, ochrany ovzduší, ochrany podzemních vod, nakládání 
s chemickými látkami a odpady, havarijní připravenosti, dodržování pořádku a čistoty 
na stavbě. Veškeré práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 
budou správnou organizací stavby minimalizovány. Plán organizace výstavby se 
v územním řízení řeší jen v rozsahu nutném pro umístění stavby, ale podrobně by 
mělo být řešeno v dokumentaci pro stavební řízení příp. realizační dokumentaci, 
proto je toto opatření dáno do podmínek rozhodnutí pro zpracování dokumentace pro 
stavební řízení a to 4 a). 

2. V dalších stupních projektové přípravy zpracovat aktualizaci hlukové studie pro 
konečnou variantu na základě výsledků sčítání dopravy v r. 2005 a posledních měření 
hluku na R 48 v oblasti Tošanovic. Aktualizace hlukové studie bude obsahovat 
taková protihluková opatření (na základě modelování hladin hluku), která zajistí 
bezpečné plnění aktuálních hlukových limitů pro rok 2025-2030. V původním 
územním rozhodnutí bylo v podmínkách požadováno zpracování nové hlukové studie 
a zařazení příp. úprav protihlukových opatření do dokumentace pro stavební řízení. 
Vzhledem k tomu, že nová hluková studie již byla zpracována v roce 2009 a 
projektant již upravil návrh protihlukových stěn v dodatku k DÚR v roce 2011, je 
tento požadavek již splněn. 

3. V dalších stupních přípravy záměru upřednostnit v úsecích podél blízké zástavby typy 
povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 (dle novely metodiky pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy, Planeta 2/2005) pro další snížení hladin hluku a vibrací. 
Toto opatření se týká detailního řešení konstrukce vozovky, což bude předmětem 
dokumentace pro stavební řízení, proto je dáno do podmínek rozhodnutí pro 
zpracování dokumentace pro stavební řízení pod bodem 4b. 

4. V prostoru Oldřichovice – Závist řešit v rámci technických možností maximální 
oddálení trasy od obytné zástavby. Netýká se této stavby, proto není posuzována. 

5. Prověřit možnost převedení a zachování místní komunikace p. č. 728/4, 728/11, 
22/14, 728/8, 728/5, 728/9, 728/2. Netýká se této stavby. 

6. Prověřit vliv vypuštění MÚK Hnojník z uvažovaného záměru v prostoru Horní 
Tošanovice a v případě potřeby realizovat opatření pro splnění hlukových a imisních 
limitů.  MÚK Hnojník není obsažena v platné územně plánovací dokumentaci, proto 
imisní a hlukové limity v Horních Tošanovicích nelze řešit v rámci územního řízení 
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této stavby. Toto prověření musí zajistit orgány státní správy mimo toto řízení a tuto 
stavbu.  

7. V úseku Oldřichovice-Bystřice v km 10,2 až 11,4 vyřešit propojení mezi obytnou 
zónou Třinec-Oldřichovice a hojně navštěvovanou rekreační příměstskou oblastí – 
les Rovná. Netýká se této stavby. 

8. Podrobně řešit přístupnost všech lokalit, u nichž dojde provedením stavby 
k oddělení od okolí včetně stávající občanské vybavenosti a autobusových zastávek 
(projekt, pozemkové úpravy). Je zpracovaná studie pozemkových úprav, která 
stanovuje plochy, které budou v důsledku výstavby silnice I/11 znepřístupněny. 
Řešení přístupu k těmto pozemkům není předmětem tohoto řízení, ale budou řešeny 
v rámci pozemkových úprav samostatně. Je dána pouze podmínka do rozhodnutí č. 
5, aby bylo ve stavebním řízení předloženo smluvní řešení pozemkových úprav.  
Přístupnost občanské vybavenosti a autobusových zastávek je po navrhovaných 
přeložkách komunikací. 

9. V projektu (DÚR) bude provedena podrobná pasportizace budov určených 
k demolici včetně objektů, jejichž demolice bude navržena na základě projednání 
dokumentace. Podmínka splněna v dokumentaci pro územní řízení, kde je přehled 
všech demolic v trase navrhované silnice 

10. Ve výběrovém řízení dodavatele stavby uplatnit požadavky na vybavení technikou 
šetrnou k životnímu prostředí. Požadavek se týká realizace stavby a ne přípravy 
stavby,, což se řeší v  územním řízení,  proto není dán do podmínek rozhodnutí. 

Vlivy na živočichy, rostliny a ekosystémy 

11. V plánu organizace výstavby důsledně uplatnit opatření pro minimalizaci vlivů na 
přírodní systémy, koordinaci stavebních prací z hlediska časového dodržení 
potřebných klidových období pro přírodní systémy, dodržení všech opatření 
omezujících vstup do kvalitních částí přírodních systémů, které nebudou stavbou 
přímo dotčeny.       Podmínka je dána do podmínek rozhodnutí pod č. 4 c).  

12. V rámci aktualizace hlukové studie řešit protihlukové stěny z materiálů, které ptáci   
 rozliší jako překážku. Tato podmínka je již dána žadateli v rozhodnutí, kterým se 
povoluje výjimka ze  základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů dle  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění – bylo  vydáno dne 29. 5. 2009 Správou Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy. Z tohoto důvodu již není tato podmínka  dána  do tohoto rozhodnutí 

13. Zpracovat biologické hodnocení celého záměru jako součást dalších stupňů 
přípravy. V rámci biologického hodnocení řešit nakládání s případně ovlivněnými 
zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů (dle vyhl.č. 395/1992 Sb.) včetně 
opatření na jejich ochranu (transfer, kompenzační opatření, minimalizaci 
negativních a nepřímých vlivů vztažených ke konkrétním druhům apod.) v souladu 
se zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění. Doplnit a stanovit způsob a časové 
provádění stavby v období migrace obojživelníků v Oldřichovicích, případně 
dalších lokalitách a ve vodních tocích dle zjištěných druhů v případě zásahů do 
koryta. Doplnit ovlivnění rybníků v trase stavby a v jejím okolí a navrhnout 
opatření k minimalizaci nebo vyloučení vlivů. Věnovat pozornost prvkům ÚSES – 
biokoridorům, které budou trasou silnice kříženy mostním objektem (přemostění 
s rozsahem šířky vymezeného biokoridoru), pozornost bude věnována rovněž 
biocentrům, která uvedené biokoridory propojují (Střítežské rybníky, biocentra na 
Olši). V případě průkaznosti možného ovlivnění těchto prvků budou přijata opatření 
v rámci vegetačních úprav a v rámci ekodozoru stavby.  Biologické hodnocení 
celého záměru včetně migrační studie živočichů bylo provedeno a z jeho závěrů 
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vycházely orgány ochrany přírody při vydávání svých stanovisek a rozhodnutí, které 
jsou popsány v dalších částech odůvodnění a podmínky ze stanovisek, jsou zahrnuty 
do podmínek rozhodnutí. Podmínky dané v rozhodnutích orgánů ochrany přírody 
nejsou opětovně dávány do podmínek tohoto rozhodnutí. 

14. Pokud bude v rámci biologického hodnocení vymezena potřeba záchranného 
transferu, pak tento bude realizován ještě před zahájením stavby v souladu se zák. č. 
114/1992 Sb., v platném znění a jeho provedení bude dozorováno příslušným 
odborníkem (kontrola ekodozorem stavby).  Biologické hodnocení celého záměru 
bylo provedeno a z jeho závěrů vycházely orgány ochrany přírody při vydávání 
svých stanovisek a rozhodnutí, které jsou popsány v dalších částech odůvodnění a 
podmínky ze stanovisek, jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Podmínky dané 
v rozhodnutích orgánů ochrany přírody nejsou opětovně dávány do podmínek 
tohoto rozhodnutí. 

15. Monitorovat populaci žab v Oldřichovicích Závistí. Monitoring bude zahájen před 
začátkem stavebních prací a bude pokračovat dle požadavku orgánu ochrany 
přírody. Do dokumentace pro územní a stavební řízení musí být zapracována 
opatření k ochraně žab v Oldřichovicích Závisti.  Požadavek se netýká této 
stavby, ale sousedních staveb.  

16. Vpustě a další zařízení, která by se mohla stát „pastmi“ pro živočichy v projektu 
stavby řešit technicky tak, aby nedocházelo k vniknutí živočichů do těchto objektů a 
zařízení a k jejich úhynu v souladu s § 5 odst. 3 zákona Tato podmínka je již dána 
žadateli v rozhodnutí, kterým se povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění – bylo vydáno dne 29. 5. 2009 Správou Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy. Z tohoto důvodu již není tato podmínka dána do tohoto 
rozhodnutí. 

17. Časové rozčlenění zahájení stavebních prací řešit s ohledem na požadavky 
zabezpečení eliminace vlivu na mihuli potoční (třecí migrace 05-06) a vydru říční 
(mláďata 03-09) dle zpracovaného hodnocení NATURA 2000. Podmínka je dána do 
podmínek rozhodnutí pod č. 4 d). 

18. V dalších stupních přípravy stavby zajistit minimální parametry regionálního 
biocentra (RBC) územního systému ekologické stability č. 86 na k.ú. Bystřice. 
V případě potřeby v rámci kompenzačních opatření vymezit RBC na náhradních 
plochách v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění. Netýká se této 
stavby. 

19. Zabezpečení vodních toků a územního systému ekologické stability provést dle 
tabulky č. 68 a 69 Dokumentace EIA. 

 V tabulce 68 Dokumentace EIA je uveden přehled střetů silnice s územním systémem 
ekologické stability tj. lokálního biocentra a lokálních biokoridorů.  

 V tabulce 69Dokumentace EIA jsou uvedena střetová místa s významnými krajinnými 
prvky tj. Ropičanka a drobná bezejmenná vodoteč v km 3, 8 – je uveden požadavek 
na dodržení volné šířky přemostění v šířce stávajícího srázu (násyp mimo biotop). 

 Podle sdělení projektanta jsou podmínky zohledněny v dokumentaci pro územní řízení 
a budou podrobně řešeny v dokumentaci pro stavební povolení. K návrhu daly kladná 
stanoviska orgány ochrany přírody s podmínkami, které stavební úřad koordinoval a 
zahrnul do podmínek rozhodnutí. 
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20. V rámci pozemkových úprav řešit změnu projektu vedení trasy navrhovaného 
lokálního biokoridoru v Oldřichovicích. Tento požadavek se týká sousední stavby 
Silnice I/11 Oldřichovice – Nebory, proto není dál řešen v tomto řízení. 

21. Minimalizovat vstup do niv, stavební práce v nivách konzultovat s orgánem ochrany 
přírody. Podmínka je dána do podmínek rozhodnutí pod č. 4 e). 

22. Způsob dopravní obsluhy při výstavbě mostu upravit tak, aby nebylo pojížděno ve 
vodním korytu Olše. Na březích Olše se mohou dopravní prostředky pohybovat jen 
ve vymezeném manipulačním pruhu. Netýká se této stavby, ale stavby Silnice I/11 
Oldřichovice-Bystřice. 

23. V nivě Olše nesmí být umístěny ani dočasně deponie stavebního materiálu či 
výkopové zeminy. Netýká se této stavby, ale stavby Silnice I/11 Oldřichovice-
Bystřice. 

24. V manipulačním pruhu v nivě Olše zajistit výsadbu geograficky původních dřevin 
(dub letní, javor klen, jilm vaz, lípa srdčitá, jasan ztepilý, topol bílý, olše šedá, olše 
lepkavá, střecha obecná, vrba křehká, vrba bílá, vrba jíva) podle projektu 
odsouhlaseného krajským úřadem, a zajistit pěstební péči o výsadby po dobu 
nejméně pěti let od kolaudace stavby. V případě, že dojde v průběhu pěstební péče 
k úhynu vysazených dřevin, zabezpečit jejich náhradu výpěstky stejného druhu. 
Netýká se této stavby, ale stavby Silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice. 

25.  V rámci zásahů do vodních toků nesmí mostní objekty zasahovat do stávajících koryt 
vodních toků a pokud možno ani do přilehlých niv, při křížení vodních toků je pod 
mostními objekty nutné ponechat oboustrannou terestrickou část v původním stavu 
bez zpevnění, minimalizovat opevnění patek, pilířů a použít přírodní kámen, dno 
vodních toků ponechat přírodní, minimalizovat zpevnění břehů. V prostoru pod 
mostem přes Olši na k. ú. Karpentná zřídit náhradní úkryty pro migrující živočichy, 
zejména vydru, např. ve formě valů z pařezů vykácených stromů. Přeložky vodních 
toků je možné provést jen ve výjimečných případech, kdy nelze najít jiné technické 
řešení. V případě nezbytných přeložek úseků vodních toků vytvořit koryto přírodě 
blízké a přirozeně navazující na původní koryto – mělké, s oblázky, s nezpevněným 
dnem, nárazové břehy zpevnit nejlépe místním materiálem – valouny, kameny a 
ozelenit. Propustky řešit dle technických možností bez zpevnění dna a v maximální 
možné míře je přizpůsobit stávajícímu směru vodních toků, čímž se předejde 
přeložkám vodních toků a jejich nepřirozenému směru, v maximální míře respektovat 
nivy. Propustky řešit tak, aby byla zachována terestrická část, která bude sloužit pro 
migraci živočichů.  

Tyto požadavky v rozsahu, který se dotýká této stavby byly již dány žadateli 
v rozhodnutí, kterým se povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění – bylo vydáno dne 29. 5. 2009 Správou Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy. Z tohoto důvodu již není tato podmínka dána do tohoto rozhodnutí. 

26. Zabezpečení niv je nutné provést dle návrhu řešení dle tabulky č. 73 na str. 144 
Dokumentace EIA. 

 V tabulce jsou uvedeny vodní toky Mlýnka, Stonávka, Černý potok a Ropičanka - 
průchod navržené silnice je řešen přemostěními. Při návrhu řešení vlivů na nivu 
vodotečí je uvedena nutnost konzultace s orgány ochrany přírody, proto budou tato 
opatření probrána u stanovisek orgánů ochrany přírody v jiné části odůvodnění. 

27. V projektu respektovat podmínku dodržení ochranného pásma ve tvaru kruhu o 
poloměru 15- ti násobku průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí u památného 
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stromu v Neborech. Netýká se této stavby, ale sousední stavby Silnice I/11 
Oldřichovice-Nebory, proto není v tomto řízení řešena. 

28. Ochranu dřevin řešit nejpozději v projektu pro stavební povolení, a to návrhem 
konkrétních opatření k ochraně podle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Podmínka je dána do podmínek rozhodnutí pod č. 4 f). 

29. Kácení dřevin provádět pouze v nezbytném rozsahu a v době vegetačního klidu od 1. 
10. do 31.3. Kácení dřevin povoluje dotčený orgán ochrany přírody podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, proto není tato podmínka dána do 
podmínek tohoto rozhodnutí. 

30. Provést podrobnou inventarizaci zeleně navržené ke kácení v souladu se zákonem č. 
114/1992 Sb. Dřeviny určené ke kácení budou ohodnoceny dle Metodiky AOPK ČR 
„Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les“. Ohodnocení dřevin bude podkladem 
pro rozhodnutí – povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona. Kácení dřevin a 
postup řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., se netýká územního ani stavebního řízení, 
proto není tato podmínka dána do podmínek rozhodnutí, řízení provádí orgán 
ochrany přírody  

31. V dokumentaci pro územní řízení budou v samostatném stavebním objektu vymezeny 
plochy pro vegetační úpravy a výsadby dřevin. Vegetační úpravy budou zpracovány 
odborně způsobilou osobou v oblasti krajinářské tvorby. Projekt vegetačních úprav 
bude jedním z podkladů v řízení o povolení ke kácení dle § 8 odst. 1 zákona. Pro 
výsadby použít geograficky původní druhy dřevin. Výsadby musí být navrženy tak, 
aby co nejvíce začlenily stavbu do okolní krajiny a minimalizovaly její negativní vliv 
na krajinný ráz. Vegetační úpravy je nezbytné projednat s orgánem ochrany přírody 
předem. Vegetační úpravy budou navrženy na všech svazích a dle rozsahu kácení na 
jednotlivých katastrech. Výsadby budou situovány i do míst mimo svahy, zejména u 
velkých dopravních uzlů, u vodních toků, v místech manipulačních pruhů apod., a to 
v rozsahu, který povede k minimalizaci negativního vlivu na krajinný ráz a nikoli jen 
dle rozsahu kácené zeleně. Do projektu vegetačních úprav bude zapracována 
následná péče v délce 5 let od výsadby. Vegetační úpravy a výsadby dřevin posuzují 
orgány ochrany přírody, proto se požadavky budou posuzovat v jiné části odůvodnění 
u stanovisek orgánů ochrany přírody. 

32. Výsadby na okrajích lesa a lesních průseků zapracovat do objektu vegetačních úprav, 
je však nutné výrazně rozlišit, že se jedná o výsadby na PUPFL. Pro výsadby použít 
geograficky původní druhy dřevin. Tyto výsadby řešit v souladu se zákonem č. 
114/1992 Sb., v platném znění. 

 Vegetační úpravy a výsadby dřevin posuzují orgány ochrany přírody, proto se 
požadavky budou posuzovat v jiné části odůvodnění u stanovisek orgánů ochrany 
přírody. 

33. Zpracovat migrační studii živočichů, která bude řešit mimo jiné (uvedeny jen 
 požadavky v prostoru této stavby) 

- dostatečné parametry podchodů, jejich strukturu a osvětlení pro srnce a jelena, např. 
v návaznosti na Metodickou příručku k zajišťování průchodnosti dálničních 
komunikací pro volně žijící živočichy, Hlaváč, Anděl, AOPK ČR, 2001 a metodiku 
MD a ŘSD (TP 180 – Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro 
volně žijící živočichy 

- možnost realizace migračního průchodu v km cca 0,6 místo 0,223  
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- v rámci technických a legislativních možností zrealizovat naváděcí pásy zeleně, 
které svedou živočichy do migračních průchodů  

- oplocení podél komunikace ve všech lesních úsecích a min. 100 m na každou stranu 
vně lesních úseků a v místech potvrzeného pohybu zvěře, a dále zajistit svody 
k navrženým lokalitám migračních průchodů. V místech, kde jsou navrženy 
protihlukové stěny pouze po jedné straně komunikace, je nutno na protilehlé straně 
vybudovat oplocení, aby se v těchto místech volně žijící zvěři zabránilo pokusům o 
překonání komunikace 

- potřebu oplocení komunikace sjezdů a nájezdů v návaznosti na výskyt a migraci 
živočichů v hustotě ok bránící průniku a drobné zvěře a ostatních živočichů  

- příslušná opatření v případě prokázaného rušení živočichů hlukem a světlem, a 
opatření pro eliminace rizika kolizí (neprůhledná zvuková zábrana) současně 
zabezpečující riziko přechodu vydry a jiných velkých savců přes komunikaci (úseky, 
v nichž komunikace vstupuje do blízkostí řeky – nivy nebo navazující terasy 

- dostatečnou migrační prostupnost záměru pro vydru říční  

- migrační průchod v lokalitě Ropice – Oblásek, prověřit zachování původního 
biokoridoru umístěním ekoduktu do stávající migrační trasy zvěře. Přesné parametry 
ekoduktu stanovit na základě monitoringu migrace. 

- migrační studii projednat s orgánem ochrany přírody a v projektu respektovat její 
závěry 

Biologické hodnocení celého záměru včetně migrační studie živočichů bylo 
provedeno a z jeho konkrétních závěrů vycházely orgány ochrany přírody při 
vydávání svých stanovisek a rozhodnutí, které jsou popsány v dalších částech 
odůvodnění, proto uvedené požadavky dány v tomto znění do podmínek rozhodnutí. 

34. V rámci technických a legislativních možností řešit opatření z hlediska vymezených  

tahů obojživelníků obnovou částečně nebo zcela nefunkčních malých vodních nádrží, 
tyto lokality budou využity pro rozmnožování obojživelníků, čímž bude usměrněna 
jejich migrace – prověřena bude revitalizace malého rybníka, tzv. staré rameno 
v Oldřichovicích jako významného shromaždiště táhnoucích druhů. Jedná se o 
záležitost sousední stavby Silnice I/11 Oldřichovice – Nebory, proto není zde řešena. 

35. Bude zachována průchodnost prvků územních systémů ekologické stability 
(přemostění s rozsahem šířky vymezeného biokoridoru). 

 Je v dokumentaci pro územní řízení respektováno, je tedy tento bod splněn a není 
dána podmínka do rozhodnutí. 

 36. Zpracovat samostatné posouzení vlivů na krajinný ráz, které bude předloženo 
s žádostí o souhlas k umístění stavby podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. Zpracovatele posouzení a obsah posouzení konzultovat s orgánem 
ochrany přírody (MÚ Třinec OŽPZ). 

 Posouzení je zpracováno a je odborem ŽPaZ MěÚ Třinec vydáno závazné stanovisko 
k vlivu stavby na krajinný ráz – podmínka je splněna 

37. Dle technických možností v maximální míře zachovat přírodní esteticky i 
geomorfologicky hodnotný výtvor – nápadnou vyerodovanou kosu na soutoku 
Prašivky a Olše. Netýká se této stavby, ale stavby Silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice 

 Vlivy na vodu 
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38. Plán organizace výstavby z hlediska ochrany vod a půdy bude řešit opatření proti 
ovlivnění vody splachy z narušeného půdního povrchu, opatření proti zhutňování půd 
a proti možné kontaminaci prostředí při případném úniku látek nebezpečných vodám. 

 Je dáno do podmínek rozhodnutí pod č. 4g). 

39. Stavba bude obsahovat samostatný stavební podobjekt – Oprava meliorací, který 
bude řešit opatření k zajištění funkčnosti odvodňovacích zařízení dotčených stavbou. 

 Je řešeno v dokumentaci pro územní řízení v rámci objektu SO 101. 

40. Podrobně specifikovat systém odvodnění komunikace. Posoudit ovlivnění vodních 
toků, které jsou recipientem soustředěného odvedení dešťových vod prostřednictvím 
dešťové kanalizace z hlediska kapacity toku a protipovodňové ochrany území. 
V případě potřeby navrhnout příslušná opatření. Vyhodnocení změny odtokových 
poměrů a návrh opatření bude konzultován se správcem povodí a správci dotčených 
vodních toků. Dále vyhodnotit vliv na vodní ekosystémy v tocích a stanovit opatření 
pro vyloučení hydraulického stresu pro vodní živočichy a vlivů ze znečištění 
srážkových vod. 

 Způsob odvodnění komunikace včetně retenčních nádrží a odlučovačů ropných látek 
je řešen v dokumentaci pro územní řízení. Dokumentace obsahuje i hydrotechnické 
výpočty nutné pro návrh kanalizace, retenčních nádrží a ovlivnění recipientu. 
K dokumentaci se vyjádřili všichni správci vodních toků.  

41. Zpracovat podrobné geodetické zaměření, inženýrsko-geologický, geotechnický a 
hydrogeologický průzkum. 

 Geodetické zaměření a uvedené průzkumy byly provedeny a veškeré závěry a 
doporučení jsou podle stanoviska projektanta v dokumentaci pro územní řízení 
zohledněny. 

42. V projektu bude stanovena síť monitorovaných hydrogeologických objektů, bude 
zpracován projekt sledování kvality podzemních a povrchových vod, bude provedeno 
zaměření hladin podzemních vod a zpracován podrobný hydrogeologický posudek 
zejména s ohledem na studniční síť v území. Pokud bude zjištěno možné ovlivnění, 
budou v dalším stupni navržená opatření. 

 Hydrogeologický průzkum byl zpracován a bylo provedeno zaměření a pasportizace 
39 studní do vzdálenosti 300 m od osy komunikace. Návrh monitoringu je dán do 
podmínek rozhodnutí pod č. 4h). 

43. Situování stavby při křížení s vodními toky a v záplavovém území bude řešeno 
v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a 
zákona č. 222/2006 Sb., a změně některých zákonů, zejm. § 67. 

 Je řešeno v dokumentaci pro územní řízení. Křížení s vodními toky jsou řešeny 
mostními objekty, které jsou navrženy podle stanoviska projektanta dokumentace pro 
územní řízení v souladu s vodním zákonem a odsouhlaseny správci toku 

44. Pro případ havárie na komunikaci je nutné navrhnout vybudování technických 
zařízení pro zachycení případných kontaminovaných vod a ropných látek pro 
zamezení kontaminace půdy, vody i samotné řeky Olše. 

 Je řešeno v dokumentaci pro územní řízení odlučovači ropných látek a stavítky pro 
zachycení případných úniků za bezdeštného odtoku  

Vlivy na půdu 

45. Podrobné vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu bude provedeno 
v dokumentaci pro územní řízení na základě zpracovaného záborového elaborátu 
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(trvalý a dočasný zábor) a bude proveden pedologický průzkum pro zjištění velikostí 
skrývek kulturních zemin, se skrytými zeminami bude nakládáno dle zák. č. 
334/1992 Sb., v platném znění. O dalším použití skrytých kulturních zemin bude 
rozhodnuto ve spolupráci s orgánem ochrany půdního fondu. 

 Záborový elaborát a pedologický průzkum je součástí dokumentace pro územní 
řízení. K vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu je dán souhlas příslušného 
správního úřadu, jak je uvedeno v jiné části odůvodnění. Podmínka týkající se 
souhlasu k vynětí pozemků ze ZPF je uvedena v bodě 6 rozhodnutí. 

46. Provést podrobná ověření geotechnických vlastností zemin, které jsou ve výkopových 
partiích a stanovit jejich využitelnost pro násypy. V případě prokazatelného deficitu 
bude projednán dovoz materiálů vhodných pro násypy. Podmínka je dána do 
podmínek rozhodnutí pod č. 4i). 

47. V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství 
a předpokládaný způsob zneškodnění. 

 Je dáno do podmínek rozhodnutí pod č. 4j). 

48. Stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy a stavebník již 
od doby přípravy stavby bude postupovat v souladu s ustanovením § 22 a 23 zákona 
č. 20/1987 Sb., v platném znění. 

 Archeologické nálezy se předpokládají v k.ú. Karpentná, což je součástí stavby 
Silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice. Pro tuto stavbu platí, že se jedná o území 
s archeologickými nálezy, kde mají všichni stavebníci ohlašovací povinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb., je dáno do podmínek rozhodnutí pod č. 4k).  

 

b. Posouzení souladu záměru se stanovisky dalších dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů 

V dokladové části dokumentace pro územní řízení jsou uvedena stanoviska a rozhodnutí, 
která byla pořízena v průběhu zpracovávání dokumentace a po jejím dokončení. Protože 
předmětem územního řízení není posuzování postupu při zpracovávání dokumentace, 
budou uváděna pouze stanoviska, která byla dána k dokončené dokumentaci.. 

• Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy z Rožnova p. Radhoštěm vydala dne 29. 5. 
2009 pod čj. 02652/BE/2009 rozhodnutí, kterým podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, povoluje výjimku ze 
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů uvedených 
v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona. V rozhodnutí jsou vyjmenovány kriticky ohrožené 
a silně ohrožené ZCHD živočichů a 19 závazných podmínek, při jejichž dodržení je 
výjimka platná. Vzhledem k tomu, že jsou podmínky dány v rozhodnutí, nebudou dány 
znovu do podmínek tohoto rozhodnutí. 

• Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 
20. 4. 2009 pod čj. MSK 12609/2009 rozhodnutí, kterým podle ust. § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění povoluje výjimku ze 
základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů uvedených v ust. § 50 
odst. 2 zákona. V rozhodnutí jsou vyjmenováni živočichové, kterých se rozhodnutí týká 
a 9 podmínek, na jejichž dodržení je povolení výjimky vázáno. Vzhledem k tomu, že 
jsou podmínky dány v rozhodnutí, nebudou dány znovu do tohoto rozhodnutí. 

• Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 
9.4.2008 pod čj. MSK 58725/2008 rozhodnutí, kterým povoluje zřízení 
mimoúrovňových křižovatek podle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o 
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pozemních komunikacích v platném znění v trase všech tří staveb silnice I. třídy od 
Třanovic do Bystřice. Pro tuto stavbu se jedná o MÚK Nebory  

• Ministerstvo dopravy ČR Praha dne 6.6.2008 pod.zn. 508/2008-910-IPK/2 vydal souhlas 
s projekt. dokumentací SO 111 bez připomínek 

• Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 16. 9. 2008 pod čj. 41381/ENV/08 souhlas 
podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 o ochraně ZPF v platném znění, s trvalým 
odnětím 39,9903 ha zemědělské půdy ze ZPF s podmínkami pro realizaci stavby. 
Změna souhlasu k odnětí půdy ze ZPF z důvodu změn parcelních čísel v k.ú. Třanovice 
ze dne 30. 5. 2011 čj. 38477/ENV/11,1154/660/11. Požadavek na řešení podmínek 
v dokumentaci pro stavební řízení je dán do podmínek tohoto rozhodnutí pod č. 6. 

• Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 
21. 9. 2007 pod čj. MSK 97633/2007 závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích v platném znění – souhlas k územnímu řízení bez podmínek. 
Aktualizace závazného stanoviska ze dne 12. 7. 2011 čj. MSK 90628/2011. 

• Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 
20.6.2007 pod čj. MSK 75691/2007 z hlediska umístění stavby v chráněném 
ložiskovém území podle zákona č, 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) v platném znění - souhlas 

• Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a 
památkové péče vydal dne 14. 7. 2008 čj. MSK 113379/2008 vyjádření ke stavbě 
z hlediska územně plánovací dokumentace kraje 

• Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 
10.4.2009 pod čj. MSK 46139/2009 koordinované závazné stanovisko.  Z hlediska 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění doporučují, aby 
dokumentace pro stavební povolení zohlednila všechny připomínky a návrhy 
formulované v biologickém hodnocení (Veselý 2008) a závěry stanoviska EIA – řešení 
je popsáno u posouzení stanovisek orgánů ochrany přírody, které vycházely 
z biologického hodnocení a stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR. Dále 
konstatují, že stavba se netýká regionálního systému ekologické stability ani žádné 
evropsky významné lokality či ptačí oblasti. Požadavek dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění tj. vypracování dokumentace podle vyhl.č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb je v 
podmínkách tohoto rozhodnutí. Vynětí pozemků v lesního a zemědělského půdního 
fondu je popsáno v samostatných stanoviscích příslušných orgánů. Stanovisko dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
z hlediska souladu s územním plánem velkého územního celku Beskydy je popsáno 
v jiné části odůvodnění. 

• Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu vydal dne 18. 
5. 2009 pod čj. OÚR/1178/2009/Ha koordinované stanovisko, ve kterém jsou uvedené 
podmínky z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou 
zrušeny dalším uvedeným stanoviskem ze dne 12. 6. 2009. Dále jsou uvedena poučení 
a požadavky, která se týkají stavebního řízení a provozu, proto nejsou v tomto 
rozhodnutí uvedena. 

• Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 
územního rozvoje vydal dne 28.3.2011 vyjádření, kde se mj. uvádí, že stavba 
v Třanovicích je v souladu s územním plánem a jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. 
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• Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8. 3. 
2007 zn. OŽPaZ/975/2007/Kos/246 – souhlas, aby všechna rozhodnutí, závazná 
stanoviska a vyjádření vydával Městský úřad Třinec 

• Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství sdělení ze dne 
12.6.2009 zn. MMFM S 982/2009/OŽPaZ/Kos, že, po předložení nových skutečností 
ruší své vyjádření z koordinovaného stanoviska a nemá připomínky z hlediska ochrany 
přírody 

• Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 27.9.2011 pod 
zn. V531/2007/ŽPaZ/Kl/Wo/202.1 v závazném stanovisku souhlas vodoprávního úřadu 
s podmínkami, které byly dány do podmínek tohoto rozhodnutí. 

•  Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 29. 4. 2009 pod 
zn. 29964/2008/ŽPaZ/Ks/246.4 souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významných 
krajinných prvků – lesů, vodních toků, údolních niv a rybníků s 21 podmínkami. 
Podmínky se týkají většinou realizace stavby a nikoli požadavků na projekční přípravu 
pro stavební řízení, která má být předmětem územního řízení, proto nejsou do 
podmínek rozhodnutí zahrnuty body č. 1,2,3,4,5,10,12,16, 20 a 21, které je nutno 
posoudit až v následném stavební řízení, které by mělo řešit podmínky pro realizaci 
stavby. Stavební úřad zapracoval do tohoto rozhodnutí zbývající podmínky ze 
závazného stanoviska jako požadavky pro dokumentaci pro stavební povolení 
v podmínce č. 7, kromě bodu č. 13 (úpravy protihlukových stěn), č. 7 (úpravy toků) a 
16 (kácení dřevin), protože tyto podmínky jsou již dány v rozhodnutí-povolení výjimky 
ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů uvedených 
v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění vydaném CHKOB.Podmínka č. 18 (ochrana dřevin) je již uvedena 
v podmínkách rozhodnutí pod č. 4 f) v rozsahu podle stanoviska Ministerstva životního 
prostředí ČR podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí).  

• Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 15. 4. 2009 pod 
zn. 31368/2008/ŽPaZ/Ks/246.4 závazné stanovisko, kterým uděluje souhlas podle ust. 
§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
k umístění stavby tj. z hlediska ochrany krajinného rázu. Ve stanovisku jsou tři 
podmínky, z nichž první je uvedena do podmínek rozhodnutí, druhá týkající se ochrany 
dřevin je již v podmínkách uvedena pod č. 4 f) podle stanoviska Ministerstva životního 
prostředí ČR podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí) a třetí se netýká umístění stavby, ale sledování expanzivních 
druhů rostlin během výstavby a po realizaci, proto není v rozhodnutí uvedena.  

• Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 30. 3. 2009 pod 
zn. 3190/2009/ŽPaZ/Ks/246.4 závazné stanovisko k odlesnění pozemků nad 0,5 ha, ve 
kterém jsou uvedeny dvě podmínky, z nichž první se týká kácení dřevin a druhá 
výsadby dřevin, kolem lesních průseků. Podmínky se vyskytují opakovaně v různých 
stanoviscích, proto pouze konstatujeme, že první podmínka byla dána již ve stanovisku 
Ministerstva životního prostředí ČR podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále 
jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), kde bylo konstatováno, že se netýká 
územního a následného stavebního řízení, ale povolení kácení dřevin, které se provádí 
podle zákona č. 114/1992 Sb. příslušným orgánem ochrany přírody a druhá je již 
v podmínce č. 7 podle jiného stanoviska odboru ŽPaZ Městského úřadu Třinec. 
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• Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 14.7.2008  pod 
zn. 31367,31370/2008/ŽPaZ/Kb/249 vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění, kde je uvedeno co má dokumentace pro stavební řízení 
obsahovat z hlediska tohoto zákona – je dáno v podmínkách č. 4  rozhodnutí ve znění 
dle stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR   

• Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 17.12.2007 pod 
zn. 58406/2007/ŽPaZ/Hud/221.1.3 závazné stanovisko – souhlas s umístěním stavby, 
která se má realizovat ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených k plnění 
funkcí lesa a jeho změna ze dne 22.4.2009. Podmínka je dána do podmínek rozhodnutí. 

• Městský úřad Třinec, odbor dopravy vydal dne 8.2.2008 pod zn. 
4882,5356,6512/2008/Do/Wa vyjádření, že jako příslušný silniční správní úřad nemá 
ke stavbě námitek. Zároveň uvádí, že v případě přeložek se nejedná o připojení 
pozemních komunikací podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
v platném znění, ale pouze o změnu tras, takže nebude vydávat rozhodnutí o napojení 
pozemních komunikací 

• Městský úřad Třinec, koordinované závazné stanovisko ze dne 15. 4. 2009 zn. 
5752/2009/SŘaÚP/Cze. Nejsou uvedeny podmínky, jen upozornění týkající se dalšího 
postupu podle ustanovení zákonů. Nové koordinované stanovisko bylo vydáno dne 28. 
2. 2011 pod zn. 5654/2011/SŘaÚP/KS/Si, kde je mj. podrobně rozepsán soulad záměru 
s územními plány. 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava, závazné stanovisko ze dne 
19. 6. 2008 čj. HOK/OV-1824/215.5.1/08-004. Ve stanovisku jsou dvě podmínky pro 
dokumentaci pro stavební řízení, které jsou zkoordinovány se stanoviskem Ministerstva 
životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. První podmínka 
týkající se aktualizace hlukové studie a další se týká hluku ze stavební činnosti, což je 
dáno do podmínek rozhodnutí. Dne 11. 6. 2009 bylo podáno v územním řízení 
stanovisko k územnímu řízení čj. HOK/OV-5440/215.5.1/09, ve kterém se upozorňuje, 
že jsou rozpracované aktuální hlukové studie a jsou konzultovány s KHS. Upozorňují, 
že tyto rozpracované změny v projektové přípravě mohou vyvolat rozšíření rozsahu 
protihlukových stěn, nové nároky na výkupy pozemků resp. další souvislosti řešené 
v rámci územního řízení stavby. Dne 18. 8. 2011 bylo vydáno závazné stanovisko 
k územnímu řízení, kde jsou uvedeny tři podmínky, které jsou zapracovány do 
podmínek rozhodnutí pod č. 10 v rozsahu nutném  pro zpracování dokumentace pro 
stavební řízení. 

• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek 
závazné stanovisko ze dne 25. 4. 2007 pod zn. Prev-1296/FM-2007, souhlas 
s podmínkou, která je dána do podmínek rozhodnutí. 

• Policie ČR, dopravní inspektorát Ostrava ze dne 20. 12. 2007 čj. PSM-1135/DS-2007 
souhlas s vydáním územního rozhodnutí, povolení pro jednotlivé stavební objekty a 
připojení 

• ČR – Ministerstvo obrany zastoupené Vojenskou ubytovací a stavební správou Olomouc 
stanovisko ze dne 27. 1. 2009 čj. 143/2009-1383-ÚP-OL – souhlas bez podmínek 

• Drážní úřad Olomouc, souhlas ke zřízení stavby dle ustanovení zákona č, 266/1994 Sb., o 
drahách, ze dne 23. 3. 2009 zn. MO-SOO0127/09-5/Vi DUCR-12399/09/Vi, v souhlasu 
jsou podmínky, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. 
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c. posouzení podmínek daných vlastníky a správci komunikací, inženýrských sítí a 
vodních toků (kurzívou je uvedeno, jak bylo se stanoviskem naloženo) 

V dokladové části dokumentace pro územní řízení jsou uvedena stanoviska, která byla 
pořízena v průběhu zpracovávání dokumentace a po jejím dokončení. Protože předmětem 
územního řízení není posuzování postupu při zpracovávání dokumentace, budou uváděna 
pouze stanoviska, která byla dána k dokončené dokumentaci. 

Protože platnost některých stanovisek je časově omezena, vyzval stavební úřad dne 20. 
12. 2010 správce sítí, jejichž zařízení je stavbou dotčeno, aby potvrdili platnost svých 
stanovisek příp. uvedli jejich úpravu. Dále uvedl, že pokud do 15.1.2011 neobdrží 
písemné stanovisko, bude se předpokládat, že platí původní stanoviska. V daném termínu 
se nevyjádřili RWE Distribuční služby s.r.o., Správa železniční dopravní cesty, stavební 
správa Olomouc a správa dopravní cesty. 

Správci sítí, kteří v původních stanoviscích uvedli, že jejich zařízení v prostoru stavby 
nejsou nebo nebudou dotčeny, nebyli znovu obesílání. 

 

• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Ostrava stanovisko ze dne 16.5.2007 
čj. 9773/V004062/P/2007/PR a prodloužení platnosti stanoviska ze dne 14.5.2008 a 
20.5.2009. Nové stanovisko bylo vydáno dne 4. 2. 2011 pod zn. 
9773/V015107/P/2010/KR. Požadavky týkající se přeložek vodovodů a přípravy stavby 
jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí kromě majetkoprávních záležitostí a 
samotné realizace, které nejsou předmětem územního řízení 

• ČEZ Distribuce a.s. Děčín vyjádření k existenci energetických zařízení ze dne 16.9.2008 
zn. 1018819696 a 11.5.2009 zn. 1021901405, nové z 18.1.2011 zn. 001031271882 – do 
podmínek rozhodnutí je dáno zajištění ochrany zařízení v dokumentaci pro stavební řízení 

• ČEZ Distribuce a.s. Děčín vyjádření k stavebním objektům týkajícím se přeložek el. 
vedení VN a NN ze dne 14.6.2007 zn. 1011152218,  – souhlas s technickým řešením 

• RWE Distribuční služby s.r.o. Brno vyjádření k existenci plynovodů ze dne 19.5.2009 zn. 
3000/09/151 – do podmínek rozhodnutí je dána ochrana zařízení v dokumentaci pro 
stavební řízení 

• RWE SMP Net vyjádření k přeložkám STL a NTL plynovodů ze dne 6.4.2007 zn. ST 
7/2007 – souhlas 

• RWE SMP Net s.r.o. vyjádření k přeložkám VTL ze dne 11.5.2007 zn. OSPM-
Ov/KA/07/137 – nemají zásadní připomínky 

• Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha pracoviště Ostrava vyjádření o existenci sítě 
elektronických komunikací ze dne 4.9.2008 čj. 105543/08/MOV/VV0, nové vyjádření ze 
dne 12.1.2011 – do podmínek rozhodnutí je dáno zajištění ochrany zařízení v dokumentaci 
pro stavební řízení  

• Energetika Třinec a.s. vyjádření k podzemním sítím ze dne 9.5.2008 zn. 
EA/41/EAs/Ru/080430 – nebudou dotčena 

• Telia Sonera International Carrier Czech Republic a.s. vyjádření k existenci podzemního 
komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ze dne 4.5.2009 zn. 1399-
2009, nové ze dne 30.12.2010 zn. 25000049 – ke kontaktu dojde pouze v k.ú. Třanovice, 
do podmínek je dáno zajištění ochrany zařízení v dokumentaci pro stavební povolení 

• Vodafone ČR a.s. Praha  vyjádření k existenci pozemních a podzemních vedení ze dne 
17.2.2009-nenachází se jejich vedení 
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• SITEL s.r.o. Praha vyjádření k existenci technické infrastruktury ze dne 4.5.2009 zn. 
2321-09, nové je ze dne 30.12.2010 zn. 151000110 – nebudou dotčena 

• T Mobile Czech republic a.s. vyjádření ze dne 15.5.2009 zn. 064-08-M-Na –souhlas s 
výstavbou 

• MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou ze dne 26.1.2009 – nedojde ke střetu s jejich 
ropovodem 

• Policie ČR, krajské ředitelství, odbor informačních a komunikačních technologií ze dne 
21.1.2009 čj. KRPT-876-21/ČJ-2009-0700IT -  nejsou žádné nadzemní ani podzemní 
kabelové trasy 

• ČEPS a.s. Praha ze dne 23.1.2009 zn. 21/16114/22.1.2009/Še – nejsou žádná energetická 
zařízení v jejich správě 

• ČEPRO a.s. Praha z 28.1.2009 čj. 411/PŘ/09 – nedojde ke střetu s podzemními ani 
nadzemními objekty 

• VEGACOM a.s. ze dne 31.7.2008 zn. VGC/P38931/08/JK  - z hlediska zájmů Českých 
Radiokomunikací a.s. nejsou připomínky, nenachází se žádné podzemní zařízení 

• Sloane Park Properte Trust a.s.ze dne 28.1.2009 čj. 157/09 – nenacházejí se podzemní 
kabelové trasy s optickými kabely 

• ČD Telematika a.s. servis kabelových sítí Olomouc vyjádření k existenci komunikačních 
vedení  ze dne 22.4.2009 zn. 7818/09-INFRA - dojde ke styku - ochrana zařízení je dána 
do podmínek rozhodnutí při zpracovávání další dokumentace 

• Správa železniční dopravní cesty s.o., správa dopravní cesty Ostrava – prodloužení 
platnosti stanoviska čj. 6785/2007 ze dne 25.4.2007 včetně dílčích stanovisek ze dne 
20.4.2009 zn. 5887/09-SDC OVA/OTR-Br – podmínky do rozhodnutí jsou dány podle 
znění v souhlasu Drážního úřadu Olomouc kromě majetkoprávních záležitostí a provozu, 
které nejsou předmětem územního řízení 

• ČD Správa dopravní cesta Ostrava, správa sdělovací a zabezpečovací techniky ze dne 
25.4.2007 čj. 8982007 – nedojde k dotčení 

• Správa železniční dopravní cesty s.o., stavební správa Olomouc ze dne 23.4.2007 zn. 
SSO-U1-1220/2007/Pok –do podmínek rozhodnutí jsou dány požadavky na koordinaci 
staveb dle stanoviska Drážního úřadu Olomouc. 

• Povodí Odry s.p. Ostrava ze dne 20.11.2008 zn. 9949/923/2/831.07/2008 – uvádí, že 
stavba je v souladu se Směrným vodohospodářským plánem ČR, pro další stupeň PD platí 
podmínky uvedené v předešlém vyjádření ze dne 21.4.2008 – dodržení tohoto vyjádření je 
již dáno do podmínek v souhlasu vodoprávního úřadu tj. Městského úřadu Třinec, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 27.9.2011, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí 

• Povodí Odry s.p. Ostrava ze dne 21.4.2008 zn. 6825/923/2/831.07/2008 vyjádření ke třem 
stavbám silnice, dodržení tohoto vyjádření je již dáno do podmínek v souhlasu 
vodoprávního úřadu tj. Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství 
ze dne 27.9.2011, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí 

• Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry Ostrava ze dne 9.1.2009 zn. 
OpO/OV/2738-1/08-Lo vyjádření k objektům PD, kromě mostních objektů, na které 
vydali samostatné vyjádření. Dodržení tohoto vyjádření je již dáno do podmínek 
rozhodnutí v souhlasu vodoprávního úřadu, tj. Městského úřadu Třinec, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 27.9.2011, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí 
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• Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry Ostrava ze dne 19.3.2008 zn. 
OpO/OV/453/07-De vyjádření k mostním objektům Dodržení tohoto vyjádření je již dáno 
do podmínek rozhodnutí v souhlasu vodoprávního úřadu, tj. Městského úřadu Třinec, 
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27.9.2011, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí 

• Správa silnic MSK středisko Frýdek-Místek ze dne 18.1.2008  souhlas se stavebními 
objekty SO 122,205,209 a ze dne 17.5.2007 zn. 1/07/14-Kž/1601 souhlas k vydání 
územního rozhodnutí 

• Lesy ČR s.p. správa toků Frýdek-Místek ze dne 17.3.2008 čj. 844/2008/951/93/731- 
v předmětné lokalitě se nenacházejí vodní toky v jejich správě 

• Město Třinec ze dne 11.1.2008 zn. 68023/07,08/SMM/Sr souhlas s přeložením vodovodu 
SO 326 – souhlas za podmínky respektování vyjádření provozovatele – je řešeno u 
stanoviska provozovatele tj SmVaK Ostrava 

• Obec Střítež ze dne 17.4.2007 – souhlas s přeložením sítí v souvislosti s výstavbou 
komunikace 

• Obec Třanovice ze dne 17.4.2007 zn. OÚ/230/326/07 – souhlas s přeložkou veřejného 
osvětlení 

• Obec Ropice ze dne 3.4.2007 zn. OR/186/07/Wa obnovené dne 26.1.2009 – souhlas 
s přeložkou veřejného osvětlení 

Obecně k vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí výše uvedených 
uvádíme, že podmínky týkající se umístění stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 
Stavební úřad zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a správců sítí. 
Podkladem tohoto rozhodnutí byla i rozhodnutí některých dotčených orgánů s podmínkami, 
které však stavební úřad nezahrnul do podmínek územního rozhodnutí, protože se jedná o 
samostatné správní rozhodnutí. Do podmínek tohoto rozhodnutí stavební úřad nezahrnul rovněž 
podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, které nesouvisí s umístěním stavby a 
jsou nad rámec posuzování stavebního úřadu v tomto řízení, tj. především podmínky týkající 
provádění stavby a jejího užívání. 

d) Vypořádání s pochybeními, která byla vytknuta stavebnímu úřadu v rozhodnutí odboru 
územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje ze dne 25. 1. 2010 v odvolacím řízení k původnímu územnímu rozhodnutí ze dne 6. 8. 
2009 

- na str. 10 a 12 rozhodnutí odvolacího orgánu je vytýkáno stavebnímu úřadu, že nepřipojil na 
doručovanou písemnost poučení o tom, kdy nastávají účinky jejího doručení. Toto pochybení 
stavební úřad odstranil doplněním textu v závěru písemnosti, kde uvádí, že vyvěšení na úředních 
deskách Obecních úřadů Třanovice, Hnojník, Střítež a Ropice nemá účinky doručení, na které je 
v řízení vázáno počítání lhůt. 

- na straně 11, 14 a 15 rozhodnutí odvolacího orgánu je vytýkáno stavebnímu úřadu, že je 
nedostatečně odůvodněn soulad stavby s územními plány obcí a soulad se seznamem veřejně 
prospěšných staveb v územních plánech. V odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou podrobnější údaje 
o územních plánech obcí a nadřazených územně plánovacích dokumentacích, které jsou platné 
v současné době. Není zde  uveden již územní plán VÚC Beskydy, který byl popsán 
v předchozím územním rozhodnutí z roku 2009, protože byl nahrazen Zásadami územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje. 

- na str. 12 rozhodnutí je vytýkáno, že ve výroku chybí stanovení platnosti územního rozhodnutí 
na dobu 4 let, jak je uvedeno v žádosti. Toto pochybení je odstraněno – viz výrok rozhodnutí. 
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- na str. 12 rozhodnutí je vytýkána nesrovnalost mezi zněním podmínky týkající se vynětí 
pozemků ze ZPF a přílohou rozhodnutí a neúplnost přílohy k rozhodnutí tj. souhlasu 
Ministerstva životního prostředí. Toto pochybení je odstraněno – viz výrok a přílohy tohoto 
rozhodnutí. 

- na str. 18 rozhodnutí požaduje odvolací orgán, aby byl výrok o námitkách formulován tak, aby 
nevznikaly pochybnosti týkající se § 89 odst. 4 stavebního zákona. Stavební úřad v tomto 
rozhodnutí opravil výrok i odůvodnění rozhodnutí o námitkách. 

- na str. 19 rozhodnutí požaduje odvolací orgán, aby se stavební úřad znovu zabýval námitkou 
Obce Střítež. Vzhledem k tomu, že Obec Střítež podala nové námitky a žadatel požádal o 
vypuštění objektu SO 155 Chodník pro pěší ve Stříteži z územního řízení stavební úřad posuzuje 
námitky podle těchto nových skutečností, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. 

- na str. 23 odvolací orgán požaduje, aby byl požadavek na oplocení komunikace určitý a 
odůvodněný. Stavební úřad podmínku  č. 16 z původního rozhodnutí nepřevzal do tohoto 
rozhodnutí a odůvodnil to tím, že ochrana živočichů je plně v kompetenci orgánu ochrany 
přírody a stavební úřad je jejich stanoviskem vázán. V rámci změny č. 2 dokumentace pro 
územní řízení bylo oplocení v km 2,2 -2,3 doplněno. 

- na str. 24 rozhodnutí je požadavek, aby se stavební úřad problematikou archeologických nálezů 
znovu zabýval. Stavební úřad v tomto rozhodnutí dal povinnosti stavebníka dle zákona č. 
20/1987 Sb., do podmínek rozhodnutí. 

-na str. 25 rozhodnutí o odvolání je vytýkáno nedostatečné odůvodnění rozhodnutí o námitkách 
manželů Tomalových. V tomto rozhodnutí stavební úřad znovu posuzuje opakované námitky 
Petra a Haliny Tomalových v příslušné části rozhodnutí. 

 

e) Posouzení záměru s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení 

Během územního řízení byly podány v roce 2009 námitky od 14 účastníků řízení a v roce 2011 
při pokračování v řízení od 7 účastníků, které stavební úřad hodnotil ve vztahu k ust. § 89 
stavebního zákona. Některé námitky byly podány opakovaně v roce 2009 i v roce 2011. Stavební 
úřad se obsahem námitek zabýval z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků 
řízení. O odůvodněných námitkách, které jsou podány proti umístění stavby nebo jejich částí 
z důvodu ochrany jejich práv a právem chráněných zájmů, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. K podáním, jejichž obsah nesplňoval  tyto požadavky, stavební úřad 
nepřihlížel.  

Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona uplatňuje v územním řízení 

-obec námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce 

- osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) námitky v rozsahu, jakým 
je její právo přímo dotčeno  

- osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) námitky, pokud je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá 

Obecně je nutno sdělit, že umísťovaná stavba je veřejně prospěšnou stavbou podle územně 
plánovacích dokumentací, takže žadatel nemusí mít k územnímu řízení souhlas účastníků se 
stavbou, protože lze nemovitosti při nevyřešení majetkoprávních záležitostí vyvlastnit podle 
zákona č. 184/2006 sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění).  

V další části odůvodnění jsou uvedeny námitky jednotlivých účastníků řízení včetně jejich 
zdůvodnění, jak byly podány v průběhu řízení a kurzivou je uvedeno jejich vyhodnocení:   
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1.Renata Pavková bytem Třinec-Nebory 424, vlastník sousedních parcel 362/10 a 549 v k.ú. 
Nebory a rodinného domu čp. 424 podala dne 27.6.2009 tyto námitky::  

Z hlediska hluku v souvislosti především s výstavbou a následným provozem silnice I/68 žádá o 
výměny oken u rodinného domu 424 za plastová, kdy se obává zhoršení kvality bydlení 
vzhledem k hluku, kterému budou vystaveni v souvislosti s výstavbou silnice. Hlavně se jedná o 
hlučnost, která bude v souvislosti s výstavbou a to ještě před vybudováním protihlukových stěn. 
Tato námitka byla zamítnuta v tomto územním řízení, protože při návrhu protihlukových opatření 
na stavbě se vycházelo z hlukové studie, která navrhuje protihluková opatření stěnami podél 
komunikace.  V podmínkách rozhodnutí je  uvedeno na základě závazného stanoviska KHS, že 
součástí dokumentace pro stavební řízení bude plán organizace výstavby, včetně garancí 
dodržení hlukových limitů ze stavební činnosti, zejména při stavebních pracích v bezprostředním 
dosahu obytných objektů. V dokumentaci budou rovněž stanovena místa měření hluku, která 
KHS určí pro stavební práce a zkušební provoz stavby a vyhodnocení výsledků měření a příp. 
dodatečná protihluková opatření. 

Výměnou oken počítám se sníženým hlukem na tolik, že protihlukové stěny nemusí měřit 4 
metry, jak je navrhováno, ale mohou být nižší. Protihlukové stěny do výšky 4 metrů budou vrhat 
dlouhý stín a tím zabrání v aktivním využívání půdy, také sníží kulturu bydlení naší rodiny. 
Rodinný dům je ve vzdálenosti cca 49 m od protihlukové stěny podél silnice I/68 a pozemek parc 
.č. 362/10 je vzdálen od této protihlukové stěny od 20 do 40 m, protihluková stěna je na 
severovýchodě od rodinného domu. Z těchto údajů vyplývá, že protihlukovou stěnou kolem 
silnice I/68 nemůže dojít k uváděným negativním vlivům na nemovitostech. Protihluková stěna je 
navržena podle výsledků hlukové studie zpracované na tuto stavbu a slouží nejen k odhlučnění 
vnitřního prostoru obytných domů, ale i pro chráněný venkovní prostor.  Návrh protihlukových 
opatření byl odsouhlasen příslušným dotčeným orgánem tj. Krajskou hygienickou stanicí 
Ostrava. Výměna oken byla v tomto řízení zamítnuta, proto nelze v územním řízení navrhovat ani 
úpravy protihlukových stěn. Z těchto důvodů byla námitka na snížení výšky protihlukové stěny 
zamítnuta. 

Žádám taktéž o provedení protihlukových stěn z průhledného materiálu, kde už tak budeme zcela 
odděleni od stávajících sousedů a výstavba neprůhledných stěn by nás úplně izolovalo od okolí. 
Tento požadavek máme jak vzhledem k nové silnici I/68 tak i k přeložce stávající silnice I/68 
/tedy původní silnice/ Tato námitka byla zamítnuta, protože dotčené orgány na úseku životního 
prostředí požadují stěny z materiálů, které ptáci rozliší jako překážku. Nutno konstatovat, že 
protihlukové stěny musí být navrženy z materiálů, které mají schopnost pohlcovat hluk, aby byl 
dosažen požadovaný účinek protihlukových stěn. Požadavku týkajícímu se stěn u přeložky 
stávající silnice I/68 se nepřihlíží, protože tato komunikace není součástí této stavby. 

Žádám o provedení případných jiných protihlukových opatření, kdy s výstavbou neprůhledné 
protihlukové stěny ve výši 4 metrů zásadně nesouhlasím. Celá výstavba silnice nás značně omezí 
v našem normálním soukromém životě a svým návrhem chci toto alespoň částečně omezit a to 
vzhledem k svým dětem a celé naší rodině. Jiná protihluková opatření nejsou specifikována a 
nejsou u této stavby navrhována, proto je tato námitka zamítnuta. Navržené protihlukové stěny, 
jejichž vzdálenost od nemovitostí p. Pavkové  je uvedena v předchozích odstavcích, jsou 
navrženy v souladu s hlukovou studií tak, aby  byly v chráněných venkovních prostorách 
dodrženy hygienické limity hluku. 

 Žádáme o osazení zeleně u protihlukové stěny a to ze strany od našeho rodinného domu a taktéž 
případnou výsadbu stromů proti větrolamům. Požadavek není zdůvodněn, proto se k němu 
nepřihlíží. Osazení zeleně u protihlukových stěn je dáno do podmínek rozhodnutí podle 
stanoviska orgánu ochrany přírody a rozsah bude posuzován tímto orgánem. Výsadba podél 
komunikace je rovněž v podmínkách rozhodnutí dle stanoviska orgánu ochrany přírody, ale není 
dán požadavek na větrolamy, jejichž vliv na stavbu nám není znám a není ani uveden v námitce.   
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 Žádám o rozhodnutí, jak bude prováděna údržba příjezdové komunikace k našemu rodinnému 
domu čp. 424, kdy původní silnice I/68 bude přeložena o několik metrů dál a dojezd k našemu 
pozemku s domem tím bude mimo tuto hlavní silnici. Jedná se jí o celoroční, tedy i zimní 
údržbu. Řešení údržby komunikace není předmětem územního řízení.  

 Vzhledem k tomu, že na pozemku č. 362/10 jsme vlastními prostředky vybudovali studnu, 
kterou doposud provozujeme, žádám o provedení takových opatření, aby nedošlo k poškození 
kvality vody, případně její ztráty. Žádám o provedení znaleckého posudku o stavu podzemních 
vod na našem pozemku a to před zahájením výstavby silnice. Této námitce bylo vyhověno, 
protože monitoring hydrogeologických objektů je již dán do podmínky č. 4 rozhodnutí na základě 
stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR. 

Žádá o provedení posudku na statiku domu čp. 424 a to před výstavbou silnice, tak aby byl řádně 
zadokumentován stav naší stavby před zahájením výstavby rychlostní komunikace. Tento 
požadavek není blíže odůvodněn, proto nejde o námitce rozhodnout.  Vzhledem k tomu, že stavba 
je ve vzdálenosti 49 m od okraje navržené komunikace muselo by statické posouzení vyplynout 
z navrženého postupu výstavby, což není předmětem územního řízení. 

K našemu  domu čp. 424 je vybudována vodovodní přípojka a vzhledem k výstavbě silnice bude 
provedena přeložka, žádáme o zajištění dodávky pitné vody v průběhu výstavby silnice a taktéž 
žádáme a dodržení stávajícího tlaku vody i po provedení přeložky. Požadavek není proti 
umístění stavby, ale provozu vodovodu v této lokalitě. Podmínky pro stavbu již dal správce 
vodovodu, dodržení tlaku vody není předmětem územního řízení, ale je záležitostí správy 
vodovodu. 

Vzhledem k tomu, že dojde k přeložce stávající silnice I/68 žádáme o provedení výstavby 
chodníku na této nové přeložce a také o výstavbu osvětlení, kdy tato cesta bude jediná možnost 
přechodu přes rychlostní komunikace I/68 a všichni, včetně dětí tuto budou používat jako 
příchod k autobusové zastávce. Přeložka stávající silnice I/68 přes navrhovanou novou 
komunikaci není součástí této stavby, ale stavby Silnice I/11 Nebory –Oldřichovice. Pro 
informaci uvádíme, že chodník je u této stavby v projektu pro územní řízení. Osvětlení chodníku 
není projekčně řešeno. 

 Žádám o úpravu příkopu stávající silnice tak, aby byl řádně zajištěn odvod vody z příkopů, tak 
aby nedocházelo k případným záplavám našeho pozemku případně domu. Tato námitka se týká 
provozu komunikace, což nemá s tímto územním řízením nic společného. 

 Žádám taktéž o vybudování osvětlení k našemu rodinnému domu, kdy přeložením silnice I/68 
dojde k tomu, že dojezd k našemu domu bude do slepé ulice a tím pádem bude frekvence zcela 
nízká a mám obavu o zajištění bezpečí členů naší rodiny při příchodu domů. Vzhledem k tomu, že 
v této lokalitě nebylo veřejné osvětlení, není součástí ani tohoto územního řízení. Jedná se o 
lokalitu mimo umísťovanou stavbu, tento požadavek je nutno řešit s vlastníkem veřejného 
osvětlení. 

2.Bronislav a Anna Stecovi bytem Třinec - Nebory 142, vlastníci parc.č. 362/1 a 362/8 
v katastrálním území Nebory a dalších zapsaných na LV 268, podali dne 27.6.2009 tyto námitky: 

Vzhledem k tomu, že má dojít k vykoupení části našich pozemků, požadujeme, aby byla 
vykoupena i ta část pozemku, která bude bezprostředně za protihlukovými stěnami. Tyto 
protihlukové stěny zcela znehodnotí naší půdu, kterou aktivně využíváme. Pokud protihluková 
stěna bude vybudována do výše 4 metrů pak požadujeme adekvátní část výkupu pozemku, to je 
minimálně 4 metry za touto stěnou. Je zcela zřejmé, že vliv této stěny bude minimálně na tuto 
vzdálenost. Zároveň je zcela zřejmé, že při údržbě a výstavbě této stěny budou muset pracovníci 
na tuto část pozemku vstoupit s čímž jako vlastníci v žádném případě nesouhlasíme a proto 
žádáme o jeho výkup. Řešení výkupu pozemků a jejich rozšíření mimo stavební pozemky 
umisťované stavby není předmětem územního řízení.  Rovněž údržba a samotná výstavba 
protihlukových stěn není předmětem územního řízení. 
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Žádáme o výsadbu stromů, případně křovin za protihlukovou stěnou, aby byl alespoň částečně 
obnoven ráz krajiny, který zde doposud je. Zároveň žádáme o výstavbu průhledných 
protihlukových stěn.Ochrana krajinného rázu včetně osazení zeleně u stavby je posuzována 
orgány ochrany přírody a podmínky z jejich stanoviska jsou v podmínkách rozhodnutí. Výstavba 
průhledných stěn není odůvodněna, proto stavební úřad nemůže o požadavku rozhodnout. 

 Žádáme o rozhodnutí  jak bude prováděna údržba příjezdové komunikace k našemu rodinnému 
domu čp. 142, kdy původní silnice I/68 bude přeložena o několik metrů dál a dojezd k našemu 
pozemku s domem tím bude mimo tuto hlavní silnici. Jedná se nám o celoroční, tedy i zimní 
údržbu. Řešení údržby komunikace není předmětem územního řízení.  

 Žádáme o úpravu příkopu stávající silnice tak, aby byl řádně zajištěn odvod vody z příkopů. 
Námitka se týká provozu a údržby stávající komunikace, což není předmětem této stavby ani 
tohoto územního řízení. 

Vzhledem k tomu, že na pozemku č. 362/3 jsme vlastníky studnu, kterou doposud využíváme, 
žádáme o provedení takových opatření, aby nedošlo k poškození kvality vody, případně její 
ztráty. Žádáme o provedení znaleckého posudku na stav spodních vod na naších pozemcích a to 
ještě před zahájením výstavby silnice. Této námitce bylo vyhověno, protože monitoring 
hydrogeologických objektů je již dán do podmínky č. 4 rozhodnutí na základě stanoviska 
Ministerstva životního prostředí ČR. 

K našemu domu čp. 142 je vybudována vodovodní přípojka a vzhledem k výstavbě silnice bude 
provedena přeložka, žádáme o zajištění dodávky pitné vody v průběhu výstavby silnice a taktéž 
žádáme o dodržení stávajícího tlaku vody i po provedení přeložky. Požadavek není proti 
umístění stavby, ale provozu vodovodu v této lokalitě. Podmínky pro stavbu již dal správce 
vodovodu, dodržení tlaku vody není předmětem územního řízení, ale je záležitostí správy 
vodovodu. 

Vzhledem k tomu, že dojde k přeložce stávající silnice I/68, žádáme o provedení výstavby 
chodníku na této nové přeložce a také o výstavbu osvětlení, kdy tato cesta bude jediná možnost 
přechodu přes rychlostní komunikaci I/68 a všichni, včetně dětí tuto budou používat jako příchod 
k autobusové zastávce.  Přeložka stávající silnice I/68 přes navrhovanou novou komunikaci není 
součástí této stavby, ale stavby Silnice I/11 Nebory –Oldřichovice. Pro informaci uvádíme, že 
chodník je u této vedlejší  stavby v projektu pro územní řízení. Osvětlení chodníku není  
projekčně řešeno. 

Žádáme taktéž o vybudování osvětlení k našemu rodinnému domu, kdy přeložením silnice I/68 
bude dojezd k našemu domu do slepé ulice a tím pádem bude frekvence zcela nízká a mají obavu 
o zajištění bezpečí členů rodiny při příchodu domů. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě nebylo 
veřejné osvětlení, není součástí ani tohoto územního řízení. Jedná se o lokalitu mimo 
umísťovanou stavbu, tento požadavek je nutno řešit s vlastníkem veřejného osvětlení. 

Žádáme o zajištění řádného svodu vody z našich pozemků, kdy veškeré naše pozemky jsou řádně 
zajištěné melioračními, tedy drenážními trubkami tak, aby nedošlo k zaplavování případně 
k promáčení našich pozemků. V dokumentaci pro územní řízení je v rámci stavby SO 101 i část 
týkající se meliorací a jejich podchycení při dotčení stavbou. Námitka obsahuje obecné 
formulace, ale není uvedeno, proti čemu v navrženém řešení směřuje, proto o ní nelze 
rozhodnout. 

Žádáme o zajištění potůčku, který vede přes naše pozemky parc.č. 363/1 tak, aby nedocházelo 
vlivem jeho přerušení k záplavám našich pozemků tak, aby kvalita pozemků byla stejně a jejich 
využití bylo možné ve stejném rozsahu, jako před zahájením výstavby dané rychlostní 
komunikace. V km 5,123 je v dokumentaci pro územní řízení navržen trubní propust DN 1200 
přes silnici I/68, který má převést potůček přes komunikaci. Námitka obsahuje obecné formulace, 
ale není uvedeno, proti čemu v navrženém řešení směřuje, proto o ní nelze rozhodnout. 
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3.Petr a Halina Tomalovi bytem Třinec-Nebory 87, vlastníci dotčených parcel 290/1, 291/6, 
291/7, 291/8, 291/9, 292/4, 292/7, 295/2 v katastrálním území Nebory a sousedních parcel č. 
290/3, 295/8, 291/10, 291/5 v tomtéž katastru podali dne 12.7.2009 a 26.9. 2011 tyto námitky: 

a)Výstavbou komunikace I/68 a nájezdu na ní dojde ke zrušení příjezdové cesty k našemu 
rodinnému domu nacházející se na pozemcích  parc.č. 292/4 a  295/2  zapsaných na listu 
vlastnictví č. 317 pro katastrální území  Nebory.  Je  proto  nezbytné, aby investor stavby 
zabezpečil zřízení nové příjezdové komunikace k našemu rodinnému domu.  

V námitkách ze dne 26. 9. 2011 doplňují manželé Tomalovi tento bod takto:Tato příjezdová 
cesta je umístěna na pozemcích v našem vlastnictví a umožňuje nám přístup k našemu domu 
z veřejné komunikace. V případě jejího zrušení bychom byli nuceni používat pro příjezd 
k našemu domu cestu vedoucí po pozemku parc.č. 295/1 v k.ú. Nebory, který je ve vlastnictví 
třetích osob. V takovém případě by mohlo dojít k ohrožení přístupu k našemu domu, který by se 
stal závislý na vůli třetích osob. Ze shora uvedených důvodů jsme požadovali, aby investor 
zabezpečil zřízení nové příjezdové komunikace k našemu rodinnému domu. Pokud by měl být 
příjezd k našemu domu řešen po výše uvedené cestě ve vlastnictví třetí osoby, požadujeme, aby 
obec příslušný pozemek od této třetí osoby odkoupila a zřídila na něm obecní komunikaci. 

Námitka na zřízení příjezdové komunikace byla v tomto územním řízení zamítnuta. Vlastníci mají 
pozemky kolem rodinného domu až k stávající veřejné komunikaci na parc.č. 292/3 k.ú. Nebory, 
na kterou se mohou napojit a to i po realizaci umísťované stavby. V prostoru navrhované silnice 
nebyla v terénu zjištěna přístupová komunikace k rodinnému domu na pozemcích parc.č. 292/4 a 
295/2 v k.ú. Nebory (je zde souvislý lán pole) a v námitce není doloženo, že mají povolený sjezd 
ze silnice I/68 v návaznosti na uvedené pozemky. Na místě samém a rovněž z leteckého snímku 
území, který je v dokumentaci stavby, bylo zjištěno, že stávající přístup k rodinnému domu je 
mimo navrhovanou stavbu na parc.č. 295/1 k.ú. Nebory jiných vlastníků. Tento přístup začíná 
sjezdem ze stávající silnice I/68, která bude v tomto prostoru v rámci stavby Silnice I/11 Nebory 
–Oldřichovice upravována.  

Údaje vlastníků rodinného domu jsou tedy nesprávné, stavební úřad nemůže uložit v tomto 
územním řízení zřízení nové komunikace náhradou za neexistující komunikaci.  

Pro úplnost uvádíme, že podle katastrální mapy jsou pozemky parc.č. 292/4 a 295/2 ve 
vlastnictví Petra a Haliny Tomalových, ale jsou odděleny parc.č. 292/5 k.ú. Nebory jiných 
vlastníků, takže se nejedná ani v tomto případě o přístup výhradně po pozemcích ve vlastnictví 
majitelů rodinného domu čp. 87, jak je uváděno v námitce. Na parc.č. 292/5 a 295/1 v k.ú. 
Nebory není registrováno na katastru nemovitostí břemeno přístupu. 

K požadavku na odkoupení pozemku pro přístup k rodinnému domu obcí se v tomto řízení 
nepřihlíží, protože výkupy nejsou předmětem územního řízení. 

Manželé Tomalovi se proti původnímu územnímu rozhodnutí o umístění stavby odvolali, odvolací 
orgán vytkl, stavebnímu úřadu, že odůvodnění zamítnutí námitky bylo příliš obecné, neboť 
nebylo uvedeno, z jakých konkrétních podkladů stavební úřad vycházel a ani neoznačil konkrétní 
pozemky, které má na mysli, ať už z hlediska stávajícího či možného přístupu. 

Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava ze dne 2.11.2009 k podanému 
odvolání a INKOS Ostrava a.s. ze dne 10.10.2011 k novým námitkám je počítáno v rámci 
připravované stavby se zpevněním pozemku  na parc.č. 292/8 v k.ú. Nebory s napojením na 
komunikaci na parc.č. 292/3. Jedná se zřejmě o dohodu žadatele s vlastníky nemovitostí, ale 
zpevnění pozemku není předmětem tohoto územního řízení dle podané žádosti, kterou je stavební 
úřad vázán. 

b)Vlivem výstavby předmětné komunikace může dojít ke snížení hladiny spodní vody a tím 
k úbytku nebo ztrátě vody ve studni, která se nachází na st. parcele č. 138 zapsané na listu 
vlastnictví č. 317 pro katastrální území Nebory. Proto požadujeme, aby po výstavbě předmětné 
komunikace bylo provedeno měření hladiny vody v naší studni, a v případě zjištění úbytku vody 
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žádáme provedení opatření k zamezení tohoto úbytku. Této námitce bylo vyhověno, protože 
monitoring hydrogeologických objektů je již dán do podmínky č. 4 rozhodnutí na základě 
stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR. 

c)Jelikož výstavbou předmětné komunikace dojde k protnutí stávajícího vodovodu, je nutné 
vyřešit přívod pitné vody k našemu domu jiným způsobem. V dokumentaci pro územní řízení je 
 objekt SO 327 – přeložka vodovodu k č.p. 138 v k.ú. Nebory v km 5,210, který řeší přívod vody 
požadovaný v námitce. Námitka obsahuje obecné formulace, ale není uvedeno, proti čemu 
v navrženém řešení směřuje, proto se k ní nepřihlíží. 

d)Předmětná komunikace rovněž protne kanalizaci nacházející se na pozemku parc.č. 291/9, 
která odvádí dešťovou vodu. Bude nutné zajistit odvod dešťové vody z našich pozemků jiným 
způsobem. V dokumentaci pro územní řízení je objekt. SO 331 přípojka dešťové kanalizace č. p. 
138 v k.ú. Nebory v km 5,120, který řeší odvod vody požadovaný v námitce. Námitka obsahuje 
obecné formulace, ale není v ní uvedeno, proti čemu v navrženém řešení směřuje, proto se k ní 
nepřihlíží. 

e)Výstavbou předmětné komunikace dojde k rozdělení pozemku parc.č. 291/8, č. 292/7 a 290/1 
tak, že k nově vzniklým částem uvedených pozemků nebudeme mít přístup a nebudeme je moci 
užívat ani obhospodařovat. Z tohoto důvodu požadujeme vykoupení také těchto nově vzniklých 
částí výše uvedených pozemků. Námitka se týká výkupu pozemků, které nejsou předmětem řízení 
o umístění stavby, ale budou se řešit až po vydání územního rozhodnutí.. 

f)V důsledku výstavby předmětné komunikace dojde k výraznému zhoršení životních podmínek, 
a to především zvýšení hluku, zvýšení koncentrace škodlivin z výfukových plynů a v neposlední 
řadě také zvýšení vibrací způsobených provozem na předmětné komunikaci. Proto požadujeme, 
aby ještě před realizací stavby komunikace investor provedl příslušná opatření k minimalizaci 
škodlivých následků výstavby předmětné komunikace, zejména aby došlo k výstavbě 
protihlukových zábran, byla provedena výměna oken v našem domě a došlo k výsadbě porostů 
mezi předmětnou komunikací a našim domem. Námitka není proti umístění stavby, ale týká se  
realizace stavby a to především ovlivnění okolí stavbou. Toto bude řešeno nejdřív ve stavebním 
řízení, kdy má být mj. vyhodnocen hluk ze stavební činnosti včetně návrhu opatření podle 
podmínky č.11 rozhodnutí dané na základě podmínek KHS Ostrava. 

V dalším podání ze dne 15.7.2009 uvádějí Petr a Halina Tomalovi tuto námitku: 

Výstavbou silnice I/68 může dojít vlivem otřesů a vibrací k narušení statiky našeho domu, který 
je od silnice vzdálen cca 30 m. Žádáme proto, aby po výstavbě a uvedení do provozu bylo 
provedeno měření vibrací a otřesů a zjištění stavu statiky domu a pak následné provedení 
opatření na minimalizaci těchto negativních jevů. Námitka není proti umístění stavby, ale týká se 
výstavby a provozu stavby. Vyhodnocení vlivu výstavby a provozu stavby na okolní objekty bude 
řešeno v následných řízeních podle stavebního zákona. Pro úplnost pouze uvádíme, že od 
navrhované silnice I/68 je dům vzdálen 60 m a od okraje výkopů nejbližšího ramene 
mimoúrovňové křižovatky 21 m. 

4.. Milan Wawrosz bytem Střítež 64 vlastník sousedních pozemků parc.č. 918 a 931/18 
v katastrálním území Střítež  podal dne 15.7.2009 tyto námitky 

Požadujeme  propojení protihlukových stěn č. 8 a č. 9 v km 2,2 a 2,3 z důvodu možného nárustu 
hluku v blízkosti pozemku 931/18 v k.ú. Střítež, který je určen v územním plánu obce Střítež 
k zástavbě. Námitka byla zamítnuta, protože pozemek parc.č. 931/18 v k.ú. Střítež je umístěn ve 
vzdálenosti min. 180 m od navržené silnice a izofona 50 dB, ohraničující ovlivnění okolí hlukem 
z provozu stavby vede v tomto prostoru ve vzdálenosti cca 100 m od navrhované stavby.  

Požadujeme zalesnění pozemku podél jižní strany plánované komunikace v rozsahu 
zpracovaném v ÚP Střítež. Toto zalesnění bylo jedním z důvodů vybrání varianty současné trasy 
komunikace. K této námitce se nepřihlíží, protože je podána účastníkem řízení, který může 
uplatnit námitky pouze v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno tzn. z vlastnictví 
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sousedních nemovitostí. Požadování zalesnění na cizích pozemcích mimo umístění stavby je 
překročením tohoto oprávnění dle § 89 odst. 4 stavebního zákona.  

5. Občanské sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí, Střítež 249 podal  dne 13.7.2009   
a 29.9.2011 námitky 

a) Pro zmírnění ekologických dopadů na své okolí bylo navrženo zalesnění podél jižního okraje 
po celé délce RK v katastru obce Střítež a ze severní strany pod 18.bytovou jednotkou.  
Zpracovatelem variantního řešení byl Ing. Jiří Datinský – Dopravní inženýrství Ostrava, 
Poděbradova 63 – na objednávku Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Regionální pracoviště 
Ostrava Prokešovo náměstí 8. V říjnu 2000 na základě těchto studií byla vybrána varianta C, 
která vede většinou v terénním zářezu, rovněž bylo navrženo zmiňované zalesnění v šířce 50 m. 
Toto zalesnění bylo zapracováno do nyní schváleného územního plánu obce Střítež a bylo 
jedním z faktorů, které ovlivnilo schválení nyní připravované varianty. Občanské sdružení trvá 
na tom, aby v rámci projednávané stavby RK v silničním km 1,8 do 3,8 v minimální šířce 50 m 
z jižní strany RK a ze severní od 2,6 po 3,2 a převedeno pro funkci lesa, zalesněno a svěřeno 
k obhospodařování Lesům ČR. Toto zalesnění není v dokumentaci pro územní rozhodnutí 
zapracováno. Žádají proto zapracovat toto území pro náhradní výsadbu za vykácené dřeviny při 
stavbě RK I/11. Občanské sdružení podalo tuto námitku již v roce 2009 a odvolání proti 
původnímu územnímu rozhodnutí. Odvolací orgán v rozhodnutí o odvolání v odůvodnění uvádí, 
že není možné v územním řízení klást takové podmínky, které nemají oporu v právních 
předpisech. Zalesnění pozemků je sice v územním plánu vyznačeno, ale nepodmiňuje realizací 
projednávané stavby. Plochy pro vegetační úpravy jsou v podkladech pro územní rozhodnutí 
vymezeny s tím, že vegetační úpravy nejsou předmětem územního rozhodnutí o umístění stavby, 
neboť takové rozhodnutí nevyžadují a jejich podrobné řešení bude v souladu s požadavky orgánu 
ochrany přírody zpracováno v dalších fázích přípravy stavby. Ochrana proti hluku je řešena 
protihlukovými opatřeními ( výstavbou protihlukových stěn). 

K této opakované námitce stavební úřad nepřihlíží a doplňuje, že se nejedná o námitku proti 
umístění stavby, ale navrhuje zalesnění pozemků mimo umísťovanou stavbu. Požadavek na 
zalesnění takového rozsahu nevyplynul při projednávání umístění stavby ze stanoviska 
Ministerstva  životního prostředí ČR při posuzování stavby dle zákona č. 100/2001 Sb.,, jak je 
popsáno v jiné části odůvodnění ani ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy. 
Kromě toho je nutno konstatovat, že probíhající řízení se týká umístění stavby, která vyžaduje 
vydání rozhodnutí o umístění stavby, kdežto zalesnění není stavbou. Zmiňované zapracování 
tohoto území pro náhradní výsadbu za vykácené dřeviny řeší orgány k  ochraně přírody a nikoli 
stavební úřad v tomto územním řízení. 

b)Občanské sdružení požaduje, aby bylo garantováno investorem financování chodníku pro pěší 
na mostním tělese  vedoucím přes RK v katastru Střítež s těmito parametry: chodník oddělený od 
vozovky svodidlem a na kraji uzavřený zábradlím o minimální šířce 1,7m povrch asfaltový. 
Rovněž je nutno s ohledem na bezpečnost zvážit jeho umístění vpravo nebo vlevo, mimo 
přeložku bude chodník umístěný vpravo. Důvod: V místě plánovaného přechodu pro chodce má 
být zatáčka, která bude pro řidiče nepřehledná a již v minulosti v těchto místech byl smrtelný 
úraz dítěte. RK je pro obec vynucená stavba, proto veškeré náklady na vyřešení musí nést 
investor.  

V námitkách ze dne 29.9.2011, uvádí, že nesouhlasí se žádosti INKOS-OSTRAVA a.s. vypustit 
chodník pro pěší ve Stříteži u SO 122. Po vybudování silnice I/68 bude pro pěší nemožné 
bezpečně překonat tuto překážku proto požadujeme aby jediný most přes silnici I/68 ve Stříteži 
byl vybudován v dostateční šíří aby se na něm dal vybudovat chodník bezpečně odděleny 1,7 m 
široký s tím i souvisí i dostatečná šířka valu, toto je později  budovat nereálné. 

Chodník není na základě návrhu žadatele součástí umísťované stavby. Stavební úřad nemůže 
v územním řízení rozšířit rozsah stavby, a to i z toho důvodu, že chodník podél stávající 
komunikace III/4763 neexistuje, nejednalo by se tedy o přeložku stávajících objektů vyvolaných 
stavbou silnice I/68. Umístění chodníku je možné pouze na základě dohody žadatele a Obce 
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Střítež, což je nutno řešit mimo toto územní řízení. Rovněž námitka na garantování financování 
chodníku není předmětem územního řízení. 

c)V úseku Třanovice-Nebory se některé nemovitosti dostaly do nepříznivé minimální 
vzdálenosti (ochranného pásma) od RK, což sníží kvalitu bydlení a znehodnotí životní podmínky 
obyvatel. Občanské sdružení požaduje, aby byli tito občané náležitě odškodnění. Námitka není 
proti umístění stavby, ale odškodnění občanů, což není předmětem tohoto řízení.  Občanské 
sdružení tímto překročilo své oprávnění, protože nemají v náplni řešení odškodnění občanů.  

d)Žádáme o dodržení hloubky projektovaných zářezů tak, aby bylo dosaženo přirozené ochrany 
před hlukem dle stávajícího projektu. Tato námitka jak je formulována  není proti umístění 
stavby, ale požaduje dodržení parametrů stavby, což se kontroluje při stavebním řízení a 
realizaci stavby. 

e)Z projektu vyplývá, že dojde k přerušení protihlukových stěn v kilometru 2,2 – 2,3 na jižní 
straně, žádáme proto propojení stěn č. 8 a 9. Na severní straně v kilometru 2,2-2,3 požadujeme 
vybudování oplocení.  

Tato námitka byla podáním ze dne 29.9.2011 doplněna takto: 

V upravených protihlukových stěnách stále chybí propojení protihlukových stěn č. 8 a 9 v km 
2,2 – 2,3 tento krátký úsek může způsobovat nepříjemné hlukové rázy projíždějících vozidel 
směrem ke stávající a plánované zástavbě v ÚP obce Střítež. Požadují doplnit. 

Námitka byla zamítnuta, protože protihlukové stěny jsou navrženy podle hlukové studie 
odsouhlasené Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě. Není důvod 
zřizovat protihluková opatření v místech, kde se nenacházení konkrétní objekty, které je nutno 
chránit. Rovněž to, že jsou plochy v územním plánu určeny k zástavbě neznamená, že budou 
skutečně v budoucnu zastavěny. 

Námitka týkající se oplocení v km 2,2-2,3 není odůvodněna, proto se k ní nepřihlíží. Rozsah 
oplocení podél komunikace je posuzován v rámci tohoto řízení orgány ochrany přírody a krajiny 
a stavební úřad je jejich stanoviskem v řízení vázán. V dodatku č. 2 dokumentace pro územní 
řízení je oplocení v tomto úseku navrženo. 

d)Pro zpracování hlukové studie je použito zastaralých údajů. Dopravní situace v roce 2008 a 
2009 je zcela jiná. V říjnu 2007 bylo prováděno sčítání automobilů na rozmezí obce Hnojník a 
Střítež. Nechápou, proč nebyly použity tyto údaje. Zastaralé údaje způsobí nedostatečná 
protihluková opatření při vyšším provozu. Požadujeme proto použít aktuální údaje.Tato námitka 
není proti umístění stavby, ale pro aktualizaci údajů, což je již řešeno hlukovou studií, dodatkem 
k dokumentaci pro umístění stavby a novým závazným stanoviskem  Krajské hygienické stanice 
Ostrava.. 

e) Žádají investora o uvedení místních a účelových komunikací použitých k výstavbě RK do 
původního stavu. Tímto požadavkem  opět  občanské sdružení překračuje oprávnění, protože se 
jedná o využívání dopravních staveb a kromě toho se nejedná o námitku proti umístění stavby, 
ale týká se provozu, což není předmětem územního řízení. 

6.Perroni a.s., Praha 1, Opletalova 1284/37, v roce 2009 vlastník pozemků parc.č. 908/1, 882/1, 
87, 620, 759/1 v katastrálním území Střítež a parc.č. 1061/1, 1060, 1056/1 v katastrálním území 
Hnojník podal dne 2.7.2009 námitky 

a)Navržená trasa komunikace I/68 protíná pozemky společnosti Perroni a.s. způsobem, který 
nadměrně poškozuje její majetková práva. Ucelený soubor pozemků v katastrálním území 
Hnojník o výměře cca 79 ha v podstatě půlí a v katastrálním území Střítež z jednoho uceleného 
souboru pozemků o výměře cca 56 ha ukrajuje téměř jednu třetinu a z dalšího souboru pozemků 
o výměře cca 65 ha ukrajuje díl o výměře cca 7 ha. Rozdělením pozemků dojde k znesnadnění 
jejich obdělávání, neboť zemědělská technika bude muset překonat značnou vzdálenost, aby se 
dostala na část pozemku, který se bude nacházet za komunikací I/68. To se projeví ve zhoršení 
rentability obhospodařování těchto pozemků a zákonitě ve snížení jejich hodnoty. 
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Významná část pozemků spadá do ochranného pásma komunikace I/68, a to i pozemků, které 
bezprostředně sousedí se zastavenou částí obce Střítež a jsou tedy potenciálně využitelné pro 
výstavbu. Vznikem ochranného pásma nově budované komunikace dojde k faktickému snížení 
hodnoty těchto pozemků. 

Podle projektu také dojde k podstatným změnám reliéfu krajiny vytvořením náspů a zářezů pro 
komunikaci I/68. Takové změny jsou zcela neslučitelné se současným využitím pozemků jako 
zemědělsky obdělávané půdy. 

Investor přitom deklaroval svůj úmysl vykoupit pouze pozemky bezprostředně pod komunikací 
I/68 a žádným způsobem nekompenzoval znehodnocení pozemků existencí ochranného pásma či 
změnou reliéfu krajiny. 

Perroni a.s. se opakovaně pokoušela vyvolat jednání s investorem a jeho zástupcem, kterým je 
společnost INKOS – OSTRAVA spol. s r.o., s nímž chtěla vyřešit otázku kompenzace za zásah 
do svých vlastnických práv. Veškeré pokusy však zůstaly bez odezvy. 

Za této situace protestujeme proti umístění komunikace podle dokumentace zpracované 
investorem a požadujeme, aby komunikace byla vedena trasou co nejméně zasahující do 
vlastnického práva společnosti Perroni a.s., tudíž co nejblíže okraji pozemků v jejím vlastnictví a 
ne středem dotčených pozemků, jak je tomu dnes. 

K námitce je nutno uvést, že umístění stavby je v souladu s územním plánem velkého územního 
celku Beskydy, který byl schválen v roce 2002 vládou ČR a pokud společnost koupila pozemky 
v roce 2003, jak vyplývá z přiloženého výpisu z katastru nemovitostí, mohla si toto zjistit. Stavba 
je rovněž v souladu s územními plány obcí Hnojník a Střítež schválenými v roce 2006 a jejich 
změn, kde je schválena jako veřejně prospěšná stavba a současně i s platnou Politikou územního 
rozvoje ČR 2008 a Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  Stavba byla rovněž 
posouzena všemi dotčenými orgány, jak je uvedeno v jiné části odůvodnění, tj. i včetně vlivu 
stavby na okolí. Důvody, že stavbou dojde k zhoršení rentability obhospodařování pozemků, 
snížení jejich hodnoty se neřeší v řízení o umístění stavby podle stavebního zákona, proto se 
k nim nepřihlíží. Na základě těchto zjištění byla námitka zamítnuta. 

b)Projekt přeložky silnice I/68 nepředpokládá žádné napojení na silnici II/474, která by měla být 
přístupovou komunikací pro průmyslovou zónu o výměře cca 55 ha , která je ve schváleném 
územním plánu obce Hnojník navržena severně od obce. Průmyslová zóna by tak byla přístupná 
pouze přes samotnou obec Hnojník nebo vzdálenější obec Třanovice. Vzhledem k plánované 
velikosti zóny tak hrozí intenzivní zatížení obou obcí kamionovou dopravou, což nežádoucím 
způsobem ovlivní práva vlastníků pozemků. 

Neumístění sjezdu na silnici II/474 také značně ztíží využitelnost pozemků společnosti Perroni 
a.s. p. č. 1061/1, 1060, 1056/1 v katastrálním území Hnojník, které dosud tvořily jediný celek a 
komunikací I/68 budou rozděleny zhruba v půli. Přejezd z jedné části pozemků na část za 
komunikací I/68 přitom bude díky neexistujícímu napojení na silnici II/474 značně 
komplikovaný, což rovněž negativně ovlivní nejen hodnotu těchto pozemků, ale i jejich 
zemědělsky způsob využití. 

Územní plán obce Hnojník přitom počítá s napojením silnice I/68 na silnici II/474 sjezdem ve 
formě kruhového objezdu nad vodním tokem Stonávka. Tento sjezd byl součástí původního 
projektu přeložky silnice I/68. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme, aby bylo do projektu přeložky silnice I/68 vráceno 
napojení na silnici II/474. Rozšíření silnice I/68 oboustranné o zařazovací a vyřazovací pruh by 
se posunulo východním směrem a doplnilo o oboustranný nájezd ze silnice II/474. Toto řešení je 
podle našeho názoru z technického a finančního hlediska výhodnější, než původně navržený 
kruhový objezd, navíc je zcela mimo tok Stonávky, což byla překážka předchozího řešení. 

Návrh na zařazení sjezdu do projektu přeložky silnice I/68 se zamítá, protože stavební úřad 
rozhoduje o umístění stavby dle návrhu žadatele. Projednávaný návrh je v souladu s územním 
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plánem obce Hnojník, kde není sjezd z nové silnice I/68 navržen. Rovněž dotčené orgány v tomto 
řízení nepodmínili umístění stavby přeložky silnice I/68 výstavbou sjezdu v Hnojníku. Silnice I. 
třídy slouží pro dálkovou automobilovou dopravu a napojení okolních území se děje pouze přes 
mimoúrovňové křižovatky odsouhlasené dotčenými úřady, u této stavby jsou to mimoúrovňové 
křižovatky Třanovice a Nebory. Odůvodnění týkající se ztížení využitelnosti  pozemků parc. č. 
1061/1, 1060, 1056/1 v k.ú. Hnojník společnosti Perroni a.s. bylo prověřeno se závěrem, že 
silnice II/474 zůstává ve stejné trase podél těchto pozemků i po realizaci stavby, proto je 
zajištěna přístupnost pozemků. Rovněž místní komunikace Hnojník, vedoucí okrajem výše 
uvedených pozemků bude nadále zajišťovat přístup na pozemky, protože bude v rámci stavby 
realizována její přeložka jako stavební objekt SO 121. 

c)Umístění komunikace na pozemku par. č. 882/1 v katastrálním území Střítež je v rozporu 
s platným územním plánem této obce. Uvedený pozemek je podle územního plánu umístěn 
zčásti v zóně větší souvislé celky zemědělské půdy obdělávané ve velkém a zčásti 
v urbanizovaném území v zóně občanského vybavení. Umístění komunikace I/68 na tomto 
pozemku je tedy bez předchozí změny územního plánu obce Střítež nepřípustné.  

Prověřením této námitky bylo zjištěno, že pozemek parc. č. 882/1 v k. ú. Střítež není dotčen 
samotnou stavbou silnice I/68, ale přeložkou silnice III/4763, tj. objektem SO 122. Podle změny 
č. 1 územního plánu obce Střítež je přeložka silnice III/4763 zařazena dle funkčního členění 
území do dopravního koridoru (situace B 3) a je součástí veřejné prospěšné stavby D 1 – průtah 
rychlostní silnice I/11 včetně úprav na silnici III/4763, na místních komunikacích a včetně 
protihlukových opatření (situace B 7). Stavba je tedy v souladu s územním plánem, proto byla 
námitka zamítnuta. 

7. Keriani, a.s., Praha 1, Opletalova 1284/37, nový vlastník pozemků parc. č. 908/1, 882/1, 87, 
620, 759/1 v katastrálním území Střítež a parc. č. 1061/1, 1060, 1056/1 v katastrálním území 
Hnojník  podal dne 4. 5. 2011 a doplnění dne 24.5.2011, námitky 

I)Požaduje, aby byl jako součást stavby silnice I/68 Třanovice-Nebory zahrnut pás ochranné 
zeleně (lesa) o šíři minimálně 50 m na jižní straně komunikace mezi km 1,8 až 3,8 a na severní 
straně komunikace mezi km 2, 6 až 3,2. 

Zřízením tohoto ochranného pásu zeleně podmínila obec Střítež svůj souhlas s předkládanou 
variantou umístění silnice I/68. S výsadbou dřevin podél silnice I/68, a to nejen na svazích, ale i 
v místech mimo svahy, počítá i stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Městského 
úřadu Třinec. 

Uvedený pás ochranné zeleně by měl být zřízen na pozemcích ve vlastnictví Keriani, a.s., parc.č. 
908/1, 87, 620, 759/1, k.ú. Střítež, které jsou v současné době využívány jako orná půda, resp. 
trvalý travní porost, tzn. pro zřízení pásu ochranné zeleně bude nezbytné rozhodnutí o změně 
využití území. Investor stavby, spol. ŘSD však vydání takového územního rozhodnutí 
nepožaduje. 

Požadovaný pás ochranné zeleně není součástí projektu, není ani v územním plánu obce Střítež 
zakreslen jako veřejně prospěšné opatření, tzn. příslušné pozemky nelze vyvlastnit. 

Keriani, a.s. požaduje za nepřípustný zásah do svých vlastnických práv, pokud se jedná o zřízení 
pásu ochranné zeleně na jejích pozemcích bez její účasti. Pokud má být uvedený pás ochranné 
zeleně zřízen, ať se tak stane transparentním postupem, v rámci územního řízení se souhlasem 
vlastníka pozemků, resp. na základě vyvlastnění příslušných pozemků. 

Z uvedených důvodů Keriani, a.s. požaduje, aby stavební úřad uložil investorovi stavby zahrnout 
pás ochranné zeleně do projektu stavby, zajistit souhlas vlastníků pozemků nebo vyznačení jeho 
veřejné prospěšnosti do územního plánu obce Střítež a podat návrh na vydání rozhodnutí o 
změně využití území. 

K této námitce se nepřihlíží, protože se jedná o pás zeleně, který není stavbou a není součástí 
umísťované stavby dle návrhu žadatele, takže se nejedná o dotčení práva účastníka řízení 
projednávaným záměrem, jak se uvádí v § 89 odst. 4 stavebního zákona. Pás zeleně, který je 
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vyznačen v územním plánu obce Střítež, je mimo koridor navrhované silnice a není v územním 
plánu navržen jako veřejně prospěšné opatření, kterým by byla stavba silnice I/68 podmíněna, 
takže není povinností žadatele toto zalesnění provést. Dále je nutno uvést, že účastník řízení 
může uplatňovat námitky za svou osobu, a ne za obec nebo dotčené orgány, jak je uvedeno 
v textu námitky. Rovněž k požadavkům na úpravu územního plánu se nepřihlíží, protože měly být 
podány při projednávání územních plánů a jeho změn.  

II)Požaduje, aby byl jako součást stavby silnice I/68 Třanovice-Nebory zahrnut přístupový 
koridor pro opravy a údržbu vnější strany oplocení, protihlukových stěn a mostů, které se 
nacházejí na hranici záboru pro stavbu silnice I/68. Konkrétně se jedná o: 

-stavební objekt 205, km 0,220, most přes Stonávku, silnici II/474, dotčené pozemky Keriani, 
a.s.: parc.č. 1061/1 k.ú. Hnojník 

-stavební objekt 206, km 0,550, most přes polní cestu a vodoteč, dotčené pozemky Keriani a.s.: 
parc.č 1061/1, 1060, 1056/1 k.ú. Hnojník 

-stavební objekt 101,4 km cca 0,300 až 0,980, oplocení silnice severně od komunikace, dotčené 
pozemky Keriani, a.s.: 1061/1, 1056/1, k.ú. Hnojník 

-stavební objekt 101.4, km cca 0,300 až cca 1,300, oplocení silnice jižně od komunikace, 
dotčené pozemky Keriani, a.s. parc.č.: 1061/1, 1060, 1056/1, k.ú. Hnojník 

-stavební objekt 209, km 2,71149, most na silnici III/4763, dotčené pozemky Keriani, a.s.: 908/1, 
87, k.ú. Střítež 

-stavební objekt 271, km 2, 300 až cca 2,700, protihluková stěna jižně od komunikace, dotčené 
pozemky Keriani, a.s.: parc.č. 908/1, k.ú. Střítež 

-stavební objekt 271, km 2,969 až 3,250, protihluková stěna jižně od komunikace, dotčené 
pozemky Keriani, a.s.: parc.č. 620, k.ú. Střítež 

Projekt silnice I/68 Třanovice-Nebory neřeší, jak bude prováděna údržba a opravy výše 
uvedených stavebních objektů z vnější strany, tzn. ze strany přivrácené k sousedním pozemkům. 

Přístupový koridor z vnější strany dotčených pozemků není v územním plánu obce Střítež ani 
v územním plánu obce Hnojník zakreslen jako veřejně prospěšné opatření, tzn. příslušné 
pozemky nelze vyvlastnit. 

Keriani, a.s. považuje za nepřípustný zásah do svých vlastnických práv a porušení § 90 písm. e) 
stavebního zákona, pokud by měly být její pozemky užívány pro přístup k oplocení, 
protihlukovým stěnám a mostům. Pokud investor potřebuje zřídit k těmto objektům přístup, ať se 
tak stane transparentním postupem, v rámci územního řízení se souhlasem vlastníka pozemků, 
resp. na základě vyvlastnění příslušných pozemků.  

Z uvedených důvodů Keriani, a.s. požaduje, aby stavební úřad uložil investorovi zahrnout 
přístupový koridor do projektu stavby a zajistit souhlas vlastníků pozemků nebo vyznačení jeho 
veřejné prospěšnosti do územního plánu obce Střítež. 

K této námitce se nepřihlíží, protože je požadováno rozšíření záborů o části pozemků, které 
nejsou součástí záborů pozemků umísťované stavby dle předloženého návrhu, který stavební 
úřad posuzuje v územním řízení. Nejedná se tedy o dotčení práva účastníka řízení 
projednávaným záměrem, jak se uvádí v § 89 odst. 4 stavebního zákona. Stavební úřad nemůže 
nad rámec návrhu rozšiřovat zábory, když tyto žadatel pro uskutečnění svého záměru 
nevyžaduje. Jak uvedl žadatel již ve stanovisko k odvolání a.s. Perroni dne 16. 9. 2009, hranice 
trvalého záboru přesahuje půdorysnou hranici oplocení a protihlukových stěn. Z toho vyplývá, že 
údržba oplocení a stěn může být prováděna i z vnější strany a nedojde k neoprávněnému zásahu 
do práv vlastníka sousedních pozemků. Stavební úřad rovněž z dokumentace pro územní řízení 
zjistil, že pozemky pod mosty a v jeho bezprostřední blízkosti jsou součástí trvalých záborů 
pozemků pro tuto stavbu. Zařazení přístupového koridoru do územního plánu obce neřeší 
stavební úřad v tomto řízení, ale měl toto navrhnout účastník řízení při projednávání územních 
plánů a jejich změn. 
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III)Požaduje, aby byly jako součást stavby silnice I/68 Třanovice-Nebory zahrnuty přístupové 
komunikace k pozemkům, k nimž bude umístěním silnice I/68 podle předloženého projektu 
znemožněn přístup. 

Konkrétně se jedná o: 

-část pozemku parc.č. 1060, k. ú. Hnojník, severně komunikace, km cca 0,5 

-část pozemku parc.č. 882/1, k. ú. Střítež, severně od komunikace, km cca 2,7 

-část pozemku parc.č. 908/1, k. ú. Střítež, jižně od komunikace, km cca 2,7 

-část pozemku parc.č. 620, k. ú. Střítež, severně od komunikace, km cca 2,9 až 3,3 

-část pozemku parc.č. 759/1, k. ú. Střítež, jižně od komunikace, km cca 3,4 

Přístupové komunikace k výše uvedeným pozemkům nejsou součástí projektu, nejsou 
v územním plánu obce Střítež ani v územním plánu obce Hnojník zakresleny jako veřejně 
prospěšné stavby, tzn. pozemky pro ně nelze vyvlastnit. 

Keriani, a.s. požaduje za nepřípustný zásah do svých vlastnických práv a porušení § 90 písm. e) 
stavebního zákona, pokud nebude v rámci územního řízení vyřešena otázka přístupu 
k pozemkům, které budou navrhovanou stavbou odříznuty od přístupové komunikace. 

Keriani, a.s. požaduje, aby stavební úřad uložil investorovi zahrnout výše uvedené přístupové 
komunikace k pozemkům, které nebudou po realizaci stavby přístupné, do projektu stavby, 
zajistit souhlas vlastníků pozemků nebo vyznačení jejich veřejné prospěšnosti do územního 
plánu obce Střítež a podat návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby přístupových 
komunikací.  

Byla prověřena přístupnost vyjmenovaných pozemků po realizaci stavby s tímto výsledkem: 

-část pozemku parc.č. 1060 k.ú. Hnojník, severně komunikace, km cca 0,5 – přístup se nemění, 
přístupová komunikace na parc.č. 1545 k.ú. Hnojník zůstává pod mostním objektem SO 206 v km 
0,6 zachována. Tato část parcely navíc sousedí s pozemkem parc.č. 1056/1 k.ú. Hnojník ve 
vlastnictví Keriani, a.s., který je přístupný z místní komunikace. 

-část pozemku parc.č. 882/1 k.ú. Střítež, severně od komunikace, km cca 2,7 – není zřejmé, 
kterou část pozemku má vlastník na mysli, protože se jedná o parcelu, která je přístupná ze 
stávajících komunikací a je zde navrženo i napojení účelové komunikace na silnici III/4763 – SO 
153 

-část pozemku parc.č. 908/1 k.ú. Střítež, jižně od komunikace, km cca 2,7 – pozemek je a zůstane 
přístupný z místní komunikace na parc.č. 1147 

-část pozemku parc.č. 620 k.ú. Střítež, severně od komunikace, km 2, 9 až 3,3 - tato část pozemku 
je zahrnuta do pozemkových úprav vyvolaných stavbou silnice, které bude zajišťovat Pozemkový 
úřad Frýdek-Místek. Stavební úřad uložil v podmínce č. 5 rozhodnutí předložení smlouvy nebo 
jiného závazného dokladu o tom, že budou prováděny pozemkové úpravy, v rámci kterých se 
bude řešit přístupnost všech lokalit, u nichž dojde provedením stavby k oddělení od okolí a to do 
stavebního řízení. Kromě toho stavební úřad zjistil, že tato parcela sousedí přes komunikaci na 
parc. č. 1150/1k.ú. Střítež s velkým pozemkem parc.č. 759/1 k.ú. Střítež stejného vlastníka.   

-část pozemku parc.č. 759/1 k.ú. Střítež, jižně od komunikace, km cca 3,4 – okrajem tohoto 
pozemku vede místní komunikace na parc.č. 1150/1 k.ú. Střítež 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že přístupnost pozemků je zajištěna nebo se řeší dle 
podmínek rozhodnutí, proto byla námitka týkající se zahrnutí přístupových komunikací 
k pozemkům do projektu stavby zamítnuta. Vyznačení veřejné prospěšnosti těchto komunikací do 
územního plánu obce Střítež se mělo řešit při projednávání územního plánu obce, proto se k této 
námitce nepřihlíží. Požadavek na uložení investorovi podání návrhu na vydání rozhodnutí o 
umístění přístupových komunikací je bezpředmětné, protože pozemky budou buď přístupné i po 
realizaci stavby anebo budou řešeny pozemkovými úpravami, až po vydání územního rozhodnutí 
na tuto stavbu, v samostatném řízení. 
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IV)Z projektu stavby silnice I/68 Třanovice-Nebory není zřejmá hloubka či výška 
projektovaných zářezů či náspů vzniklých při výstavbě silnice I/68 a úpravách vodních toků. 

Keriani, a.s. tak není zřejmé, jak velký bude zásah do jejích majetkových práv a ani v průběhu 
stavebního řízení nebude mít možnost ověřit, zda je projektová dokumentace v souladu 
s rozhodnutím o umístění stavby. 

Konkrétně jsou dotčeny následující pozemky ve vlastnictví Keriani a.s.: 

-parc.č. 1056/1, k. ú. Hnojník, zářez km cca 0,8 až cca 1,0 

-parc.č. 1061/1, k. ú. Hnojník, násep km cca 0,2 až cca 0,5 

-parc.č. 1056/1, k. ú. Hnojník, násep km cca 0,6 až cca 0,8 

-parc.č. 1060, k. ú. Hnojník, úprava vodního toku km 0,559 

-parc.č. 908/1, k. ú. Střítež, zářez km cca 2,1 až 2,7 

-parc.č. 620, k. ú. Střítež, zářez km cca 3,0 až 3,3 

-parc.č.87 a 620, k. ú. Střítež, násep km cca 2,8 až 3,0 

-parc.č. 759/1, k. ú. Střítež, násep km cca 3,3 až 3,5 

Keriani,a.s. považuje za nepřípustné, pokud se nemá možnost v rámci územního řízení seznámit 
s rozsahem omezení svých vlastnických práv v důsledku realizace navrhované stavby. 

Z uvedených důvodů Keriani, a.s. požaduje, aby stavební úřad uložil investorovi zahrnout 
podrobnou specifikaci zářezů, náspů a úprav vodních toků do projektu stavby silnice I/68 
Třanovice-Nebory – jedná se o námitku z oddílu IV. ze dne 4.5.2011. 

K této námitce se nepřihlíží, protože již v dokumentaci stavby pro územní řízení jsou řešeny 
podélné řezy všemi komunikacemi, vzorové příčné řezy komunikacemi a 48 příčných řezů 
komunikacemi v různých profilech. Rovněž v situacích stavby je vyznačen rozsah náspů a zářezů 
a z toho plynoucí rozsah záborů pozemků. Velikost záborů pozemků je rovněž v projektu 
vyčíslena. Ve fázi územního řízení je to dostatečný rozsah pro posouzení stavby a určení rozsahu 
zásahu do majetkových práv vlastníků pozemků. S těmito údaji se mohli vlastníci pozemků 
seznámit v průběhu územního řízení a při veřejném ústním jednání. V námitce není konkrétně 
uvedeno, s kterou části dokumentace obsahující příčné a podélné řezy komunikacemi účastník 
řízení nesouhlasí, proto o této námitce nemůže stavební úřad rozhodnout.  

Stavební úřad uložil v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí zpracování dokumentace pro stavební 
povolení podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, kde bude rovněž rozsah náspů a zářezů podrobně řešen a účastníci řízení se 
mohou s jejich obsahem seznámit v průběhu stavebního řízení. 

V)V rámci územního řízení nejsou řešeny opravy meliorací poškozených výstavbou silnice I/68 
Třanovice-Nebory. 

Keriani, a.s. považuje za nepřípustný zásah do svých vlastnických práv a porušení § 90 písm. E) 
stavebního zákona, pokud se nemá možnost v rámci územního řízení seznámit s rozsahem 
předpokládaného poškození svého majetku v důsledku realizace navrhované stavby a pokud 
nebude v rámci územního řízení vyřešena otázky nápravy škod. 

Keriani, a.s. požaduje, aby stavební úřad uložil investorovi předložit aktuální pasportizaci 
meliorací včetně detailního zmapování dotčených pozemků a dále aby provedl opravu meliorací 
poškozených výstavbou silnice I/68 Třanovice-Nebory – jedná se o námitku z oddílu V. ze dne 
4.5.2011. 

K námitce se nepřihlíží, protože opravy meliorací jsou řešeny již v dokumentaci stavby pro 
územní řízení. Odvodnění je součástí SO 101 Přeložka silnice I/68 km 0,000-5,400 a to oddílu 
SO 101.1 Meliorace. V souhrnné technické zprávě je mj. uvedeno, že tento objekt řeší zachování 
plné funkčnosti polního odvodnění i po výstavbě silnice I/68. Systém meliorací na pozemcích, 
které protíná silnice, je poměrně rozsáhlý a z podkladů, které byly k dispozici, není možné určit, 
jak jsou drenážní potrubí vedena vzhledem k stávajícímu terénu a vzhledem k navržené 
komunikaci a jaké jsou jejich dimenze či materiál. 
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Drenáže jsou navrženy vždy po té straně silnice, ke které má okolní terén spád, tedy kde se 
nalézá předpokládaný přítok podzemní vody. Souběžně s okrajem komunikace jsou ve 
vzdálenosti 2,0 m od hrany tělesa vedeny souběžné hlavníky, které podchycují přerušené sběrné, 
příp. svodné drény. Hlavníky jsou dle potřeby vyúsťovány do příkopů silniční komunikace, příp. 
do křížících vodotečí. V námitce není konkrétně uvedeno, s kterou částí řešení odvodnění 
v dokumentaci stavby pro územní řízení účastník řízení nesouhlasí, proto o této námitce nemůže 
stavební úřad rozhodnout. 

VI)Podle názoru Keriani, a.s. je smyslem územního řízení posoudit umístění stavby komplexně, 
včetně všech doprovodných opatření, a vyřešit všechny rozpory s právy a právem chráněnými 
zájmy účastníků řízení (vis § 90 písm. e) stavebního zákona) vyvolané umístěním stavby. 

Keriani, a.s. protestuje proti tomu, aby byla stavba úmyslně dělena na menší části za účelem 
vyloučení jejích problematických částí do samostatných řízení. Takový postup považuje Keriani, 
a.s. za porušení zásady rovnosti účastníků řízení ve prospěch investora stavby, neboť po vydání 
rozhodnutí o umístění podstatné části stavby bude v následných řízeních postavení ostatních 
účastníků řízení zásadním způsobem oslabeno. 

Z výše uvedených důvodů považuje Keriani, a.s. nezahrnutí otázek uvedených výše pod body I. 
až V. do projektu stavby a územního řízení za nepřípustný zásah do svého ústavou zaručeného 
práva vlastnit majetek a proto žádá, aby stavební úřad postupoval výše uvedeným způsobem. 
V námitce jsou obecné odkazy na ustanovení stavebního zákona, ale není konkrétně uvedeno, 
proti jakému dělení stavby protestuje, proto se k ní nepřihlíží. Stavební úřad je v řízení vázán 
podanou žádostí, kde je uveden rozsah umísťované stavby.   Další námitky podané pod body I. až 
V. dne 4. 5. 2011 jsou posuzovány samostatně, jak je uvedeno v předchozích odstavcích 
odůvodnění. 

Dne 24.5.2011 bylo stavebnímu úřadu doručeno doplnění námitek tohoto účastníka řízení: 

I) Keriani a.s. namítá vadnost závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 19.6.2008 (č.j. HOK/OV-1824/215.5.1/08-
004), neboť toto stanovisko vychází z podkladů, které neodpovídají současné situaci v lokalitě 
ani následným zjištěním Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě. 

Žádá stavební úřad, aby uložil investorovi zajistit aktualizaci hlukové studie, zapracovat 
protihluková opatření na základě této studie do projektové dokumentace a zajistit nové 
stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k takto 
upravené projektové dokumentaci- námitka  oddílu I. z podání dne 24. 5. 2011 

Jedná se o rozsáhlou námitku, kde  účastník řízení podrobně rozebírá, proč namítá vadnost 
závazného stanoviska KHS ze dne 19.6.2008. Vzhledem k tomu, že se řešení protihlukových 
opatření v tomto roce řešilo dodatkem k projektu pro územní řízení podle hlukové studie z roku 
2009, nebylo do tohoto rozhodnutí uvedeno celé zdůvodnění námitky, ale pouze první a poslední 
odstavec. 

Námitce bylo vyhověno již v průběhu řízení tzn., že bylo vydáno nové závazné stanovisko 
Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje Ostrava  dne 18. 8. 2011 a podmínky byly 
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. 

II)Namítá vadnost souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí (EIA) vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 29. 2. 2008 pod čj. 
18554/ENV/08, a to z důvodu nesprávných podkladů, z nichž Ministerstvo životního prostředí 
při formulaci tohoto stanoviska vycházelo. 

Hluková studie z roku 2007 již v době zahájení územního řízení nezobrazovala korektně situaci 
v dané lokalitě a v důsledku toho bylo vadné i vyjádření Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, které bylo jedním z podkladů stanoviska EIA. 

V důsledku toho zahrnulo Ministerstvo životního prostředí do podmínek souhlasného stanoviska 
i podmínku č. 2 (str. 13), která ukládá investorovi aktualizovat hlukovou studii až v dalších 
stupních projektové přípravy. 
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Podle § 10 odst. 3 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění platném do 10. 12. 2009, byla platnost 
stanoviska EIA 2 roky a mohla být prodloužena pouze, nedošlo-li ke změně podmínek v daném 
území. Jak je výše uvedeno, k takové změně došlo a minimálně hluková studie z roku 2007 a 
stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, které byly 
podkladem pro vydání stanoviska EIA, dnes již nemohou obstát. 

Úmyslem zákonodárce zjevně bylo, aby územní řízení probíhalo na základě aktuálních podkladů. 
I když tedy bylo územní řízení zahájeno před uplynutím dvouleté doby platnosti stanoviska EIA, 
vzhledem k délce trvání územního řízení a dodatečnému prokázání nesprávnosti podkladů, ze 
kterých Ministerstvo životního prostředí vycházelo, je podle názoru Keriani, a.s. nutná 
aktualizace stanoviska EIA. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Keriani, a.s. žádá stavební úřad, aby uložil 
investorovi zajistit aktualizaci stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí vydaného Ministerstvem životního prostředí . 

Námitka byla zaslána k podání stanoviska na Ministerstvo životního prostředí ČR, dne 7.7.2011 
bylo zasláno sdělení ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve změní 
pozdějších předpisů, z kterého vyjímáme: 

Vyjádření k záměru v procesu EIA probíhají na základě aktuálních podkladů v dané době a 
zásadní podmínky v nich uvedené jsou přebírány do stanoviska EIA. V podmínce č. 2 stanoviska 
EIA MŽP požadovalo aktualizaci hlukové studie ve vazbě na navazující řízení, aby byla 
zohledněna aktuální situace z hlediska hluku v době, kdy bude probíhat územní řízení. Ve smyslu 
§ 10 odst. 4 zákona se jedná o konkrétní požadavek týkající se ochrany životního prostředí a 
správní úřad, který vydává navazující rozhodnutí, bere vždy v úvahu obsah stanoviska a měl 
tento požadavek při svém rozhodování zohlednit, v opačném případě měl unést důvody, pro které 
tak neučinil nebo učinil jen částečně. Požadavek na aktualizaci rozptylové studie měl být tedy za 
podmínek výše uvedených zohledněn v navazujících řízeních. Proto je námitka z hlediska 
vadnosti stanoviska EIA irelevantní, jelikož se jedná o požadavek pro navazující řízení 
vyplynuvší z průběhu procesu EIA. 

Stanovisko EIA předkládá oznamovatel jako jeden z odborných podkladů pro navazující řízení 
podle zvláštních právních předpisů, v tomto případě je jeho platnost 2 roky ode dne jeho vydání. 
Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních 
předpisů. Pro předmětnou stavbu bylo dne 12.2.2009 zahájeno územní řízení a dne 5.8.2009 
vydáno územní rozhodnutí, které bylo v odvolacím řízení zrušeno Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje v Ostravě. V současné době je územní řízení přerušeno z důvodu 
dodání požadovaných podkladů. Stanovisko EIA je tudíž platné, nevypršela jeho lhůta a potřeba 
prodloužení jeho platnosti tedy nedůvodná. Zákon rovněž neumožňuje jeho jakoukoliv 
aktualizaci. 

Na závěr uvádějí, že Ministerstvo životního prostředí postupovalo v rámci svých kompetencí při 
posuzování vlivů předmětného záměru na životní prostředí v souladu se zákonem a nedošlo 
k porušení zákona. 

Stavební úřad se s tímto stanoviskem ztotožňuje, a proto byla námitka zamítnuta. 

III) Vzhledem k délce územního řízení a předpokládaným změnám projektové dokumentace 
žádá Keriani, a.s. stavební úřad, aby posoudil potřebu a případně uložil investorovi zajistit 
aktualizaci i dalších stanovisek dotčených orgánů státní správy 

Dotčené orgány vydávají závazná stanoviska k umístění stavby, která nejsou časově omezená. 
Rovněž jim je doručováno oznámení o zahájení a pokračování řízení s tím, že mohou svá 
stanoviska uplatnit do veřejného projednání umístění stavby. Pokud nedojde ke změnám 
v žádosti, které vyžadují nové stanovisko dotčených orgánů, nepožaduje stavební úřad 
aktualizaci stanovisek dotčených orgánů. Námitka byla proto zamítnuta.. 
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8.Ing. Petr Vicherek bytem Třanovice 210 spoluvlastník dotčených nemovitostí podle listu 
vlastnictví č. 175 v k.ú. Třanovice podal dne 15.7.2009 námitku, která je sice adresována na 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava, ale na podatelně Městského úřadu Třinec byla podána 
v daném termínu, proto je o ní rozhodováno. Dne 22.7. 2009 byla na podatelnu Městského úřadu 
Třinec podána námitka stejného znění, pouze doplněna o jednu větu týkající se přiměřené 
náhrady za všechny stavby a nemovitosti. Vzhledem k tomu, že druhé podání bylo po dané lhůtě 
pro podávání námitek, nebude k němu  podle § 89 odst.1. stavebního zákona přihlíženo. První 
znění námitek je toto: 

Se záměrem stavby jsme se seznámili z vaší vyhlášky jakož i s rozsahem záboru našich 
nemovitostí též dle mapové dokumentace, prezentované nám dne 2.3.2009 v úřadu obce 
Třanovice. 

Přitom jsme zjistili, že plánovaná stavba by pro nás znamenala 

a)zábor našich zahrad a podstatné části pozemků okolo RD 

b)likvidaci našeho RD a HB, ale přitom 

c)ponechání částečných zbytků našich pozemků na SV a JZ, 

d)tedy zcela znemožnění našeho záměru na stáří bydlet v čistém a klidném vesnickém prostředí a 
získávat pro svou obživu základní potraviny z hospodaření na vlastních nemovitostech. 

Sdělujeme, že si nepřejeme prožít následující roky jinde než na naší chalupě, kde jsme se usídlili 
a k níž nás váže i silné citové pouto. Vzhledem k tomu, že zatím z vaší strany po dobu několika 
let, co se stavba plánuje, nám nebyla nabídnuta žádná náhrada, tak vznášíme tímto zásadní 
námitku proti současnému plánu stavby a s tím spojenému záboru našich nemovitostí. Je pro nás 
nutné rozhodnout se takto jednak pro značnou zátěž psychickou i finanční, kterou by znamenalo 
obstarání adekvátní náhradní chalupy s pozemky a jednak bychom museli počítat s dalšími 
úpravami k přizpůsobení bydlení našim potřebám, a ty budou s přibývajícími lety finančně 
náročnější. Věříme, že změníte váš plán o záboru naší usedlosti. V případě, že byste shledali 
z vaší strany potřebu s námi dále projednat nabídku jiné chalupy s polnostmi, a pro odpověď na 
naše námitky podejte nám laskavě zprávu elektronickou poštou na níže uvedenou emailovou 
adresu.  

 Námitka, týkající se změny umístění stavby a tím zachování usedlosti byla zamítnuta, protože 
stavba je v souladu s územním plánem obce Třanovice, kde je schválena jako veřejně prospěšná 
stavba a umístění bylo odsouhlaseno všemi dotčenými orgány, jak je popsáno v odůvodnění 
rozhodnutí. K dalším požadavkům uvedeným v námitkách se nepřihlíží, protože nejsou 
předmětem územního řízení, ale následných řízení po vydání územního rozhodnutí.   

Ing. Petr Vicherek,  podal také námitky datované dnem 9.9.2011 osobně na jednání dne 
29.9.2011 zplnomocněným zástupcem Janem Vicherkem. V bodě 2 podání jsou uvedeny 
námitky  

a)svůj souhlas k převodu našich nemovitostí na investora stavby i nadále váži především na 
výměnu za jiné přiměřené nemovitosti 

b)uplatňuji požadavek na nápravu situace popsané v bodě 1b projednávání změn tvrzení ŘSD 
v pod-bodech ba a bb tak, aby vlastníkům nemovitostí dotčených jejich působností nečinili 
potíže neúměrné jejich situaci. 

Námitky se týkají výkupu a výměny pozemků a staveb, což není předmětem řízení o umístění 
stavby, ale budou se řešit až po vydání územního rozhodnutí. 

 
9)Miroslav Kloda, bytem Střítež 45, vlastník pozemků parc.č 763 k.ú. Střítež a množství 
dalších  nemovitostí v k.ú. Střítež, podal dne 29.9.2011 námitku: 

Nesouhlasím se stavbou, pokud nebude udělána odbočka z rychlostní komunikace na silnici 
1161/1, 1151… a propojka s cestou č. 85. Sjezd z komunikace požaduji z důvodu vytvoření 
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průmyslové zony v areálu bývalého státního statku Střítež. V případě nespolupráce nebudu 
souhlasit se stavbou cesty v Neborech č.p. 360. 

Obdobnou námitku podal p. Kloda již dne 15.7.2009, ale protože nebyla odůvodněna, nebylo 
k ní přihlíženo v původním územním rozhodnutí. 

Podle údajů z katastru nemovitostí vlastní p. Kloda množství nemovitostí v trase a v sousedství 
navrhované stavby včetně areálu bývalého státního statku ve Stříteži. Námitka byla zamítnuta, 
protože silnice I. třídy slouží pro dálkovou automobilovou dopravu a ne pro napojení 
jednotlivých nemovitostí. Napojení okolních území se děje pouze přes mimoúrovňové křižovatky 
odsouhlasené dotčenými úřady, u této stavby jsou to mimoúrovňové křižovatky Třanovice a 
Nebory. Pokud chce někdo zřídit průmyslovou zónu na svých pozemcích, musí zajistit napojení 
objektů na inženýrské sítě a komunikace. V žádném případě toto není povinností vlastníků a 
správců veřejných komunikací. 

10) Obec Střítež, která vystupuje v tomto řízení jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. b), 
podala dne 8.7.2009 námitky, ke kterým stavební úřad v původním územním rozhodnutí v roce 
2009 nepřihlížel. Odvolací orgán toto stavebnímu úřadu vytknul ve svém rozhodnutí, proto jsou 
námitky znovu posouzeny. Další námitky podala Obec Střítež dne 14.9.2011. 

V roce 2009 podala obec tuto námitku: Obec Střítež důsledně trvá na výstavbě bezpečnostního 
chodníku pro chodce v úseku nadjezdu silnice III/467. Uvedená silnice III/467 je ve výlučném 
vlastnictví MSK. 

Dne 14.9.2011 obec uvádí: Po zjištění, že z dokumentace vypadl stavební objekt – chodník pro 
pěší u SO 122 (silnice III/4763), obec Střítež, zastoupená starostou P. Machálkem s tímto 
krokem investora nesouhlasí. Po přemostění nové plánované RK I/68 dojde k tomu, že 
zmiňovaná silnice 3. Třídy bude procházet křížením cca 6 . nad úrovní terénu a tím se značně 
zhorší bezpečnost chodců. Obec Střítež má doposud vypracovanou projektovou dokumentaci na 
chodník kolem zmiňované silnice jen z části, z důvodu právě plánované RK. Tím, že v katastru 
obce státem financovanou a mezinárodně potřebnou silnici se nedomníváme, že bychom měli 
navíc spolufinancovat tuto stavbu. Argumentace ŘSD (investora), že by se obec měla podílet na 
stavbě chodníku odmítáme, poněvadž stavba chodníku nad RK bude mnohonásobně dražší než 
chodník na původním terénu. Trváme tudíž na původním postoji a chceme po investorovi 
vybudovat chodník dle platných norem, který bude splňovat všechna bezpečnostní kritéria. 

 Již v odvolacím řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR  ve vyjádření ze dne 15.9.2009 uvádí důvody 
nezařazení stavby chodníku do této stavby a to: ŘSD ČR může řešit v rámci projektové 
dokumentace pouze náhradu škody, která vznikla činnosti související s výstavbou dálnic a silnic 
I. třídy. Tudíž má povinnost nahradit pouze zrušené nebo jinak dotčené objekty samotnou 
stavbou silnice, což vyplývá ze zák. 13/1997 Sb. v platném znění. V rámci projektové 
dokumentace stavby silnice I/68 Třanovice-Nebory je řešena náhrada všech dotčených objektů. 
Vzhledem k tomu, že chodník, signalizační zařízení ani přechod pro chodce v této části obce na 
silnici III/4763 v dnešní době nejsou vybudovány, nelze je zřídit na náklady investora v rámci 
této stavby. Chodník by bylo možné v rámci stavby silnice vybudovat pouze na náklady 
budoucího vlastníka, což je v tomto případě obec Střítež. V současné době má ŘSD ČR 
k dispozici pouze záporné stanovisko obce Střítež k financování požadovaného chodníku. 

Žadatel v roce 2011 požádal o vyloučení stavebního objektu SO 155, tj. Chodník pro pěší ve 
Stříteži u SO 122 z žádosti o umístění stavby, stavební úřad je tímto návrhem vázán. Stavební 
úřad nemůže nařídit rozšíření stavby o objekt, který nepožaduje žadatel a nejedná se o náhradu, 
za zrušený chodník v rámci této stavby. Návrh chodníku podél silnice III/4763 je možné řešit 
pouze po dohodě Obce Střítež a žadatele mimo toto územní řízení, např. změnou územního 
rozhodnutí. Na základě těchto skutečností stavební úřad zamítl podanou námitku. Otázky 
financování chodníku nejsou předmětem územního řízení 

Dne 8.7.2009 obec žádá v prostoru u trafostanice o zřízení přechodu pro chodce a zřízení 
signalizačního zařízení omezujícího rychlost. 
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Tato námitka byla opět zamítnuta a to z důvodů uvedených i u předchozí námitky. Jedná se o 
přechod pro chodce a signalizace na místní komunikaci, které zde nyní není. Jedná se o zařízení 
situované mimo území této umísťované stavby. Umístěním této stavby nedojde k zvýšení provozu 
a rychlosti na stávajících komunikacích, proto stavební úřad nemůže tento požadavek obce uložit 
do podmínek rozhodnutí. Dopravní značení na komunikacích není součástí tohoto územního 
rozhodnutí. 

Dne 8.7.2009 žádá obec o zalesnění svahu v prostoru výstavby I/68 tak, jak bylo ujednáno 
s bývalým náměstkem hejtmana MSK p. Lukšou. Dne 14.9.2011 uvádějí: Nechceme opomenout 
zalesnění původně plánované a zanesené v územním plánu obce. Tento pás by měl plnit funkci 
lapače prachu a do určité míry nahradit i protihlukové stěny. 

Tento požadavek, není proti umístění stavby, ale na zalesnění pozemků mimo umísťovanou 
stavbu. Pozemky nejsou ve vlastnictví Obce Střítež ani žadatele. V územním plánu obce není 
uvedeno, že se jedná o zalesnění podmiňující výstavbu silnice a rovněž v žádném stanovisku 
dotčených orgánů toto nebylo požadováno.  Vegetační úpravy včetně výsadby zeleně kolem 
komunikace navržené projektantem rovněž nejsou součástí tohoto územního rozhodnutí, protože 
se nejedná o stavební objekty. Zalesnění proto obec musí řešit mimo toto územní řízení o 
umístění stavby. 

Dne 14.9.2011 je uváděno: V projektu postrádáme zakreslený propustek – průchod, který by 
sloužil k propojení budoucích energetických sítí ( např. elektřina, kanalizace, plyn) rozdělené 
obce stavbou rychlostní komunikace. 

Tento požadavek nebyl blíže specifikován a rovněž v územním plánu obce nebylo zjištěno, že by 
se měly v trase navržené komunikace budovat nové inženýrské sítě, proto se k němu nepřihlízí. 

Dne 8.7.2009 dále obec žádá o dodržení veškerých parametrů výstavby I/68 tj. hloubky zářezu 
výstavby I/68 a výšky hlukových barier v úseku k.ú. Střítež.  

Námitka není proti umístění stavby, není odůvodněna, proto není zřejmé proč byla podána. 
V tomto územním řízení se umisťuje navrhovaná stavba podle návrhu a kontrola dodržení je až 
ve stavebním řízení 

11) Dagmar Wardasová, bytem Ropice 241 vlastník parc.č. 1905/8 v katastrálním území 
Ropice uvedla na jednání dne 15.7.2009 námitky tohoto znění: 

Požaduji výkup zbytkového pozemku odděleného novou silnicí – není stávající přístup ani není 
řešen v projektu. 

Vzhledem k tomu, že dům č.p. 241 je umístěn 43 m od navrhované silnice požaduji výkup 
v rámci stavby. 

Pokud by nebyl splněn tento požadavek, trvám na posouzení stavby RD statikem (RD starý cca 
85 let, nedostatečné základy, postupně dostavován). 

Námitka není vedena proti umístění stavby, ale týká se výkupu pozemků a nemovitostí, které 
nejsou součástí stavby. Rovněž posouzení stavu sousední stavby není předmětem územního 
řízení. Tyto požadavky nejsou proti projednávanému záměru a budou se řešit až v následných 
řízeních po vydání územního rozhodnutí.  

12)Guznar Martin, bytem Třanovice 125, neuvádí v námitkách ze dne 15.7.2009 důvody, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, podává tuto námitku: 

Při provozu na silnici R 48 způsobují kamiony jedoucí od Frýdku-Místku svými světly ostré 
střídání jasu a tmy v pokojích mého rodinného domu čp. 125. Žádám, aby se tento velice 
nepříznivý faktor odstranil v rámci výstavby I/68. 

Námitka nemá požadované náležitosti a rovněž obsah námitky je obecný, není zřejmé, jestli 
s návrhem protihlukových stěn u mimoúrovňové křižovatky Třanovice, které budou tvořit 
souvislou clonu proti oslnění, uvedeným v dokumentaci pro územní řízení, souhlasí nebo 
požaduje úpravy, o kterých by bylo nutno rozhodnout. 
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13)Kawuloková Danuta, bytem Třanovice 110, vlastník RD čp. 110 a parc.č. 1189 v k.ú. 
Třanovice podala dne 15.7.2009 tuto námitku: 

Požaduji, aby mé pozemky byly vykoupeny v celém rozsahu, ne pouze část, která mi již byla 
předložena. 

Námitka není proti umístění stavby, týká se  výkupu pozemků, které nejsou předmětem řízení o 
umístění stavby, ale budou se řešit až po vydání územního rozhodnutí. 

14)Červenák Adrián a Liběna Červenáková bytem Nebory 123, vlastníci sousedních 
nemovitostí parc.č. 297/4, 297/7, 155 k.ú. Nebory podali na jednání dne 29.9.2011 námitky: 

-zajištění technických, estetických a bezpečnostních opatření k budovám na pozemku 297/4 

-písemní smluvní ujednání týkající se odškodnění –protihluková (plastová okna, bariery), 
prašnost, otřesy, soukromé „přírodní“ klima, zemědělské produkty (zelenina,ovoce). 

V podání nejsou uvedeny důvody podání námitek, jak ukládá § 89 odst. 3 stavebního zákona, 
proto se k nim nepřihlíží. Jedná se o nekonkrétní seznam, který nedává stavebnímu úřadu 
možnost rozhodnout o konkrétních otázkách, které se řeší v územním řízení.  

            

Posouzení délky platnosti územního rozhodnutí 
Při posouzení požadavku na prodloužení platnosti územního rozhodnutí oproti zákonem 
stanovené lhůtě 2 let na 4 roky vycházel stavební úřad z důvodů uvedených v žádosti, tj. velký 
rozsah stavby, složitá příprava dalších dokumentací a majetkoprávní vypořádání a rozhodl, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě 
podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Pindurová 
vedoucí odboru SŘ a ÚP 
  
 
Přílohy: 1. Souhlas Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 16.9.2008 pod čj. 41381/ENV/08 
s vynětím pozemků ze ZPF a jeho změna ze dne 30.5.2011 
    2. Situace stavby v měřítku katastrální mapy – 2 ks  
  
Toto rozhodnutí 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. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Třinec a 
zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu Třinec se písemnost považuje za 
doručenou. 
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Současně bude tato písemnost vyvěšena na úředních deskách Obecních úřadů Ropice, Střítež, 
Hnojník a Třanovice, kde bude zveřejněna rovněž způsoben umožňujícím dálkový přístup. Zde 
toto vyvěšení nemá účinky doručení, na které je v řízení vázáno počítání lhůt. 
 
 
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 řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky) 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00  Praha zastoupené INKOS-OSTRAVA 
a.s., IDDS: r7pb5ee 
2. Obec Ropice, 110, 739 56  Ropice, IDDS: q7hbih2 
3. Obec Střítež, Střítež 118, 739 59  Střítež u Českého Těšína, 
4. Obec Hnojník, Hnojník 222, 739 53  Hnojník, IDDS: stdbeca 
5. Obec Třanovice, Třanovice čp. 250, 739 93 Třanovice 
6. Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec 
 
 Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona – podle § 87 odst. 1 stavebního 
zákona doručení veřejnou vyhláškou 
 

• Vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být stavba uskutečněna a ti, kteří mají jiné 
věcné právo k těmto pozemkům a stavbám  

• Vlastníci a ti, kteří mají jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám a jejichž 
právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno  

• Vlastníci pozemků a staveb v prostoru ohraničeném izofonou 50 dB kolem umísťované 
stavby, která přesahuje za sousední pozemky, a ti, kteří mají v tomto prostoru jiné právo, 
které může být rozhodnutím přímo dotčeno,  

• Registrovaná občanská sdružení, která se vyjádřila při projednávání stavby dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a jejich vyjádření byla zcela nebo 
zčásti zahrnuta v závěrečném stanovisku Ministerstva životního prostředí.  

• Občanská sdružení, která splňují podmínky ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a 
krajiny) a která oznámila svou účast v územním řízení 

 
 
dotčené orgány : 
7. Drážní úřad sekce stavební, Nerudová 1, 772 58  Olomouc, IDDS: 5mjaatd 
8. HZS Moravskoslezského kraje územní odbor, Pavlíkova 2264, 738 01  Frýdek-Místek, IDDS: 
spdaive 
9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 728 93  Ostrava 1, IDDS: 
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w8pai4f 
10. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 
117, 702 18  Ostrava, IDDS: 8x6bxsd 
11. Městský úřad Třinec odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec 
12. Městský úřad Třinec odbor školství, kultury  a tělovýchovy, Jablunkovská 160, 739 61  
Třinec 
13. Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec 
14. Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, nábřeží L. Svobody 12, 110 15  Praha 1, IDDS: 
n75aau3 
15. Ministerstvo zemědělství ČR Pozemkový úřad Frýdek Místek, 4. Května 217, 738 01  
Frýdek Místek, IDDS: yphaax8 
16. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00  Praha, IDDS: 9gsaax4 
17. Obecní úřad Ropice, 739 56  Ropice 110, IDDS: q7hbh2 
18. Policie ČR okresní ředitelství, Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek 
19. Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
20. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Úsek nemovité infrastruktury Olomouc, Třída 1. 
máje 1, 771 11  Olomouc, IDDS: hjyaavk 
21. odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 
702 18  Ostrava 
22. Obecní  úřad Hnojník, 739 53  Hnojník 222 
23. Obecní úřad Střítež, Střítež 
24. Obecní úřad Třanovice 
25. Magistrát města Frýdku-Místku odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 
22  Frýdek-Místek, IDDS: w4wbu9s 
26. Magistrát města Frýdku-Místku odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, 738 
22  Frýdek-Místek 
27. Magistrát města Frýdku-Místku odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 
738 22  Frýdek-Místek 
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