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Statutární město Ostrava 
městský obvod Poruba 
starosta 

 

 
Vaše značka:  

 
Městské ředitelství policie Ostrava 

 
 

 

Ze dne:  
Č. j.: POR 12566/2018/cega 
Sp. zn.:  
 
Vyřizuje: JUDr. Petr Čegan 
Telefon: 599 480 646 
Fax: 599 480 212 
E-mail: pcegan@moporuba.cz 
  
Datum: 05.03.2018 
 

 

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu 

 

Pověřen radou městského obvodu Poruba, tímto žádám za statutární město Ostrava - městský obvod 

Poruba o prověření skutečností, které by mohly zakládat podezření, že byl spáchán trestný čin ve 

věci výstavby silnice I/11 Prodloužená Rudná. Podezření, že mohl být při této výstavbě spáchán 

trestný čin, vychází z následujících skutečností, popsaných níže. 

 

Příprava výstavby silnice Prodloužená Rudná započala již od roku 2001 vyměřením trasy stavby, 

zpracováním průzkumů a expertíz, v letech 2003 a 2004 vypracováním a schválením dokumentu 

EIA, následovaného vydáním územního rozhodnutí v roce 2005, v roce 2006 vypracováním 

dokumentace pro zadání stavby a pro stavební povolení, v roce 2007 byly zahájeny inženýrské 

činnosti a bylo započato s výkupy pozemků a zahájena vyvlastňovací řízení vlastnického práva, od 

roku 2008 byla postupně vydávána stavební povolení pro jednotlivé SO a v letech 2008 a 2009 

došlo k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby a k uzavření smlouvy na výstavbu 

silnice. Samotná realizace výstavby tak byla zahájena až v roce 2010 za stále probíhajících výkupů 

pozemků, vyvlastňovacích řízení vlastnického práva, uzavírání smluv k věcným břemenům ve 

prospěch správců vynucených přeložek inženýrských sítí a vyvlastňovacích řízení omezení 

vlastnického práva ve prospěch správců sítí. V témže roce však byla realizace výstavby pozastavena 

na téměř dva roky z důvodu nedostatku finančních prostředků.  

 

Problém nastal v roce 2013 při žádosti o stavební povolení na část hlavní trasy, kdy bylo ŘSD ČR 

upozorněno stavebním úřadem, že pozemek parc. č. 2915/10 v k.ú. Poruba má v katastru 

nemovitostí zapsaná věcná břemena ve prospěch jiných pozemků. ŘSD ČR přitom zakoupilo tento 
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pozemek v roce 2007 bez věcných břemen či jiných závazků. Až nyní bylo zjištěno, že při zápisu 

pozemku parc. č. 2915/10 do katastru nemovitostí po sloučení původních pozemků parc. č. 2915/1, 

č. 682/1, č. 682/2, č. 683/2, č. 1295/2 a č. 1295/3 Katastrální úřad Ostrava pravděpodobně 

opomenutím zapsal tento nově vzniklý pozemek parc. č. 2915/10 bez věcných břemen, ačkoliv 

původní pozemky měly v katastru nemovitostí zapsány věcná břemena ve prospěch okolních 

pozemků (věcné břemeno volného příchodu a odchodu, příjezdu a odjezdu osobními i nákladními 

automobily, právo volného pohybu). Byla proto zahájena intenzivní jednání s majiteli věcných 

břemen o možnostech jejich zrušení. Se všemi majiteli věcných břemen se však nepodařilo 

dohodnout. Průtahy v jednání přineslo správní řízení o typu věcných břemen, zda mají být břemena 

zapsána ve prospěch pozemků či ve prospěch osob. Řízení probíhalo na Katastrálním úřadě v 

Ostravě ve třech kolech vždy s jiným závěrem a vždy s odvoláním k Zeměměřičskému a 

katastrálnímu inspektorátu v Opavě, který vydal konečné rozhodnutí až dne 4.5.2017. Věcná 

břemena na pozemku č. 2915/10 v k.ú. Poruba ve vlastnictví ŘSD ČR jsou zapsána jako věcná 

břemena ve prospěch pozemků (celkem 18), z nichž polovina je ve vlastnictví ŘSD ČR, s majiteli 

dvou pozemků byla vyjednána dohoda o zrušení věcného břemene, na zbývající pozemky byly 

podány na Magistrát města Ostravy žádosti o vyvlastnění věcných břemen. Nyní by stále ještě v této 

věci měly probíhat vyvlastňovací řízení. 

  

Následkem výše uvedených okolností stále není k dispozici stavební povolení na cca 400m hlavní 

trasy stavby silnice I/11 Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava ve staničení 14,486 – 14,900 

km, což znamená nemožnost pokračovat ve výstavbě do doby vydání chybějícího stavebního 

povolení, hlavní trasa zůstane neprůjezdná a velmi pravděpodobně dojde k zakonzervování stavby, 

znamenající podle odhadů Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 zbytečné náklady 

dosahující až 90 milionů korun ročně. 

 

Tímto tedy za statutární město Ostrava - městský obvod Poruba žádám, aby shora nadepsaný orgán 

činný v trestním řízení prověřil, zda výše popsaná jednání neznámých osob nenaplňují skutkovou 

podstatu některého z trestných činů, a to zejména maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle 

ustanovení § 330 trestního zákoníku, neboť lze mít za to, úřední osoba při výkonu své pravomoci, 

pokud pochybila, mohla těmito jednáními z nedbalosti zmařit nebo podstatně ztížit dostavění 

předmětné silnice, anebo porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle 

ustanovení § 221 trestního zákoníku, když mohlo takto dojít z hrubé nedbalosti k porušení zákonem 

uložené nebo smluvně převzaté důležité povinnosti při opatrování či správě stavby silnice, kterým 

byl způsoben a nadále hrozí vznik značné škody. 
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Závěrem žádám, aby do jednoho měsíce od tohoto oznámení bylo statutární město Ostrava – 

městský obvod Poruba vyrozuměn o učiněných opatřeních. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Mihálik 

starosta 
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