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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, 
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, v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, informuje spolek AOPK z.s., Na Vyhlídce 1556/1, Město, 73601 
Havířov, na základě jeho žádosti podané v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o zahájeném řízení o žádosti o vydání společného povolení stavebního záměru v katastrálním 
území Petřvald u Karviné nazvaného „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská“ stavba dopravní 
infrastruktury - místní komunikace - parkoviště, chodníky, zpevněné plochy.  
Stavba je členěna na stavební objekty. Stavbou budou dotčeny níže uvedené pozemky1: 

SO 101 – Rekonstrukce panelového parkoviště – rekonstrukcí nebudou dotčené nové plochy, stavební objekt bude 
prováděn na stávajících plochách na pozemku parc.č. 1837/1, 1837/50 

SO 102 – Odstavné parkovací plochy – „nové“ části stavby budou umístěny na pozemku parc. č. 1837/1, 1837/21, 
1837/25, 1837/29, 1837/39 

Stavba odstavných a parkovacích ploch bude dále prováděna na stávajících zpevněných plochách na pozemcích 
parc.č. 1837/33, 1837/34, 1837/40, 1837/43 

SO 103 – Přístupové chodníky – „nové“ části stavby budou umístěny na pozemku parc. č. 1837/1, 1837/20, 1837/24, 
1837/25, 1837/32,  1837/38, 1837/39 

Stavba chodníků (rekonstrukce) bude dále prováděna na pozemcích parc. č. 1837/2, 1837/11, 1837/12, 1837/13, 
1837/14, 1837/15, 1837/16, 1837/19, 1837/23, 1837/26, 1837/30, 1837/31, 1837/34, 1837/37 
SO 104 – Rekonstrukce panelové komunikace – rekonstrukcí nebudou dotčené nové plochy, stavební objekt bude 
prováděn na stávajících plochách na pozemku parc. č. 1837/1, 1837/2, 1837/8, 1837/43 

Žádost podalo město Petřvald se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald, které 
na základě plné moci zastupuje p. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Radvanice, Ostrava. 
Řízení bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení, došla příslušnému 
správnímu orgánu.  

                                                      
1 Pozn.: 
Při stanovení pozemků, na kterých má být stavba umístěna a prováděna, projektant vycházel z aktuálního geodeticky zaměřeného 
stávajícího rozsahu zpevněných ploch a jeho porovnání s digitálním katastrálním mapovým podkladem. V současném stavu 
v mnoha místech nedochází ke ztotožnění hranice pozemku dle katastrální mapy s existujícím stavem. Ve výčtu parcel dotčených 
umístěním stavby figurují všechny pozemky, na kterých bude nově spočívat zpevněná plocha řešená touto stavbou bez ohledu na 
někdy i marginální zábor pozemku. Po provedení stavby se v rámci dokumentace skutečného provedení bude provedeno zaměření 
skutečného stavu zpevněných ploch a vyhotovení geometrického plánu, jež nově přesně diferencuje druh pozemku a způsob využití 
pozemků dotčených předmětnou stavbou. 
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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. 
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: 
AOPK z.s., Na Vyhlídce 1556/1, Město, 73601 Havířov 

Dále obdrží k vyvěšení informace na úřední desce: 
1. Městský úřad Orlová, Osvobození čp. 796, Lutyně, 735 14 Orlová 4, OVVŽÚ 
2. Městský úřad Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka čp. 2511, 735 41 Petřvald 

u Karviné 

Vyvěšeno dne 25.02.2021 Sejmuto dne 06.03.2021 

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