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Veřejná vyhláška
Usnesení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající dle § 29 odstavec 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odstavec 3) písmeno
d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odstavec 1)
písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy v souladu s
§ 149 odstavec 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavební řízení (13),
vedené pod sp. zn. DSH/1724/2016/Soc, které bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 11. 2. 2016 č. j. MSK
12001/2016 účastníkům řízení:
1) Stavebníkovi: Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČ: 65993390), Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, s oprávněním za
zmocnitele jednat pro ředitele Správy Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, zastoupenému právnickou
osobou INKOS OSTRAVA a. s. (IČ: 48394637) se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava;
2) Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Poruba;
3) vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním
předmětné stavby přímo dotčeno; tito účastníci řízení jsou identifikovány označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru;
4) těm, kdo mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním předmětné stavby přímo dotčeno; tito účastníci řízení jsou rovněž identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru;
5) osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis (§ 9c odstavec 3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů (dále zákona o posuzování vlivů na životní prostředí); Spolek SKALKA (IČ:
26657198) se sídlem Ke Skalce 2228/13.
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a dotčeným orgánům:
1)
Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2)
Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava (útvar hlavního architekta a stavebního
řádu, odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí)
3)
Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba
4)
Ministerstvu obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno,
Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno-Židenice
5)
Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
6)
Policii ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby dopravní policie, 30. dubna
24, 728 99 Ostrava
7)
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava
8)
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

přerušuje
do doby ukončení řízení, ve kterém má být vydáno závazné stanovisko.

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 11. 1. 2016 pod č. j. MSK 4197/20164 žádost o stavební
povolení na stavbu „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“, kterou podala
právnická osoba INKOS OSTRAVA a. s. (IČ: 48394637) se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, která
zastupuje na základě plné moci z dne 4. 12. 2007 stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČ: 65993390), Na
Pankráci 56, 145 00 Praha 4, s oprávněním za zmocnitele jednat pro ředitele Správy Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava. Jedná se již o třináctou žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu, jejímž předmětem
jsou části stavebních objektů: SO 101 Silnice I/11 (km 14,500-14,777 a km 14,793-14,900); SO 270
Protihlukové stěny (PS č. 4 km 14,48670-14,77700 a km 14,793-14,900); SO 304 Dešťová
kanalizace (km 14,500-14,777 a km 14,793-14,900).
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající dle § 29 odstavec 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odstavec 3) písmeno
d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odstavec 1) písmeno c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále stavební zákon), jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy (dále
speciální stavební úřad) ověřil podanou žádost o stavební povolení a přiložené doklady nejen z hlediska úplnosti,
ale i z hledisek dle § 111 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad v souladu s § 112 odstavec 1) stavebního zákona s odkazem na § 2 zákona č. 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a na § 9b
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, po jeho novele zákonem č. 39/2015 (dále
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) veřejnou vyhláškou ze dne 11. 2. 2016 č. j. MSK 12001/2016
oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (uváděným ve výroku tohoto usnesení) zahájení
stavebního řízení (13) a zároveň informoval veřejnost o stavbě „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná –
hranice okresu Opava, o částech stavebních objektů: SO 101 Silnice I/11 (km 14,500-14,777 a km
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14,793-14,900); SO 270 Protihlukové stěny (PS č. 4 km 14,48670-14,77700 a km 14, 793-14,900);
SO 304 Dešťová kanalizace (km 14,500-14,777 a km 14,793-14,900), které jsou předmětem podané
žádosti o stavební povolení pod č. j. MSK 4197/2016 s popisem stavby v příloze č. 1 této veřejné vyhlášky.
Ve veřejné vyhlášce č. j. MSK 12001/2016 uvedl historická data stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
- hranice okresu Opava“ (stavby jako celku):
1)
Předmětný záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí Ministerstvem životního prostředí –
stanovisko dle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.
132/2000 Sb., bylo vydáno dne 22. 12. 2004 pod č. j. 580/817/09/A-20/2001/2004/882/OPVI/04.
2)
Stavba je umístěna územním rozhodnutím č. 191/05, vydaným obecným stavebním úřadem Magistrátem
města Ostravy, odborem stavebně správním, dne 22. 12. 2005 pod č. j. Správ/ÚSŘ/1526/05/Sag-R, které
nabylo právní moci dne 18. 5. 2006, a územním rozhodnutím č. 111/11 vydaným dne 30. 6. 2011 č. j.
SMO/201485/11/Správ./Sag sp. zn. S-SMO/070701/09/Správ/38, které nabylo právní moci dne 4. 8. 2011.
3)
Souhlas se stavbou podle § 15 odstavec 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal obecný stavební úřad, Magistrát města
Ostravy, odbor stavebně správní, dne 15. 4. 2013 č. j. SMO/102016/13/Správ./Sag sp. zn. SSMO/102016/13/Správ/2, ze dne 17. 3. 2014 č. j. SMO/110666/14/Správ./Sag, ze dne 24. 3. 2014 č. j.
SMO/102187/14/Správ./Sag sp. zn. S-SMO/102187/14/Správ/2 a ze dne 21. 4. 2015 č. j.
SMO/121790/15/ÚHAaSŘ/Sag sp. zn. S-SMO-121790/15/ÚHAaSŘ/2 (vyrozumění o provedené opravě
chyby v psaní).
4)
Předmětná stavba je schváleným Územním plánu města Ostravy zařazena mezi veřejně prospěšné stavby
a proto se na ni vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.
Speciálnímu stavebnímu úřadu je známo, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, obdržel dne 14. 6. 2016 oznámení záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice
okresu Opava, km 14,486 – 14,900“ umístěného v k. ú. Poruba. Na základě tohoto oznámení bylo dne 20.6.2016
č. j. MSK 82550/2016 sp. zn. ŽPZ/17984/2016/Haj v souladu s § 6 odstavec 6) a § 7 odstavec 2) zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí zahájeno zjišťovací řízení. Tato skutečnost naplňuje dikci § 149 odstavec 2)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a je důvodem přerušení stavebního řízení
(13) do doby ukončení zjišťovacího řízení, respektive do doby vydání závazného stanovisko.

Poučení
Proti tomuto usnesení o přerušení stavebního řízení (13) č. j. MSK 106457/2016 je možno podle § 76 odstavec 5)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) podat odvolání do 15 dnů
(§ 83 odstavec 1) správního řádu) ode dne jeho oznámení (doručení). Odvolání je adresováno na odvolací orgán
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, a podává se u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava (§ 86 odstavec 1) správního řádu).
Náležitosti odvolání jsou uvedeny v § 82 správního řádu.
Stavební řízení (13), vedené pod sp. zn. DSH/1724/2016/Soc, je ve smyslu § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, navazujícím řízení, jehož proces upravuje § 9b tohoto zákona a v jehož
průběhu, jsou příslušné dokumenty zveřejňovány dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále správní řád), tzn. veřejnou vyhláškou. Navazující řízení dle citovaného zákona je řízení
s velkým počtem účastníků řízení, které rovněž upravuje § 144 odstavec 2) a 6) správního řádu, a v němž lze i
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na základě citovaného ustanovení správního řádu doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v §19
odstavec 4) správního řádu veřejnou vyhláškou. Doručování písemností veřejnou vyhláškou je upraveno § 25
odstavec 2) správního řádu – písemnost se vyvěsí na úřední desce a zároveň je zajištěn i elektronický dálkový
přístup. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Dle § 65 správního řádu po dobu přerušení řízení lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. Lhůta pro vydání
rozhodnutí ve věci (stavebního povolení) přestává běžet již dnem, kdy se speciální stavební úřad dozvěděl, že
probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko. Speciální stavební úřad bude ve stavebním řízení
pokračovat, jakmile odpadnou překážky, pro které bylo stavební řízení (13) přerušeno, po vydání závazného
stanoviska (po nabytí právního moci vydaného rozhodnutí).

„otisk úředního razítka“

Jitka Sochorcová
oprávněná úřední osoba
referent oddělení silničního hospodářství
odboru dopravy
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Toto usnesení o přerušení stavebního řízení (13) č. j. MSK 106457/2016 musí být vyvěšeno na úřední desce
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Ostravy, Úřadu městského obvodu Krásné Pole,
Úřadu městského obvodu Poruba a Obecního úřadu Vřesina v souladu s § 25 zákona č. 500/204 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:
Sňato dne
Rozdělovník:
1)

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČ: 65993390), Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, s oprávněním za
zmocnitele jednat pro ředitele Správy Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, zastoupené právnickou
osobou INKOS OSTRAVA a. s. (IČ: 48394637) se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava (datová
schránka)
2) Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/35, Ostrava-Poruba (veřejnou vyhláškou)
Veřejnou vyhláškou:
3) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru
4) ti, kdo mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno, a kteří jsou rovněž identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru
5) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, tj. § 9c odstavec 3) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí; Spolek SKALKA (IČ: 26657198) se sídlem Ke Skalce 2228/13
Dotčené orgány (datová schránka):
1. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava (útvar hlavního architekta a stavebního
řádu, odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí)
3. Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba
4.
Ministerstvo obrany, Ministerstvu obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno-Židenice
5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
6. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 30. dubna 24,
728 99 Ostrava
7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 28/55, odbor vnitřních věcí, 708 56 Ostrava - Poruba
Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, odbor vnitřních věcí, 729 30 Ostrava
Obecní úřad Vřesina, Hlavní 24, 742 85 Vřesina
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