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Obec Malá Štáhle 

Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov 

Silniční správní úřad 

 

Žadatel/stavebník:         č.j.: 439/5/2016 

Obec Malá Štáhle        dne: 11. 7. 2016 

zastoupená starostou Ladislavem Podhorským    sp. zn.: 330/V/5 

IČ: 00575968 

Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov 

 

 

 

ROZHODNUTÍ  č. 03/2016 

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Silniční správní úřad obce Malá Štáhle, obecní úřad obce vykonávající přenesenou působnost 

silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 61 odst. 1 

písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), a podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o prodloužení 

platnosti stavebního povolení, kterou dne 18. 5. 2016. 

podala  

Obec Malá Štáhle, zastoupená starostou, Ladislavem Podhorským (IČ: 00575968),  

Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov  

 (dále jen „stavebník/žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 112  

a ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona 

 

 

p r o d l u ž u j e 

platnost stavebního povolení na stavbu ve stavebním povolení nazvanou: 

 

 

 

„Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové 

aktivity a turistiku“ 
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umístěné na pozemcích:  

 

parcela číslo 71/3, 88/2, 89, 96/2, 97/6, 116/8, 116/9, 116/10, 117/1, 117/2, 118, 123, 125/5, 

127, 151/7, 182/6, 410/1, 162/3, 182/4, 418/3, 92, 418, 88/5, 88/6, 94, 116/4, 441, 440/2, 154, 

159, 116/1, 182/5, 116/5 vše v k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle 

a 

parcela číslo 669, 671, 675/1, 727, 729, 668, 788/10 vzniklé dělením ppč. 788/2, 1494/3 

vzniklé dělením ppč. 1494/1 vše v k.ú. Dolní Moravice, obec Malá Štáhle. 

 

 

Stavba se mění v tomto rozsahu: 

prodlužuje se platnost původního stavebního povolení o 2 roky od právní moci. 

 

Pro provedení stavby se nestanoví  další jiné podmínky. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle ust. § 27 odst. 1 

písm. a) zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

“správní řád“): 

Obec Malá Štáhle, zastoupená starostou, Ladislavem Podhorským (IČ: 00575968),  

Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov  

 

Odůvodnění: 

Dne 18. 5. 2016 podal stavebník, kterým je Obec Malá Štáhle, zastoupená starostou, 

Ladislavem Podhorským (IČ: 00575968), Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov (dále jen 

"stavebník"), žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, které vydal odbor dopravy a 

silničního hospodářství Městského úřadu Rýmařov stavební povolení č. 04/2012 po č.j.: 

MURY 20985/2012 ze dne 19.07.2012, změnu termín dokončení stavby, stavebník odůvodnil 

neobdržením finančních prostředků z vypsaného dotačního programu.  

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.   

Žádost obsahovala obecné náležitosti podle ust. § 37 správního řádu, popis změny, její 

porovnání se stavebním povolením a odůvodnění. 

Okruh účastníků stavebního řízení speciální stavební úřad vymezen podle ust. § 109 

stavebního zákona. 

Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen podle ust. § 109 odst. 1, písm a) stavebního 

zákona 

takto : 

- Obec Malá Štáhle, zastoupená starostou Ladislavem Podhorským, (IČ: 00575968), 

Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov – jako stavebník, a zároveň z hlediska procesního 

jako účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu.  

Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen podle ust. § 109 odst. 1, písm c) + e) 

stavebního 

zákona takto: 

- Jaroslav Michalek, Ústí nad Labem; Pavel Kročil, Malá Štáhle; Ing. Michal Novák, 

Bruntál; Jaroslav Valíček, Václavov u Bruntálu; Roman Valíček, Václavov u 

Bruntálu; Jan Hoško, Václavov u Bruntálu; Ing. Pavel Vinohradník, Rýmařov; Mgr. 

Jan Vinohradník, Dolní Moravice; Státní pozemkový úřad ČR, Praha; Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, Praha-Správa Ostrava; Lesy České Republiky, s.p., Hradec 

Králové-Správa toků Frýdek-Místek; Lesní správa Janovice; Obec Dolní Moravice, 

Dolní Moravice;  – jako vlastník pozemků, na kterých mají být stavby prováděny, a 
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současně jako vlastník sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnická nebo 

jiná práva mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 

povinnostech podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu-stavba se nachází u společné 

hranice pozemků 

Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen podle ust. § 109 odst. 1, písm e) stavebního 

zákona 

takto : 

- Ing. Gabriela Hanáková, Hoštice-Heroltice - jako vlastník sousedních pozemků a 

staveb na nich, jejichž vlastnická nebo jiná práva mohou být stavbou dotčena, jako 

dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 

povinnostech podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu. 

Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen podle ust. § 109 odst. 1, písm d), f) 

stavebního zákona 

takto : 

- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín; Telefónica Czech Republic, a.s., Praha; VaK Bruntál a.s., 

Bruntál; České Radiokomunikace a.s., Praha – jako vlastníci staveb na dotčených 

pozemcích, jejichž vlastnická nebo jiná práva mohou být stavbou dotčena (správci sítí 

technického vybavení), jako dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo 

dotčeny ve svých právech nebo povinnostech podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu. 

 

 

Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky stavebního řízení mimo ty, se 

kterými bylo v tomto řízení jednáno, nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a 

staveb v sousedství, jelikož se jich zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba ve vztahu 

k charakteru, poloze a umístění navrhované stavby na jejím pozemku, její vzdálenosti od 

hranice pozemků, velikostí a tvaru stavebního pozemku, nedotkne.  

Silniční správní úřad opatřením ze dne 31.05.2016 pod č.j.: 439/3/2016 oznámil podle ust.  

§ 112 odst. 2 a ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti 

stavebního povolení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož stavebnímu 

úřadu byly dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 

posouzení navrhovaného prodloužení platnosti stavebního povolení, v souladu s ust. § 112  

odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Současně stanovil, 

že ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska a upozornil, že k později uplatněným 

závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. V uvedené lhůtě 

účastníci řízení neuplatnili žádné námitky. 

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, 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.  

Před vydáním rozhodnutí ve věci stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu 

dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům řízení. Této možnosti 

žádný z účastníků nevyužil. 

 

V průběhu řízení silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily povolení 

prodloužení platnosti stavebního povolení, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku 

rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a 

silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, podáním u zdejšího 

správního orgánu. 

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. 

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena za prodloužené doby 

platnosti stavebního povolení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Podhorský 

Referent 

Silniční správní úřad 

 

 

 

 

 

za správnost: 

Ladislav Podhorský 

úředně oprávněná osoba 
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Obdrží: 

Doručí se (doporučeně na doručenku do vlastních rukou): 

Žadatel/Stavebník: 

Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov-ISDS 

 

Ostatní účastníci řízení: 

Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, 795 01 Rýmařov- ISDS 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské 

Hory- ISDS 

Lesy ČR s.p., správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek- ISDS 

Lesy ČR s.p., lesní správa Janovice, Zámecká 2, 793 42 Janovice- ISDS 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 03-ISDS   

Jaroslav Michálek, ul. Školská 144, 013 06 Terchová, Slovenská republika 

Pavel Kročil, Malá Štáhle 46, 795 01 Rýmařov 

Ing. Michal Novák, Vančurova 469/17, 792 01  Bruntál 1 

Jan Hoško, Horní Václavov 76, 792 01 Václavov u Bruntálu 

Ing. Gabriela Hanáková, Hoštice 93, 682 01 Vyškov 

Ing. Pavel Vinohradník, Opavská 964/28, 795 01 Rýmařov 

Ing. Jan Vinohradník, Dolní Moravice 145, 795 01 Rýmařov 

Jaroslav Valíček, Horní Václavov 73, 792 01 Václavov u Bruntálu 

Roman Valíček, Horní Václavov 73, 792 01 Václavov u Bruntálu 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín- ISDS 

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha- ISDS 

České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3- ISDS 

 

 

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku): 

Krajský úřad MSK, OD, 28.října 2771/117, 702 00 Ostrava- ISDS 

Policie ČR, KŘ MSK, územní odbor Bruntál, DI Bruntál, Partyzánská  7, 792 01 Bruntál- 

ISDS 

HZS MSK, ÚO Bruntál, Zeyerova 1716/15, 792 01 Bruntál- ISDS 

KHS MSK, ÚP Bruntál, Zahradní 885/5, 792 01 Bruntál- ISDS 

Městský úřad Rýmařov, odbor ŽP, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

 

 

 

 

 


