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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ č. 5/2013
Výroková část
Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad, jako speciální stavební úřad dle ust. § 15
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti ve správním řízení přezkoumal žádost
o povolení prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného pod sp. zn.
MU/13508/2010/4662 dne 18.02.2011, které nabylo právní moci dne 26.03.2011.
Žádost podalo dne 10.01.2013
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, které je
zastoupeno Ing. Zdeňkem Pánkem, MBA, ředitelem Závodu Brno
zastoupené na základě plné moci spol.
EXACT ING, s. r. o., IČ 292 36 517, Nezamyslova 1426/6, 615 00 Brno
(dále jen "stavebník") a na základě uvedeného přezkoumání:
podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje
platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Lipník nad Bečvou, jako speciální
stavební úřad, dne 18.02.2011 pod sp. zn. MU/13508/2010/4662, na stavbu:
- SO 159 – VPÚK (veřejně přístupná účel. komunikace) v k. ú. Trnávka (km 97,653)
•

•

stavba na pozemcích parc. č. 623/25, 623/42, 623/43, 623/24, 623/18, 623/26, 623/28, 623/29, 623/30, 623/31,
623/32, 623/33, 623/34, 623/35, 623/36, 623/37, 623/38, 623/39, 623/40 a 623/41 v kat. území Trnávka u
Lipníka nad Bečvou
a na pozemcích parc. č. 2411/1, 2411/2, 2411/3 a 2411/4 v kat. území Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou
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- SO 216 – Most na VPÚK přes místní potok v km 97,653
•

stavba na pozemcích parc. č. 623/42, 623/41 a 623/25 v kat. území Trnávka u Lipníka nad Bečvou

- SO 160 - VPÚK Trnávka - Lipník
•
•

•

stavba na pozemcích parc. č. 598, 151, 623/6, 623/5, 623/4, 623/3, 623/2 a 623/1 v kat. území Trnávka u Lipníka
nad Bečvou,
na pozemcích parc. č. 949, 948, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4, 1165/5, 1165/6, 1165/7, 1165/8, 1165/9,
1165/10, 1165/11, 929/2, 926/2, 1160, 1157/45, 1157/44, 1161/1, 1161/2, 1157/41 a 1050/3 v kat. území
Bohuslávky
a na pozemcích parc. č. 4095/2, 4095/3, 4095/4, 4095/9, 4095/10, 2619/3, 4020/1, 3992/18, 4016, 4019/1,
4018/1, 4020/2, 4019/2, 4019/3, 4095/1, 4095/5, 4095/6, 4095/7, 4095/8, 4095/11, 4095/12, 4095/13, 4095/14,
4095/15, 4095/16, 4095/17, 4095/18, 4095/19, 4095/20, 4095/21, 4095/22, 4095/23, 4095/24, 4095/25, 4095/26,
4095/27, 4095/28, 4095/29, 4095/30, 4095/31, 4095/32, 4095/33, 4095/34, 4095/35, 4095/36, 4095/38, 4095/39,
4095/40, 4095/41, 4095/43, 4095/44, 4095/45, 4095/46, 4095/47, 4095/48, 4095/49, 4095/50, 4095/51, 4095/52,
4095/53, 4095/54, 4095/55, 4095/56, 4095/57, 4095/58, 4095/59, 4095/60, 4095/61, 4095/62, 4095/63, 4095/64,
4095/65, 4038/2, 4038/3, 4038/4, 4038/5, 4038/6, 4038/7, 4038/8 a 2604/1 v kat. území Lipník nad Bečvou

- SO 220 – Most na VPÚK přes potok Trnávku (km 99,0)
•
•

stavba na pozemcích parc. č. 1050/3, 1150, 1165/11, 929/2 a 926/2 v kat. území Bohuslávky
a na pozemcích parc. č. 4095/2, 4095/1, 4095/5, 4095/3, 4095/6 a 2619/3 v kat. území Lipník nad Bečvou

- SO 161 - VPÚK Lipník - Bohuslávky
•

stavba na pozemcích parc. č. 4036/6, 4036/4, 4036/2, 4036/5, 4096/29, 4096/28, 4096/27, 4096/26, 4036/3,
4096/25, 4096/24, 4096/23, 4096/22 a 2604/9 v kat. území Lipník nad Bečvou

a stanoví novou dobu platnosti - 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, dále jen „správní řád“):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, které je
zastoupeno Ing. Zdeňkem Pánkem, MBA, ředitelem Závodu Brno, zastoupené na základě plné
moci spol. EXACT ING, s. r. o., IČ 292 36 517, Nezamyslova 1426/6, 615 00 Brno

Odůvodnění
Speciální stavební úřad obdržel dne 10.01.2013 žádost stavebníka o prodloužení platnosti
stavebního povolení na stavbu - SO 159, SO 216, SO 160, SO 220 a SO 161, pro kterou vydal
Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad, stavební povolení pod sp. zn.
MU/13508/2010/4662 dne 18.02.2011, a které nabylo právní moci dne 26.03.2011. Jelikož
předložená žádost nebyla doplněna všemi náležitostmi, bylo řízení dne 21.01.2013 pod čj.
MU/01248/2013/SÚ-SH/346 přerušeno a stavebník byl vyzván, aby ve lhůtě do 30.04.2013
doplnil chybějící podklady. Dne 25.03.2013 byly chybějící podklady stavebnímu úřadu
předloženy.
Speciální stavební úřad oznámil dne 26.03.2013 veřejnou vyhláškou zahájení řízení o
prodloužení platnosti stavebního povolení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební
úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření,
protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení, mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.
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Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zvážil důvody, pro které
nebyla stavba zahájena, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem
chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich.
Účastníci řízení - další dotčené osoby, vymezeni dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
Jedná se o vlastníky dotčených pozemků, na nichž se umisťuje stavba, vlastníky sousedních
pozemků a staveb na nich (tj. mezující vlastníci pozemků jednotlivých stavebních objektů) a
správce inženýrských sítí, jejichž zařízení budou stavbou dotčena. Dále je účastníkem řízení,
z výše uvedených důvodů, Exekutorský úřad Sokolov a Exekutorský úřad Plzeň-město.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky, účastníci řízení nevyužili
možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, stavební
úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouc, podáním u zdejšího správního orgánu
(Městský úřad Lipník nad Bečvou).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Milena Hradilová
oprávněná úřední osobana základě pověření

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15-ti dnů a to na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující
dálkový přístup. Současně Obecní úřad v Bohuslávkách a Obecní úřad v Dolním Újezdě je
povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené (ust. § 25 správního řádu).

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou
na úřední desce pevné:
vyvěšeno ……………….. ..… sejmuto …………….………
na úřední desce elektronické:

podpis……………………………
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vyvěšeno ……………….. ..… sejmuto …………….………

podpis……………………………

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu v Bohuslávkách
na úřední desce pevné:
vyvěšeno ……………….. ..… sejmuto …………….………

podpis……………………………

na úřední desce elektronické:
vyvěšeno ……………….. ..… sejmuto …………….………

podpis……………………………

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu v Dolním Újezdě
na úřední desce pevné:
vyvěšeno ……………….. ..… sejmuto …………….………

podpis……………………………

na úřední desce elektronické:
vyvěšeno ……………….. ..… sejmuto …………….………

podpis……………………………

Obdrží
účastníci řízení
ve smyslu ust. § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení, v návaznosti na
ust. § 27 odst. 1 správního řádu, doručuje jednotlivě:
EXACT ING, s. r. o., IDDS: 38stn24
ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje veřejnou
vyhláškou (řízení s velkým počtem účastníků řízení /ust. § 144 správního řádu/) vyvěšenou po
dobu 15-ti dnů:
Městský úřad, z d e
ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušnému
obecnímu úřadu:
Obecní úřad Bohuslávky, IDDS: gvpaxgf (se žádostí o vyvěšení)
Obecní úřad Dolní Újezd, IDDS: vtcbkqa (se žádostí o vyvěšení)
dotčené orgány
MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor ŽP, nám. T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6
Obecní úřad Dolní Újezd, silniční správní úřad, IDDS: vtcbkqa
Obecní úřad Bohuslávky, silniční správní úřad, IDDS: gvpaxgf

Správní poplatek dle vyhl. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, dle položky č. 18 písm. 2) ve výši Kč 1.000,-- byl uhrazen v hotovosti dne 12.04.2013.

Č.j. MU/06398/2013/

str. 5

