
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/09040/2021/MK
Sp.zn.: MJ/60474/2020/07/ODSH/MK
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498420
V Jesenííku dne 16.02.2021
 
Mečsto  Jeseníík,  IČČO  00302724,  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  investič  a  majetku,  Oddeč leníí  investič,
Masarykovo naím. 167/1, 790 01  Jeseníík

ROZHODNUTÍ
PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOU

Výroková část:
Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  dopravy  a  silniččníího  hospodaí rčstvíí,  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  prčííslusčnyí
podle § 40 odst. 4 píísm. a) zaíkona čč.  13/1997 Sb.,  o pozemnííčh komunikačííčh, ve znečníí  pozdeč jsč ííčh
prčedpisuů  (daí le  jen  "zaíkon  o  pozemnííčh  komunikačííčh")  a  podle  §  15  odst.  1  píísm.  č)  zaíkona  čč.
183/2006 Sb., o uí zemníím plaínovaíníí a stavebníím rčaídu (stavebníí zaíkon), ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů
(daí le jen "stavebníí zaíkon"), prčezkoumal zčaídost o zmečnu stavby prčed jejíím dokonččeníím, kterou dne
25.11.2020 podal  stavebníík  Mečsto Jeseníík,  IČČO  00302724,  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  investič  a
majetku,  Oddeč leníí  investič,  Masarykovo  naím.  167/1,  790  01   Jeseníík  (daí le  jen  "stavebníík"),  a  na
zaíkladeč  tohoto prčezkoumaíníí:

I. Podle § 118 a 115 stavebníího zaíkona

p r o d l u ž u j e   l h ů t u 
k dokonččeníí stavby:

Řešení infrastruktury Za kotelnou v Bukovicích
SO 100 Komunikače

SO 300 Desčťovaí  kanalizače
SO 400 Verčejneí  osveč tleníí

(daí le jen „stavba“) povoleneí  rozhodnutíím čč.j. MJ/33612/2019 (sp.zn. MJ/03626/2019/11/ODSH/MK)
ze dne 17.07.2019 na pozemku parč. čč.  196, 197, 198, 199/1, 199/2, 200, 233, 1340/5, 1340/29 v
katastraí lníím uí zemíí Bukoviče u Jesenííka, a to do:

30.06.2022.

II. Stanovíí dalsč íí podmíínky pro provedeníí stavby:
1. Stavby bude dokonččena do 30.06.2022.
2. Ostatníí  podmíínky  uvedeneí  v  rozhodnutíí  čč.j.  MJ/33612/2019  (sp.zn.

MJ/03626/2019/11/ODSH/MK) ze dne 17.07.2019 zuů staívajíí v platnosti.

UÁ ččastnííči rčíízeníí podle § 27 odst. 1 spraívníího rčaídu:
• Mečsto  Jeseníík,  IČČO  00302724,  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Oddeč leníí  investič,  Masarykovo  naím.

167/1, 790 01  Jeseníík

Tel.: 584 498 420 e-mail: katarina.mačenauerova@mujes.čz www.jesenik.org
Masarykovo naím 167/1, 790 01  Jeseníík
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• Mečsto  Jeseníík,  IČČO  00302724,  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Oddeč leníí  majetku,  Masarykovo  naím.
167/1, 790 01  Jeseníík 

• Martin Staryí, nar. 09.05.1968, Masarykovo naím. 167/1, 790 01 Jeseníík
• Martin Čzedronč , nar. 03.02.1976, SČkolníí 25/1, 790 01  Jeseníík 
• Martin Smital, nar. 15.12.1972, Luččníí 1309/1, 790 01  Jeseníík 
• MUDr. Ándrea Vessovaí , nar. 22.08.1972, Lipovskaí  1168/54, 790 01  Jeseníík 
• ČČEZ Distribuče, a. s., IČČO 24729035, Tepličkaí  874/8, Dečččíín IV-Podmokly, 405 02 Dečččíín
• GasNet, s.r.o., IČČO 27295567, Klíísčskaí  940/96, Klíísče, 400 01 UÁ stíí nad Labem
• ÁTEX- spol. s r.o., IČČO 46963146, Vaí zčneího 21/3, ŘČ eččkoviče, 621 00 Brno
• Ing. Sonč a Petrovaí , nar. 15.10.1979, Posčtovníí 197/11, 790 01  Jeseníík 
• ČČeskaí  republika,  prčííslusčnost  hospodarčit  s  majetkem  staí tu:  Staí tníí  pozemkovyí  uí rčad,  IČČO

01312774, Husinečkaí  1024/11a, ZČ izčkov, 130 00 Praha 3
• Petr Hudeč, nar. 25.04.1976, Lelkova 310/39, Jundrov, 637 00  Brno 
• Jana Hudčovaí , nar. 17.07.1975, Lelkova 310/39, Jundrov, 637 00  Brno 
• Řaiffeisenbank a.s., IČČO 49240901, Hvečzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Odůvodnění:
Dne 25.11.2020 podal stavebníík zčaídost o prodlouzčeníí lhuů ty k dokonččeníí stavby. Stavba byla povolena
ve společčneím povoleníí čč.j. MJ/33612/2019 (sp.zn. MJ/03626/2019/11/ODSH/MK) ze dne 17.07.2019,
ve ktereím byl termíín k dokonččeníí stavby stanoven do 12/2020. Stavba, kteraí  rčesč íí novostavbu míístníí
komunikače,  naívrh  noveího  odvodnečníí  komunikače  a  vyístavbu  verčejneího  osveč tleníí,  navrzčena  jako
stavba trvalaí , nebyla doposud zahaí jena. Společčneí  povoleníí nabylo praívníí  moči dne 20.08.2019, jeho
platnost tedy jesčteč  neuplynula.
Stavebníík jako duů vod zčaídosti  prodlouzčeníí  termíínu k dokonččeníí  stavby uvedl „Stavebnííči  rodinnyíčh
domuů  … zrealizovali prčíípojky inzčenyí rskyíčh síítíí pro jednotliveí  domy na podzim roku 2020. Ázč  naí sledneč
je mozčneí  zrealizovat novou komunikači, desčťovou kanalizači a verčejneí  osveč tleníí, proto se začčne s jejičh
realizačíí na jarče r. 2021“.
Podle ustanoveníí § 118 odst. 1 stavebníího zaíkona je stavebníík povinen provaídeč t stavbu v souladu s
jejíím povoleníím.  Podle  odst.  2  teíhozč  ustanoveníí  muů zče  stavebníí  uí rčad  na zčaídost  stavebnííka  povolit
zmečnu stavby prčed jejíím dokonččeníím. Jednou z podmíínek povoleníí stavby bylo jejíí dokonččeníí ve lhuů teč
do prosinče 2020.  Stavebníík v souvislosti se stanovenou podmíínkou pozčaídal o jejíí zmečnu. 
S ohledem na samotnou podstatu projednaívaneí  zmečny stavby, s prčihleídnutíím na obsah stanovisek
vydanyíčh dotččenyími orgaíny ke společčneímu povoleníí stavby, spečiaí lníí stavebníí uí rčad usoudil, zče tato se
prčíímo nedotkne  verčejnyíčh  zaí jmuů  čhraínečnyíčh  dotččenyími  orgaíny.  Vzhledem  k uvedeneímu  spečiaí lníí
stavebníí  uí rčad  nevyzčadoval  prčedčhozíí  vyjaídrčeníí  dotččenyíčh  orgaínuů  k  vedeneímu  rčíízeníí.  Na  zaíkladeč
posouzeníí  pozčadovaneí  zmečny,  kdy  tato  nemečníí  rozsah  stavby,  pouze  prodluzčuje  lhuů tu  k  jejíímu
provedeníí,  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad oznaímil zahaí jeníí  rčíízeníí  o prodlouzčeníí  lhuů ty k dokonččeníí  stavby
uí ččastnííkuů m rčíízeníí a dotččenyím orgaínuů m vymezenyím v prčedčhozíím společčneím rčíízeníí, kdy uí ččastnííči byli
vymezeni dle ustanoveníí § 109 stavebníího zaíkona. Ve večči upustil od narčíízeníí uí stníího jednaíníí na míísteč
a stanovil lhuů tu 10 dnuů  k uplatnečníí zaívaznyíčh stanovisek, naímitek a duů kazuů . Souččasneč  uí ččastnííky rčíízeníí
takeí  vyrozumečl, zče ke dni 10.02.2021 bude ukonččeno shromazčďovaíníí podkladuů  pro vydaíníí rozhodnutíí.
UÁ ččastnííči rčíízeníí se s tečmito podklady prčed vydaíníím rozhodnutíí mohli seznaímit, nahlíízčet u spečiaí lníího
stavebníího uí rčadu a vyjaídrčit se k nim ve lhuů teč  5 pračovnííčh dnuů  od uvedeneího data.
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad v provedeneím rčíízeníí prčezkoumal prčedlozčenou zčaídost, prčiččemzč  postupoval dle
ustanoveníí  stavebníího  zaíkona  tyíkajííčííčh  se  povoleníí  zmečny  stavby  prčed  jejíím  dokonččeníím.
Posouzeníím zčaídosti, jejíím projednaíníím s uí ččastnííky rčíízeníí i dotččenyími orgaíny, provedeneím oznaímeníím
zahaí jeníí rčíízeníí vččetneč  stanoveníí lhuů t k mozčneímu vyjaídrčeníí ve večči,  zjistil, zče nejsou ohrozčeny zaí jmy
čhraínečneí  stavebníím zaíkonem, prčedpisy vydanyími k jeho provedeníí a zvlaí sčtníími prčedpisy.
Spečiaí lníí stavebníí uí rčad prči prčezkoumaíníí zčaí dosti vyčhaí zel z naí sledujííčííčh podkladuů :

• ZČ aídost
• Vyípisy z katastru nemovitostíí
• Společčneí  povoleníí - rozhodnutíí čč.j. MJ/33612/2019 (sp.zn. MJ/03626/2019/11/ODSH/MK) ze

dne 17.07.2019
• ČČEZ Distribuče a.s. zn. 1112052885 ze dne 05.01.2021
• ČČEZ IČT Servičes, a.s. zn. 0700303272 ze dne 07.12.2020
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V raímči rčíízeníí  nebyla uplatnečna naímitka, poprčíípadeč  duů kaz uí ččastnííkuů  rčíízeníí,  ani zaívaznaí  stanoviska
dotččenyíčh orgaínuů , ktereí  by braínily vydaíníí povoleníí zmečny stavby prčed jejíím dokonččeníím. S ohledem
na vyísče  uvedeneí  spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  rozhodl,  jak  je  uvedeno ve  vyíroku rozhodnutíí,  za  pouzč itíí
ustanoveníí praívnííčh prčedpisuů  ve vyíroku uvedenyíčh.

Poučení účastníků:
Proti  tomuto  rozhodnutíí  se  lze  odvolat  do  15  dnuů  ode  dne  jeho  oznaímeníí  ke  Krajskeímu  uí rčadu
Olomoučkeího kraje, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, podaíníím u zdejsč íího spraívníího orgaínu.
Odvolaíníí se podaívaí  s potrčebnyím poččtem stejnopisuů  tak, aby jeden stejnopis zuů stal spraívníímu orgaínu a
aby kazčdyí  uí ččastníík dostal jeden stejnopis. Nepodaí -li uí ččastníík potrčebnyí  poččet stejnopisuů , vyhotovíí je
spraívníí orgaín na naíklady uí ččastnííka.
Odvolaíníím lze napadnout vyírokovou ččaí st rozhodnutíí, jednotlivyí  vyírok nebo jeho vedlejsč íí ustanoveníí.
Odvolaíníí jen proti oduů vodnečníí rozhodnutíí je neprčíípustneí .
Spečiaí lníí  stavebníí  uí rčad  po  dni  nabytíí  praívníí  moči  stavebníího  povoleníí  zasčle  stavebnííkovi  jedno
vyhotoveníí  ovečrčeneí  projektoveí  dokumentače  zmečny  stavby.  Dalsč íí  vyhotoveníí  ovečrčeneí  projektoveí
dokumentače zasčle vlastnííkovi stavby, pokud neníí stavebnííkem.
Toto povoleníí pozbyívaí  platnosti, jestlizče zmečna stavby nebude zahaí jena za doby platnosti puů vodníího
stavebníího povoleníí. Zmečna stavby nesmíí byí t zahaí jena, dokud toto rozhodnutíí nenabude praívníí moči.

„otisk uí rčedníího razíítka“

v.r.
Ing. Katerčina Ivanovaí
vedoučíí Odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

Poplatek:
Spraívníí poplatek podle zaíkona čč. 634/2004 Sb., o spraívnííčh poplatčííčh, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů
se nevymečrčuje.

Toto  rozhodnutí  musí  být  vyvěšeno  po  dobu  15  dnů  na  úřední  desce  a  též  způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvečsčeno dne: …………………………………… Sejmuto dne: ………………………………………..

Řazíítko, podpis orgaí nu, kteryí  potvrzuje vyvečsčeníí a sejmutíí rozhodnutíí:

Obdrží:
UÁ ččastnííči rčíízeníí  - doruččeníí  jednotliveč  (dle § 112 odst. 1 stavebníího zaíkona, ve smyslu § 118 odst. 3
stavebníího zaíkona):
Stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na
kterém má být  stavba  prováděna,  není-li  stavebníkem,  může-li  být  jeho  vlastnické  právo  k  pozemku
prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich
práva provádění stavby přímo dotčena:
Mečsto Jeseníík, Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Oddeč leníí investič, Masarykovo naím. 167/1, 790 01  Jeseníík
Mečsto Jeseníík, Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Oddeč leníí majetku, Masarykovo naím. 167/1, 790 01  Jeseníík 
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Martin Staryí, Masarykovo naím. 167/1, 790 01 Jeseníík
Martin Čzedronč , SČkolníí 25/1, 790 01  Jeseníík 
Martin Smital, Luččníí 1309/1, 790 01  Jeseníík 
MUDr. Ándrea Vessovaí , Lipovskaí  1168/54, 790 01  Jeseníík 
ČČEZ Distribuče, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
ÁTEX- spol. s r.o., IDDS: 565ny4q
Ing. Sonč a Petrovaí , Posčtovníí 197/11, 790 01  Jeseníík 
Staí tníí pozemkovyí  uí rčad, IDDS: z49per3
Petr Hudeč, Lelkova 310/39, Jundrov, 637 00  Brno 
Jana Hudčovaí , Lelkova 310/39, Jundrov, 637 00  Brno 
Řaiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u

UÁ ččastnííči rčíízeníí - doruččeníí verčejnou vyhlaí sčkou (dle § 112 odst. 1 stavebníího zaíkona, ve smyslu § 118
odst. 3 stavebníího zaíkona):
Vlastník sousedního pozemku, nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající  věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, a to:
pozemku parč.čč. 195, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213/3, 213/7, 213/8, 213/9, 214, 215/1,
215/2, 216, 217, 218, 219, 220, 229, 230, 231/1, 231/2, 231/5, 231/6, 232/1, 232/2, 232/3, 253, 254,
1340/27, 1340/28, 1340/30, 1340/31, 1340/64, 1340/65, 1340/66 v katastraí lníím uí zemíí Bukoviče u
Jesenííka a staveb evidovanyíčh v uvedeneím katastraí lníím uí zemíí bez čč.p./čč.e. i pod čč.p. 115, 139, 162,
176, 179, 242, 252, 291, 421. 

Dotččeneí  orgaíny staí tníí spraívy:
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí  -  orgaín uí zemníího plaínovaíníí,
Masarykovo naím. 167/1, 790 01  Jeseníík 
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor stavebníího uí rčadu a uí zemníího plaínovaíníí, Masarykovo naím. 167/1, 790 01
Jeseníík 
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor zč ivotníího prostrčedíí, Karla ČČapka 1147/10, 790 01  Jeseníík 
Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí  -  silniččníí  spraívníí  uí rčad, Karla ČČapka
1147/10, 790 01  Jeseníík 
Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie  Olomoučkeího  kraje,  uí zemníí  odbor  Jeseníík,  dopravníí  inspektoraí t,  IDDS:
6jwhpv6
Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
Krajskaí  hygieničkaí  staniče  Olomoučkeího kraje  se  síídlem v Olomouči,  UÁ zemníí  pračovisčteč  SČumperk,
IDDS: 7zyai4b
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