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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

1 .  O Z N Á M E N Í  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í  

2 .  O Z N ÁM EN Í  O  U K O NČE NÍ  DOK AZ O V Á N Í   
 s poučením o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí 
 
Dne 13.09.2018 město Petřvald se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald, IČ 00297593, 
zastoupené na základě plné moci společností PROINK s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, 
Ostrava – Zábřeh, IČ: 25900056, (dále také "žadatel") podalo žádost o vydání společného 
povolení stavebního záměru nazvaného „CHODNÍK PODÉL UL. ZÁVODNÍ“, (dále též „stavba“) 
na pozemku parc. č. 4501/3, 6397/2, 6397/1, 6396/7, 6396/17, 6396/39, 6396/8, 6396/30, 6396/29, 
4403, 4404/1, 4404/10 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné ve společném územním 
a stavebním řízení. Jedná se o soubor staveb, a to stavební objekty, a to SO 100 – chodník 
(stavba hlavní), SO 400 - Nasvětlení přechodu (stavba vedlejší). Řízení bylo zahájeno dnem, 
kdy žádost, kterou se zahajuje řízení, došla příslušnému správnímu orgánu.  
Po přezkoumání žádosti 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, (dále jen „speciální 
stavební úřad“), příslušný dle ust. § 94j odst. 1 stavebního zákona k vydání společného povolení, 
zjistil, že žadatel k žádosti nepřiložil všechny doklady stanovené v ust. § 94I odst. 2 stavebního 
zákona. Speciální stavební úřad proto v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a ust. § 94I odst. 6 stavebního 
zákona opatřením ze dne 27.09.2018 pod zn. MUOR 110346/2018 vyzval žadatele k odstranění 
nedostatků žádosti a usnesením stanovil lhůtu k provedení úkonu. Usnesením ze dne 27.09.2018 
pod zn. MUOR 110347/2018 řízení o žádosti přerušil. Žadatel doplnil své podání dne 16.11.2018, 
čímž pominuly překážky, pro které bylo řízení přerušeno a speciální stavební úřad může 
pokračovat v řízení. 

1. Speciální stavební úřad oznamuje dle ust. § 94m stavebního zákona dotčeným orgánům 
a známým účastníkům řízení, kteří jsou uvedeni v rozdělovníku, který je nedílnou součástí této 
písemnosti, zahájení řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost 
po doplnění poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, v souladu s ust. § 94m 
odst. 3 stavebního zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě. 
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Poučení v souladu s ust. § 94n stavebního zákona: 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ust. § 4 odst. 4 stavebního 
zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do 02.01.2019, 
jinak se k nim nepřihlíží (pro řízení platí koncentrační zásada). 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), stavebního zákona, tj.: 
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, 
může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu 
provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být 
přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 
občanů obce.  
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, 
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Námitky speciální stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných 
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková 
námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.  
O námitce občanskoprávní povahy si speciální stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to 
neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných 
práv. 

2. Speciální stavební úřad zároveň vyrozumívá účastníky řízení, kteří jsou uvedeni 
v rozdělovníku, který je nedílnou součástí této písemnosti, že dne 02.01.2019 bude ukončeno 
dokazování ve shora uvedené věci, kdy budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. 

Poučení dle ust. § 36 správního řádu: 

Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, a to vč. způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich 
doplnění. Mohou tak učinit nahlédnutím do spisu speciálního stavebního úřadu vedeného 
v předmětné věci v době od 02.01.2019 do 07.01.2019, a to v budově Městského úřadu 
Orlová, odboru výstavby a životního prostředí, pracoviště: RADNICE Orlová -Město, Staré náměstí 
76, (nejlépe po předchozí telefonické dohodě). 
Speciální stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že v řízeních, ve kterých je uplatňována 
zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své námitky pouze 
v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli 
opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky.   

Ostatní poučení 

Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení dle ust. § 52 správního řádu. 
Do spisu vedeného u speciálního stavebního úřadu s podklady rozhodnutí je možno nahlédnout 
v kanceláři č. 211 v budově Městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí, 
se sídlem: RADNICE Orlová-Město, Staré náměstí 76, do určených dob (nejlépe po předchozí 
telefonické dohodě).   
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 
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republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou moc. 
Zastupování se prokazuje plnou mocí. Plnou moc lze udělit i do protokolu. V téže věci může mít 
účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocnění může být uděleno v souladu 
s ust. § 33 odst. 2 správního řádu. 
Pokud speciální stavební úřad ve stanovených dobách stanoviska dotčených orgánů či účastníků 
řízení neobdrží, bude mít za to, že nepovažují za nutné ani účelné uvést k předmětné věci 
své podmínky nebo námitky. 
Následně bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.   
Nedílnou součástí této písemnosti je rozdělovník. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, je písemnost doručována 
veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 144 správního řádu. To se netýká účastníků řízení 
uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům 
řízení se doručuje jednotlivě. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem 
účastníků řízení s více než 30 účastníky. V souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu 
se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost 
se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup k úřední desce. Internetové stránky 
správního orgánu, který písemnost doručuje  http://www.mesto-orlova.cz/ Patnáctým dnem 
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle 
věty druhé. 
 
 
 
Bc. Ingrid Kiszová 
oprávněná úřední osoba 
úsek pozemních komunikací 

Příloha: kopie výkresu: Katastrální situační výkres se zakreslením umístění záměru 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  

– doručí se jednotlivě (účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu) 

účastník řízení dle ust. § 94k písm. a) a písm. b) stavebního zákona:  
1. Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, prostřednictvím společnosti PROINK 

s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Ostrava – Zábřeh 
účastník řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku, na kterém má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k 
tomuto pozemku: 

2. Pavel Ochman, Závodní č.p. 2105, 735 41  Petřvald u Karviné 
3. Mgr. Renata Ochmanová, Závodní č.p. 2105, 735 41  Petřvald u Karviné 
4. Zdeňka Konieczná, Polní č.p. 1669, 735 41  Petřvald u Karviné 
5. Marie Sachová, Polní č.p. 1670, 735 41  Petřvald u Karviné 
6. Jan Hejmala, Závodní č.p. 227, 735 41  Petřvald u Karviné 
7. Mgr. Hana Hejmalová, Závodní č.p. 227, 735 41  Petřvald u Karviné 
8. Radomír Zifčák, Polní č.p. 1911, 735 41  Petřvald u Karviné 
9. Renáta Zifčáková, Polní č.p. 1911, 735 41  Petřvald u Karviné 
10. Ing. Pavel Glinz, Závodní č.p. 1974, 735 41  Petřvald u Karviné 
11. Andrea Glinzová, Závodní č.p. 1974, 735 41  Petřvald u Karviné 
12. Oldřich Janáček, Polní č.p. 2034, 735 41  Petřvald u Karviné 
13. Ilona Janáčková, Polní č.p. 2034, 735 41  Petřvald u Karviné 
14. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava - hospodaření se svěřeným 

majetkem kraje - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 
702 23 Ostrava - Přívoz, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná - Fryštát, IDDS: jytk8nr 

15. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
16. OKD, a.s., IDDS: 74tcgdp, sídlo: Prokešovo náměstí 2020/6, Moravská Ostrava, 728 30 Ostrava 
17. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 

709 00  Ostrava 9, Mariánské Hory 



 

zn. MUOR 105492/2018 strana 4/4

18. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Praha-Žižkov, 
130 00  Praha 3 

19. GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 
Brno - Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

20. DIAMO, státní podnik, o.z. ODRA, Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 86 Ostrava 
21. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq, sídlo: Varenská č.p. 3101/49, 702 00  Ostrava 2, Moravská 

Ostrava 
22. KONEGO  spol. s r.o., IDDS: i2qgch7, sídlo: Trocnovská č.p. 773/6, Ostrava - Přívoz, 702 00  Ostrava 2 
 
– doručí se veřejnou vyhláškou  

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, tj. osoba, 
jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – tito účastníci řízení se v případě 
řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení 
doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby v katastrálním území 
Petřvald u Karviné: 

parc.č. 4506, parc.č. 4503, parc.č. 4502 + dům čp. 561, parc.č. 4501/4 + dům čp. 1889, parc.č. 4501/2, 
parc.č. 4443, parc.č. 4442, parc.č. 4440 + dům čp. 822, parc.č. 4441, parc.č. 4399 + dům čp. 788, 
parc.č. 4400, parc.č. 4401/1, parc.č. 4402, parc.č. 4404/20, parc.č. 6396/75, parc.č. 6396/76, 
parc.č. 4404/19, parc.č. 4404/18, parc.č. 6396/77, parc.č. 4404/17, parc.č. 4404/16, parc.č. 6396/78, 
parc.č. 4404/15, parc.č. 6396/79, parc.č. 6396/80, parc.č. 4040/14, parc.č. 4404/7, parc.č. 4404/3, 
parc.č. 4408/3, parc.č. 4409/2, parc.č. 4416/2, parc.č. 4417/3, parc.č. 4409/1, parc.č. 4410, parc.č. 6396/28, 
parc.č. 4041/1, parc.č. 4053/2, parc.č. 6396/44, parc.č. 4045/1, parc.č. 4046/1, parc.č. 4046/2, parc.č. 4049, 
parc.č. 4052, parc.č. 4053/16, parc.č. 4053/13, parc.č. 4053/7, parc.č. 4057, parc.č. 4059, parc.č. 6396/73, 
parc.č. 4284, parc.č. 4396/3, parc.č. 4397, parc.č. 4398/2, parc.č. 4396/5, parc.č. 4396/11, parc.č. 4396/9, 
parc.č. 4396/10, parc.č. 4396/2, parc.č. 4446/4, parc.č. 4500 + dům čp. 844, parc.č. 4498/2, parc.č. 4498/1, 
parc.č. 4497, parc.č. 4496, parc.č. 4492/7 

Dotčené orgány  
1. Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně (OVŽP, OD) 
2. Městský úřad Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka č.p. 2511, 735 41  Petřvald 

u Karviné 
3. Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd, sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Ostrava-Moravská 

Ostrava, 702 00  Ostrava 2 (OVŽPaZ) 
4. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského krajeIDDS: spdaive, sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, 

Ostrava-Zábřeh, 700 30  Ostrava 30, úz.odb.Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát, 
5. Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, IDDS: bwxadpe, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava-Moravská 

Ostrava, odbor životního prostředí a zemědělství 
6. Česká republika - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v, sídlo: 30. dubna 

1682/24, 728 99 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 
- odbor informačních a komunikačních technologií a územní odbor vnější služby Karviná 
- dopravní inspektorát, Mírová 1429/37, 735 06 Karviná-Nové Město  

 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.  
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
Po uplynutí této lhůty bude vrácena správnímu orgánu, který veřejnou vyhlášku vydal.  

Dále obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 
1. Město Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 
2. Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození čp. 796, Lutyně, 735 14 

Orlová 4  
 
 
Vyvěšeno dne 28.11.2017 Sejmuto dne 08.01.2019 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky 
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