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Veřejná vyhláška

Oznámení
o zahájení územního řízení

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu obdržel dne 09. 06. 2020
pod č. j. MSK 70842/2020 žádost Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234 se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha zast. spol. Signal Projekt s.r.o., IČ 25525441 se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno ve věci vydání
územního rozhodnutí pro stavbu: „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice“ v rozsahu těchto provozních
souborů (SP) a stavebních objektů (SO):
Technologická část

D. 1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS 08-28-01 ŽST Třinec, úprava SZZ
PS 10-28-01 ŽST Český Těšín, úprava SZZ
PS 14-28-01 ŽST Karviná, úprava SZZ

D. 1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel
PS 90-14-11 Mosty u Jablunkova - Dětmarovice, POK

D. 1.2.11 Rádiové systémy
PS 01-14-31 Úprava BTS 376 Mosty u Jablunkova
PS 09-14-31 Úprava BTS 372 Český Těšín
Stavební část

D.2.1.8 Pozemní komunikace
SO 01-18-01 Mosty u Jablunkova, provizorní komunikace k RRH BTS 376

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 01-06-21 Mosty u Jablunkova - státní hranice SR, napájení RRH BTS 376
SO 09-06-21 zast. Ropice, napájení RRH BTS 377
(dále jen „stavba“) umisťovaná na pozemcích v katastrálních územích:
- k. ú. Mosty u Jablunkova: parc. č. 5052/36 (ostatní plocha); 4345/44 (ostatní plocha)
- k. ú. Třinec: parc. č. 270/17 (ostatní plocha); 269 (ostatní plocha); 276/1 (ostatní plocha); 2263
(zastavěná plocha a nádvoří)
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Ropice: parc. č. 2179/1 (ostatní plocha); st. 197 (zastavěná plocha a nádvoří)
Český Těšín: parc. č. 3346/1 (ostatní plocha); 3343/26 (ostatní plocha)
Staré Město u Karviné: parc. č. 2240/10 (ostatní plocha)
Karviná-město: parc. č. 4040/13 (ostatní plocha)

Stavba v rozsahu, v jakém je navržena, nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí.
Území stavby je ve stávajícím stavu využito tělesem celostátních a regionální železniční dráhy. Stavební
pozemky jsou určeny stávající polohou a profilem železniční trati a skutečným profilem drážního tělesa
(skutečným profilem náspů, zářezů apod.). Stavba se nachází na trati Mosty u Jablunkova st. hr. - Bohumín
(trať č. 301A dle TTP), která je součástí celostátní dráhy Bohumín - Čadca (č. 320 dle knižního jízdního řádu).
Jedná se o dvoukolejnou trať, která je zařazena do hlavní sítě pro osobní přepravu (tj. TEN-T). Trať
je elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV.
Stavba je stavbou dopravní, která je součástí železniční dopravní infrastruktury. Území stavby je ve stávajícím
stavu využíváno k provozování drážní dopravy a nachází se na něm těleso dráhy a stavby dráhy sloužící
k zajištění provozu dráhy. Řešené území se nachází převážně v intravilánu měst a obcí a je zastavěno dopravní
infrastrukturou. Poloha stavby je určena stávajícím trasováním tělesa dráhy. Speciální územně technické
podmínky nejsou pro tuto stavbu vydefinovány. Stavba je již v dnešním stavu pevně zakomponována do území
i odpovídající platné územně-plánovací dokumentace. Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, není zapotřebí budovat novou. Staveniště je přístupné z železnice a také z pozemních
komunikací.
Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti železničního provozu a začlenění tratě do evropského železničního
systému s dopravní infrastrukturou splňující podmínky interoperability.
Stavba zahrnuje výstavbu dvou stožárů pro vysílače signálu GMS-R (dále jen BTS), jeden v k. ú. Mosty
u Jablunkova, druhý v k. ú. Ropice. U každého stožáru bude umístěn reléový domek pro vnitřní technologii
a bude položena nová kabelizace. V k. ú. Mosty u Jablunkova bude provedena výměna stávající napájecí
kabelizace v délce cca 0,74 km, přeložka 6 kV kabelizace v délce cca 18 m, pokládka sdělovací kabelizace
v malém rozsahu v blízkosti vysílače a vybudování provizorní komunikace (po dobu výstavby stožáru vysílače).
V k. ú. Ropice bude uložena nová napájecí kabelizace v délce cca 65 m a položena sdělovací kabelizace.
Sdělovací kabelizace v délce cca 1,3 km bude uložena do výkopu v oblasti k. ú. Ropice a Český Těšín až do
železničního km 135,712. V ŽST Český Těšín bude provedena úprava staničního zabezpečovacího zařízení (dále
jen SZZ) spočívající v posunu 2ks návěstidel. V ŽST Karviná bude provedena úprava SZZ spočívající v posunu 3
ks návěstidel. V ŽST Třinec bude provedena úprava SZZ spočívající v náhradě kolejových obvodů počítači
náprav. K čidlům počítače náprav (dále jen PB) bude položena nová kabelizace.
Popis umisťovaných provozních souborů a stavebních objektů, včetně výčtu pozemků:
PS 08-28-01 ŽST Třinec, úprava SZZ
Umisťované zařízení: U kolejích č. 5, 7, 9, 11, 13 a 15 bude provedena náhrada kolejových obvodů s počítačem
náprav. K čidlům počítače náprav v koleji č. 5, 7, 9, 11, 13 a 15 bude položena nová kabelizace. Kolejové
obvody budou v kolejích č. 9, 11, 13 a 15 zrušeny. Katastrální území Třinec, parc. č.: 270/17; 269; 276/1; 2263
PS 10-28-01 ŽST Český Těšín, úprava SZZ
Umisťované zařízení: Bude posunuto vjezdové návěstidlo FL a PřFL v trati od Hnojníku. V tomto provozním
souboru budou zemní práce v rozsahu nutné pokládky prodlužovaných kabelů pro posouvaná návěstidla PřFL,
FL. Katastrální území Český Těšín; parc. č.: 3346/1; 3343/26
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PS 14-28-01 ŽST Karviná, úprava SZZ
Umisťované zařízení: V koleji č. 3 budou posunuta odjezdová návěstidla L3 a S3 do nové polohy. Návěstidlo L3
bude posunuto o 25 m do nové polohy v km 334,313. Návěstidlo S3 bude posunuto o 29 m do nové polohy
v km 333,529. V koleji č. 4 bude posunuto odjezdové návěstidlo S4 do nové polohy. Návěstidlo S4 bude
posunuto o 24 m do nové polohy v km 333,559. Budou posunuty izolované styky a venkovní výstroj kolejových
obvodů u posouvaných návěstidel L3, S3, S4. V ŽST Karviná budou prováděny výkopové práce v souvislosti
s prodloužením kabelů k posouvaným návěstidlům u k. č. 3 a 4. Katastrální území Karviná-město, parc. č.:
4040/13; Katastrální území Staré Město u Karviné, parc. č.: 2240/10
PS 90-14-11 Mosty u Jablunkova - Dětmarovice, POK
Umisťované zařízení: V katastrálním území Ropice a Český Těšín bude realizována pokládka metalického kabelu
spolu s HDPE trubkami barvy modré a černé od km 135,712 do km cca 134,440, kde bude umístěn
technologický domek nové BTS (v rámci PS 09-14-31). V km cca 134,440 u technologického domku nové BTS
budou HDPE trubky modrá a černá ukončeny v zemní kabelové komoře. Z kabelové komory do technologického
domku nové BTS 378 budou položeny 2 HDPE trubky barvy modré a černé, obě s bílým pruhem. Po pokládce
metalického kabelu a HDPE trubek bude do HDPE trubky černé a černé s bílým pruhem zafouknut optický
kabel.
V katastrálním území Mosty u Jablunkova bude mezi stávajícím technologickým domkem SEE a novým
technologickým domkem BTS položena HDPE trubka barvy modré s bílým pruhem, do které bude zafouknut
optický kabel. Katastrální území Ropice, parc. č. 2179/1. Katastrální území Český Těšín, parc. č. 3346/1.
Katastrální území Mosty u Jablunkova, parc. č.: 5052/36
PS 01-14-31 Úprava BTS 376 Mosty u Jablunkova
Umisťované zařízení: V katastrálním území Mosty u Jablunkova bude vybudována základnová stanice BTS 376
v módu repeater (opakovač), součástí je situování stožáru, umístění antény a anténních svodů, umístění
technologického domku, technologického vybavení BTS a zajištění uzemnění. V rámci tohoto PS bude
vybudován stožár výšky 35 m nad úrovní kolejí situovaný po pravé straně ve směru kilometrování v km
286,539 na zpevněném náspu vedle stávajícího technologického domku SEE. Bude použit betonový stožár
kruhového průřezu. Součástí stožáru je i jeho výstroj: upevňovací a ochranné prvky, stoupací žebřík, jímací
zařízení, pochozí ochoz (balkón), vnější kabelové lávky. Výstroj stožáru musí být chráněna proti cizím zásahům
zábranou vstupu na výstupní žebřík a vybavením ochrannými ocelovými trubkami anténních svodů do výše min.
3 m nad hranu základové patky. Všechny vnější kovové části stožáru a jeho výstroje musí být opatřeny
protikorozní ochranou. V základové patce stožáru budou založeny chráničky pro uložení anténních svodů.
Chráničky budou zavedeny do objektů s technologií (Technologický domek). Betonový základ pro stožár výšky
35m bude o rozměrech cca 3,0 m x 3,0 m x 2,8 m. Rozměr se může lišit dle výsledků geologického průzkumu.
Technologický domek pro umístění technologie bude realizován se sedlovou střechou. Domek bude samonosně
založen na podélných základových pasech. Napájení nového technologického domku je řešeno v související
profesi v rámci SO 01-06-21, která řeší přípojku NN 230/400V. Napájení technologie bude řešeno samostatným
zálohovaným stejnosměrným napájecím zdrojem 48V. Bude vybudován systém uzemnění. Katastrální území
Mosty u Jablunkov, parc. č. 5052/36.
PS 09-14-31 Úprava BTS 372 Český Těšín
Umisťované zařízení: V katastrálním území Ropice bude vybudována základnová stanice BTS 377 v módu
repeater (opakovač), součástí je situování stožáru, umístění antény a anténních svodů, umístění
technologického domku, technologického vybavení BTS a zajištění napájení a uzemnění. V rámci tohoto PS
bude vybudován stožár výšky 30 m nad úrovní kolejí situovaný po pravé straně ve směru kilometrování v km
134,335 na travnaté ploše u zastávky Ropice. Bude použit betonový stožár kruhového průřezu. Součástí stožáru
je i jeho výstroj: upevňovací a ochranné prvky, stoupací žebřík, jímací zařízení, pochozí ochoz (balkón), vnější
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kabelové lávky. Výstroj stožáru musí být chráněna proti cizím zásahům zábranou vstupu na výstupní žebřík
a vybavením ochrannými ocelovými trubkami anténních svodů do výše min. 3m nad hranu základové patky.
Všechny vnější kovové části stožáru a jeho výstroje musí být opatřeny protikorozní ochranou. V základové
patce stožáru budou založeny chráničky pro uložení anténních svodů. Chráničky budou zavedeny do objektů
s technologií (Technologický domek). Betonový základ pro stožár výšky 30m bude o rozměrech cca 3,0 m
x 3,0m x 2,8m. Rozměr se může lišit dle výsledků geologického průzkumu. Do základů stožáru se při betonáži
zabetonují rovněž prvky pro uzemnění. Technologický domek pro umístění technologie bude realizován se
sedlovou střechou. Domek bude samonosně založen na podélných základových pasech. Napájení nového
technologického domku je řešeno v související profesi v rámci SO 09-06-21, která řeší přípojku NN 230/400V.
Napájení technologie bude řešeno samostatným zálohovaným stejnosměrným napájecím zdrojem 48V. Bude
vybudován systém uzemnění. Katastrální území Ropice; parc. č. 2179/1
SO 01-18-01 Mosty u Jablunkova, provizorní komunikace k RRH BTS 376
Umisťované zařízení: V katastrálním území Mosty u Jablunkova bude vybudována provizorní komunikace
k základu stožáru BTS. Provizorní komunikace bude sloužit pro přístup stavební mechanizace potřebné
k vybudování základu stožáru BTS a jeho technologického domku. Provizorní komunikace je navržena
v základní šířce jednoho pruhu 3,50 m. Provizorní komunikace bude odpojena ze stávající lesní cesty a dále
vedena v podélném sklonu 12 % tak, aby ve vrchní části kotevní zídky tuto zídku překlenula výškově o cca 0,50
m. V prostoru stávající lavice s kamenným záhozem pak bude zřízeno obratiště ve tvaru Y, ze kterého je
komunikace vyvedena vedle stávajícího reléového domku. Provizorní komunikace bude sloužit pro stavební
stroje. Vozovka provizorní komunikace bude nezpevněná. Provizorní komunikace bude po výstavbě BTS
zrušena. Zrušení proběhne v místě rampy a přesypávky přes kotevní zeď. Obratiště umístěné nad kotevní
betonovou zdí může po dohodě se správcem trati zůstat ponecháno pro případnou budoucí údržbu. Katastrální
území Mosty u Jablunkova; parc. č. 5052/36, 4345/44
SO 01-06-21 Mosty u Jablunkova - státní hranice SR, napájení RRH BTS 376
Umisťované zařízení: V rámci tohoto SO bude zajištěno napájení elektrickou energií plánovaného
technologického domku u stožáru BTS v katastrálním území Mosty u Jablunkova. V km 287,250 bude zřízena
nové kabelová skříň KS2, ve které bude ukončen stávající kabel vedený z rozvaděče R1 v zastávce Mosty
u Jablunkova. Z nové kabelové skříně KS2 bude veden nový kabel AYKY-J 4x95 v původní trase (cca 870m)
směrem ke státní hranici, resp. objektu měření TV (technologický domek SEE) a nové BTS. U objektu BTS
a měření TV bude osazena nová kabelová pojistková skříň KS4 pro rozjištění přívodů pro tyto dva objekty
a pilířový rozvaděč R2 s hlavním vypínačem a podružným měřením pro BTS. Součástí objektu bude zřízení
venkovního uzemnění, společné pro PEN a sdělovací zařízení. Venkovní uzemnění bude provedeno pomocí FeZn
pásku uloženého v zemi v souběhu s nově pokládanými silnoproudými kabely. Součástí tohoto SO je přeložka
drážního kabelu 6 kV v délce cca 20 m v oblasti nové BTS. Katastrální území Mosty u Jablunkova; parc.
č. 5052/36
SO 09-06-21 zat. Ropice, napájení RRH BTS 377
Umisťované zařízení: V rámci tohoto SO bude zajištěno napájení elektrickou energií plánovaného
technologického domku u stožáru BTS v katastrálním území Ropice. Napájení nové BTS bude provedeno ze
stávajícího rozvaděče R1 ve výpravní budově zast. Ropice, který bude upraven v rozsahu výměny jištění rezerv
na 3f jistič 25B/3, ze které bude vyveden nový kabel (cca 70m) směr BTS. U BTS bude osazen pilířový rozvaděč
s podružným měření a hlavním jističem 16B/3 pro technologii BTS. Součástí objektu bude zřízení venkovního
uzemnění, společné pro PEN a sdělovací zařízení. Venkovní uzemnění bude provedeno pomocí FeZn pásku
uloženého v zemi v souběhu s nově pokládanými silnoproudými kabely. Katastrální území Ropice; parc.
č. st. 197, 2179/1.
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Jedná se o stavbu celostátní dráhy (dopravní infrastruktury), určenou k plnění funkce dráhy a jejích součástí
podle zvláštního zákona - zákona č. 266/1994 Sb., drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o drahách). Dle ust. § 5 odst. 1 zákona o drahách je stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové,
trolejbusové nebo dráhy speciální veřejně prospěšná. V souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o drahách lze podle
zákona o vyvlastnění k uskutečnění stavby dráhy odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo
ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě.
Dle ust. § 184a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo
z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo
stavby. S ohledem na výše uvedené se však v souladu s ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona souhlas
nedokládá, neboť pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo
opatření je stanoven účel vyvlastnění zákonem.
Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury definovanou ust. § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o urychlení“). Na postup přípravy a povolování stavby se vztahuje
zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Projektovou dokumentaci ve stupni DÚR z 01/2020 zpracovala společnost Signal Projekt s.r.o., IČ 25525441
se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno, hlavní inženýr projektu Ing. Radek Böhm, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb, ČKAIT 1102368.
Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona vydal Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu pod č. j. MSK 32256/2020 ze dne
26. 03. 2020. Dle uvedeného závazného stanoviska orgánu územního plánování byl posouzen soulad
předloženého záměru s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování
cílů a úkolů územního plánování s konstatováním, že záměr je přípustný.
Územní řízení bylo zahájeno dnem doručení žádosti věcně a místně příslušnému správnímu orgánu – Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje, tj. dne 09. 06. 2020. Jelikož uvedená žádost neobsahovala náležitosti
požadované stavebním zákonem, zdejší správní orgán v souladu s ust. § 86 odst. 4 stavebního zákona a § 45
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších podpisů Opatřením č. j. MSK 75962/2020
ze dne 23. 06. 2020 vyzval žadatele k doplnění předložené žádosti. Ta byla žadatelem řádně doplněna dne
04. 08. 2020 pod č. j. MSK 99068/2020.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ust. § 2e odst. 1 a odst. 2 zákona
č. 416/2006 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán,
přezkoumal podanou žádost o územní rozhodnutí a předložené podklady nejen z hlediska úplnosti, ale
i z hledisek dle ust. § 86 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že podaná žádost je pro vedení územního řízení
úplná.
Krajský úřad jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 2e odst. 1 a odst. 2 zákona č. 416/2006
o urychlení výstavby tímto opatřením
oznamuje
podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního
řízení, a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru, upouští ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.
Zároveň v souladu s ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona upozorňuje, že je v územním řízení uplatněna zásada
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koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy, pouze do konce lhůty určené správním orgánem samostatným usnesením,
které je doručováno společně s tímto oznámením. K závazným stanoviskům, námitkám a důkazům uplatněným
po uplynutí usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto.
Za účastníky územního řízení veřejnou vyhláškou zdejší správní orgán označil

podle § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a)
stavebního zákona:
-

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, zast. spol.
Signal Projekt s.r.o., IČ 25525441 se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno
Obec Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, č. p. 800, 739 98 Mosty u Jablunkova
Statutární město Třinec, IČ 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Obec Ropice, IČ 70305587, Ropice 110, 739 56 Ropice
Město Český Těšín, IČ 00297437, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Statutární město Karviná, IČ 00297534, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
ČD – Telematika a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
České dráhy, a.s., IČ 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše zast. GridServices, s.r.o.,
IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
T-mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast Povodí Odry, IČ 42196451, Nádražní 2811, 738 01
Frýdek-Místek
Lesy České republiky, s. p., LS Jablunkov, IČ 42196451, Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov
Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava

podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním předmětné
stavby přímo dotčeno a těm, kdo mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno; tito účastníci řízení jsou v souladu s ust. § 86 odst. 5
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru. Jedná se o pozemky:
k. ú. Mosty u Jablunkova: parc. č. 4345/3; 4345/53; 4328/3; 4331/2; 4327/3; 4345/8; 4345/5
k. ú. Třinec: parc. č. 275; 472/1; 318/1; 471/1; 270/1; 258/6; 160; 267/1; 276/36; 268/2; 2203/4; 276/24;
2246/30; 276/26; 2246/58; 276/27; 276/25; 2246/32; 276/23; 276/9; 2246/10; 276/22; 2264; 2246/10;
2246/33; 276/21; 2265; 276/34; 276/33; 276/31; 276/32; 2246/41; 2246/35
k. ú. Ropice: parc. č. 3394; st. 579; 2179/3; 559/2; 578/1; st. 50/1; 2098/3; 2100/1; 595/3; st. 561; 595/1;
596/3; 2097/6; 2097/5; 609/4; 606/4; st. 240/1; 606/35; st. 240/2; 606/39; 3396; 2179/9; 2119/2; 606/3;
609/2; 2097/3; 2097/4; 596/2; 595/2; 582/2; 579/2; 2179/10; 2119/3; st. 199; 2119/1; 2196; 2195; 2190;
2188; 2183; 2182; 2198
k. ú. Český Těšín: parc. č. 2673/2; 2673/9; 2673/8; 2673/7; 2675; 2673/6; 3356/12; 3346/7; 3346/6; 2669/1;
3327/1; 3356/38; 2661; 3327/2; 3356/23; 2668/1; 2668/2; 3293/1; 3356/29; 2647/2; 2647/1; 3293/2; 2093;
2097; 3346/2; 3327/1; 3343/36; 3351/1; 3351/7
k. ú. Karviná-město: parc. č. 3793/1; 3790/1; 3790/7; 4040/10; 4046/3; 4045; 4040/1
k. ú. Staré Město u Karviné: parc. č. 427/1; 429/1; 447/6; 447/5; 448/9; 448/5; 448/6; 448/4; 448/8; 448/7
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S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, které mohou být
prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě zdejší správní orgán odkazuje na ust.
§ 28. odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je
účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.
Vzhledem k počtu účastníků řízení je možno v souladu s ust. § 144 odst. 1 správního řádu předmětné řízení
o vydání územního rozhodnutí označit jako řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle ust. § 144 odst. 6
správního řádu lze doručovat písemnosti v řízení s velkým počtem účastníků řízení veřejnou vyhláškou. Zároveň
tímto zdejší správní orgán účastníky řízení řádně poučuje, že dle ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby
se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení
doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti budou doručovány jednotlivě pouze žadateli,
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu
ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).
Ve smyslu ust. § 36 odst. 4 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce 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, popř. bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu,
která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Krajský úřad konstatuje, že ke dni oznámení zahájení územního řízení má všechny podklady pro rozhodnutí ve
věci a proto v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Usnesení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 39 odst. 1
správního řádu, určuje
účastníkům řízení

podle § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a)
stavebního zákona:
-

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, zast. spol.
Signal Projekt s.r.o., IČ 25525441 se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno
Obec Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, č. p. 800, 739 98 Mosty u Jablunkova
Statutární město Třinec, IČ 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Obec Ropice, IČ 70305587, Ropice 110, 739 56 Ropice
Město Český Těšín, IČ 00297437, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Statutární město Karviná, IČ 00297534, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
ČD – Telematika a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
České dráhy, a.s., IČ 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše zast. GridServices, s.r.o.,
IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
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T-mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast Povodí Odry, IČ 42196451, Nádražní 2811, 738 01
Frýdek-Místek
Lesy České republiky, s. p., LS Jablunkov, IČ 42196451, Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov
Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava

podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním
předmětné stavby přímo dotčeno a těm, kdo mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno; tito účastníci řízení jsou v souladu s ust.
§ 86 odst. 5 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o pozemky:
k. ú. Mosty u Jablunkova: parc. č. 4345/3; 4345/53; 4328/3; 4331/2; 4327/3; 4345/8; 4345/5
k. ú. Třinec: parc. č. 275; 472/1; 318/1; 471/1; 270/1; 258/6; 160; 267/1; 276/36; 268/2; 2203/4; 276/24;
2246/30; 276/26; 2246/58; 276/27; 276/25; 2246/32; 276/23; 276/9; 2246/10; 276/22; 2264; 2246/10;
2246/33; 276/21; 2265; 276/34; 276/33; 276/31; 276/32; 2246/41; 2246/35
k. ú. Ropice: parc. č. 3394; st. 579; 2179/3; 559/2; 578/1; st. 50/1; 2098/3; 2100/1; 595/3; st. 561; 595/1;
596/3; 2097/6; 2097/5; 609/4; 606/4; st. 240/1; 606/35; st. 240/2; 606/39; 3396; 2179/9; 2119/2; 606/3;
609/2; 2097/3; 2097/4; 596/2; 595/2; 582/2; 579/2; 2179/10; 2119/3; st. 199; 2119/1; 2196; 2195; 2190;
2188; 2183; 2182; 2198
k. ú. Český Těšín: parc. č. 2673/2; 2673/9; 2673/8; 2673/7; 2675; 2673/6; 3356/12; 3346/7; 3346/6; 2669/1;
3327/1; 3356/38; 2661; 3327/2; 3356/23; 2668/1; 2668/2; 3293/1; 3356/29; 2647/2; 2647/1; 3293/2; 2093;
2097; 3346/2; 3327/1; 3343/36; 3351/1; 3351/7
k. ú. Karviná-město: parc. č. 3793/1; 3790/1; 3790/7; 4040/10; 4046/3; 4045; 4040/1
k. ú. Staré Město u Karviné: parc. č. 427/1; 429/1; 447/6; 447/5; 448/9; 448/5; 448/6; 448/4; 448/8; 448/7
a dotčeným orgánům
-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117,
702 18 Ostrava
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18
Ostrava
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18
Ostrava
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Městský úřad Jablunkov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Městský úřad Český Těšín, Odbor výstavby a životního prostředí, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředím Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

a jejich zástupcům lhůtu, ve které mohou uplatnit dotčené orgány svá závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy v územním řízení oznámeném opatřením ze dne
03. 09. 2020 pod č. j. MSK 109252/2020 a doručovaném společně s tímto usnesením.
Je stanovena 15 denní lhůta ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení a tohoto
usnesení.
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Zdejší správní orgán účastníky řízení a dotčené orgány řádně upozorňuje, že je v územním řízení uplatněna
zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze do konce správním orgánem tímto usnesením určené lhůty.
Usnesení je doručováno společně s oznámením o zahájení územního řízení. K závazným stanoviskům,
námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí usnesením určené lhůty nebude přihlédnuto.
Krajský úřad v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu, ke splnění své povinnosti stanovené mu ust. § 36
odst. 3 téhož zákona určuje výše uvedeným účastníkům řízení a jejich zástupcům lhůtu pro možnost
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to do 5 dnů po skončení výše uvedené
lhůty pro podání námitek, popřípadě důkazů. Po uplynutí této doby bude ve věci rozhodnuto.
Do spisu (do podkladů rozhodnutí) mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle krajského úřadu – 28. října 117,
Ostrava, kancelář č. E116, odbor dopravy a chytrého regionu, každý pracovní den – pondělí a středa od 8:00
do 17:00 hodin; úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 a v pátek od 8:00 do 13:00, nejlépe však po předchozí
telefonické domluvě na tel. č.: 595 622 573.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů
ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a chytrého regionu a je
adresováno v souladu s ust. § 2e odst. 3 písm. a) zákona o urychlení výstavby na odvolací orgán - Ministerstvo
dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá – li
účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.

Jiná poučení
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky
účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně
při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak
se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů
podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené
lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují níže stanovený rozsah, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
9/11
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Čj.: MSK 109252/2020

Sp. zn.: DSH/15472/2020/Sko

Jedná se o územní řízení, které je řízením s velkým počtem účastníků. V souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona
o urychlení se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti
se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům;
ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

„otisk úředního razítka“
Ing. Marek Skoblej
referent pro silniční hospodářství
odbor dopravy a chytrého regionu

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a úředních
deskách Obecního úřadu Mosty u Jablunkova, Magistrátu města Třince, Obecního úřadu Ropice, Městského
úřadu Český Těšín a Magistrátu města Karviné po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:

Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme Obecní úřad Mosty u Jablunkova, Magistrát
města Třince; Obecní úřad Ropice, Městský úřad Český Těšín a Magistrát města Karviné
o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu.

Rozdělovník
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) a
odst. 2 písm. a) stavebního zákona (datová schránka):
-

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, zast. spol.
Signal Projekt s.r.o., IČ 25525441 se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno
Obec Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, č. p. 800, 739 98 Mosty u Jablunkova
Statutární město Třinec, IČ 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Obec Ropice, IČ 70305587, Ropice 110, 739 56 Ropice
Město Český Těšín, IČ 00297437, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Statutární město Karviná, IČ 00297534, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
ČD – Telematika a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
České dráhy, a.s., IČ 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše zast. GridServices, s.r.o.,
IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
T-mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
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Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast Povodí Odry, IČ 42196451, Nádražní 2811, 738 01
Frýdek-Místek
Lesy České republiky, s. p., LS Jablunkov, IČ 42196451, Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov
Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ust. § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
k. ú. Mosty u Jablunkova: parc. č. 4345/3; 4345/53; 4328/3; 4331/2; 4327/3; 4345/8; 4345/5
k. ú. Třinec: parc. č. 275; 472/1; 318/1; 471/1; 270/1; 258/6; 160; 267/1; 276/36; 268/2; 2203/4; 276/24;
2246/30; 276/26; 2246/58; 276/27; 276/25; 2246/32; 276/23; 276/9; 2246/10; 276/22; 2264; 2246/10;
2246/33; 276/21; 2265; 276/34; 276/33; 276/31; 276/32; 2246/41; 2246/35
k. ú. Ropice: parc. č. 3394; st. 579; 2179/3; 559/2; 578/1; st. 50/1; 2098/3; 2100/1; 595/3; st. 561; 595/1;
596/3; 2097/6; 2097/5; 609/4; 606/4; st. 240/1; 606/35; st. 240/2; 606/39; 3396; 2179/9; 2119/2; 606/3;
609/2; 2097/3; 2097/4; 596/2; 595/2; 582/2; 579/2; 2179/10; 2119/3; st. 199; 2119/1; 2196; 2195; 2190;
2188; 2183; 2182; 2198
k. ú. Český Těšín: parc. č. 2673/2; 2673/9; 2673/8; 2673/7; 2675; 2673/6; 3356/12; 3346/7; 3346/6; 2669/1;
3327/1; 3356/38; 2661; 3327/2; 3356/23; 2668/1; 2668/2; 3293/1; 3356/29; 2647/2; 2647/1; 3293/2; 2093;
2097; 3346/2; 3327/1; 3343/36; 3351/1; 3351/7
k. ú. Karviná-město: parc. č. 3793/1; 3790/1; 3790/7; 4040/10; 4046/3; 4045; 4040/1
k. ú. Staré Město u Karviné: parc. č. 427/1; 429/1; 447/6; 447/5; 448/9; 448/5; 448/6; 448/4; 448/8; 448/7
Dotčené orgány (datová schránka):
-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117,
702 18 Ostrava – ZDE
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18
Ostrava – ZDE
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18
Ostrava – ZDE
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Městský úřad Jablunkov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Městský úřad Český Těšín, Odbor výstavby a životního prostředí, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředím Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):
-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – ZDE
Obecní úřad Mosty u Jablunkova, č. p. 800, 739 98 Mosty u Jablunkova
Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Obecní úřad Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice
Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
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