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Městský úřad Orlová 
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město 

 
 
VÁŠ DOPIS ZN.:  

Dle rozdělovníku 
 
 

ZE DNE:  
NAŠE ZN.: MUOR  53838/2018 
SPIS ZN.: MUOR S 8450/2018/OVŽP/KIS 
VYŘIZUJE: Bc. Ingrid Kiszová 
TEL.: 596 581 739 
FAX: 596 581 735 
E-MAIL: ingrid.kiszova@muor.cz 
DATUM: 28.06.2018 

INFORMACE O ZAHÁJENÉM ŘÍZENÍ 

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, vykonávající dle ust. § 66 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost příslušného speciálního 
stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, 
o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ust. § 16 odst. 1 
zákona o pozemních komunikacích a dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ust. § 94j 
odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, informuje Asociaci ochrany životního prostředí ČR, z.s., Okružní 1309, 
735 14 Orlová – Lutyně, a AOPK z.s. Na Vyhlídce 1556, 736 01  Havířov – Město, na základě jejich žádostí 
podaných v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o zahájeném řízení o žádosti o vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavebního záměru nazvaného „VEŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÁ KOMUNIKACE“ na pozemcích parc.č. 6414/1, 678, 702 vše v katastrálním území Petřvald 
u Karviné, kterou podal p. Milan Sedlák, Plzeňská 1124, Ostrava – Hrabůvka, zastoupený na základě plné 
moci p. Věrou Majorošovou, U Oblouku 501, Ostrava – Poruba.  
Řízení bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení, došla příslušnému správnímu orgánu.  
Dle ust. § 94k stavebního zákona účastníky společného územního a stavebního řízení jsou  
a) stavebník, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má 
ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo 
má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. 
Z výše uvedeného vyplývá, že občanská sdružení, spolky, nemají postavení účastníka společného územního 
a stavebního řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje, a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Bc. Ingrid Kiszová 
oprávněná úřední osoba 
úsek pozemních komunikací 

Rozdělovník: 
− Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., Okružní 1309, 735 14  Orlová - Lutyně 
− AOPK z.s., Na Vyhlídce 1556, 736 01  Havířov - Město 

Dále obdrží: 
1. Městský úřad Orlová, Osvobození čp. 796, Lutyně, 735 14 Orlová 4, OVVŽÚ 
2. Městský úřad Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka č.p. 2511, 735 41  Petřvald u Karviné 

Vyvěšeno dne 29.06.2018 Sejmuto dne 10.07.2018 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti 
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