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ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

 
Výroková část: 
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a podle § 15 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v provedeném řízení přezkoumal žádost o prodloužení platnosti 
stavebního povolení podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, kterou dne 5.3.2021 podalo  
 

Město Hlučín, IČO 00300063, se sídlem Mírové náměstí 24, 748 01 Hlučín 
 
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává rozhodnutí, kterým  
 

prodlužuje platnost stavebního povolení do 11.3.2026 
 

pro stavbu: 
 

„Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku v Hlučíně" 
 

SO 101 – Propojovací komunikace na sil. II/469 
SO 102.1 – Okružní křižovatka na II/469 (kraj) 
SO 102.2 – Okružní křižovatka na II/469 (město) 
SO 103.1 – Úpravy na stávající komunikaci II/469 (kraj) 
SO 103.2 – Úpravy na stávající komunikaci II/469 (město) 
SO 172 – Cyklostezka “U vody“ 
SO 173 – Cyklostezka “U silnice“ 
SO 220 – Úprava stávajícího mostního objektu ev.č. 469-006 
SO 313 – Dešťová kanalizace, část A 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 782/1, 784, 785/2, 785/27, 786/1, 881, 882/1, 882/3, 882/14 v 
katastrálním území Dobroslavice, parc. č. 1279/2, 1279/3, 1279/6, 1279/7, 1280/3, 1282/1, 1282/2, 
1282/3, 1300/2, 1300/5, 1300/35, 1300/36, 1300/37, 1362/5, 1362/6, 1362/7, 1444/1, 1473/10, 1473/23, 
1473/24, 1473/25, 1473/38, 1473/39, 1473/40, 1473/41, 4268/4, 4268/5, 4429/1, 4429/6, 4429/8, 
4429/18, 4429/19, 4429/20, 4429/22, 4429/23, 4429/24, 4429/25, 4429/28, 4429/29, 4429/30, 4498, 
4567/7, 4567/8, 4567/10, 4567/36, 4569/1, 4569/2, 4569/3, 4582/2, 4582/3 v katastrálním území Hlučín, 
parc. č. 1303/37, 1936 v katastrálním území Kozmice,  

 
Rozhodnutí o povolení stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku v 
Hlučíně" pro stavební objekty SO 101 – Propojovací komunikace na sil. II/469, SO 102.1 – Okružní 
křižovatka na II/469 (kraj), SO 102.2 – Okružní křižovatka na II/469 (město), SO 103.1 – Úpravy na 
stávající komunikaci II/469 (kraj), SO 103.2 – Úpravy na stávající komunikaci II/469 (město), SO 172 – 
Cyklostezka “U vody“, SO 173 – Cyklostezka “U silnice“, SO 220 – Úprava stávajícího mostního objektu 
ev.č. 469-006, SO 313 – Dešťová kanalizace, část A, vydal odbor dopravy a silničního hospodářství 
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Městského úřadu Hlučín, dne 4.2.2014 pod č.j. HLUC/04774/2014/ODaSH/BL. Následně bylo dne 
1.4.2014 pod č.j. HLUC/14155/2014/ODaSH/BL vydáno rozhodnutí o opravě rozhodnutí o povolení 
stavby a 27.7.2016 pod č.j. HLUC/30974/2016/OSH/VL povolení prodloužení platnosti stavebního 
povolení předmětné stavby. 
 

Prodloužení platnosti stavebního povolení je žádáno z důvodu rozdělení realizace stavby na dvě etapy, 
přičemž termín realizace II. etapy, do které spadá toto stavební povolení není v současné době stanoven.  

 

Odůvodnění: 
Dne 5.3.2021 byla Městskému úřadu Hlučín, odboru výstavby – oddělení silničního hospodářství 

doručena žádost Města Hlučín, IČO 00300063, Mírové náměstí 24, 748 01  Hlučín o prodloužení platnosti 
stavebního povolení stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku v 
Hlučíně" pro stavební objekty SO 101 – Propojovací komunikace na sil. II/469, SO 102.1 – Okružní 
křižovatka na II/469 (kraj), SO 102.2 – Okružní křižovatka na II/469 (město), SO 103.1 – Úpravy na 
stávající komunikaci II/469 (kraj), SO 103.2 – Úpravy na stávající komunikaci II/469 (město), SO 172 – 
Cyklostezka “U vody“, SO 173 – Cyklostezka “U silnice“, SO 220 – Úprava stávajícího mostního objektu 
ev.č. 469-006, SO 313 – Dešťová kanalizace, část A. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 

 
Správní orgán dne 19.5.2021 oznámil pod č.j. HLUC/27245/2021/OSH/VL zahájení řízení o 

prodloužení platnosti stavebního povolení všem známým účastníkům řízení, podle ustanovení § 112 odst. 
2 stavebního zákona upustil od místního šetření a ústního projednání, protože mu poměry staveniště byly 
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení předmětné stavby a stanovil, že 
ve lhůtě do 10-ti dnů ode dne doručení uvedeného oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá stanoviska.  

Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy se ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí dále 
nevyjádřili. 

Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení č.j. HLUC/04774/2014/ODaSH/BL ze dne 
4.2.2014 vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů 
a podmínky stanovené v dosud platných, či nově vydaných vyjádření vlastníků veřejné technické 
infrastruktury, speciální stavební úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že stavebník z časových a finančních důvodů nepodnikl potřebné kroky, které by 
vedly k zahájení stavební činnosti na předmětné stavbě, požádal stavebník před vypršením platnosti 
stavebního povolení o prodloužení platnosti stavebního povolení o dobu 5-ti let. Odbor výstavby, oddělení 
silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín žádosti vyhověl a prodloužil tak platnost stavebního 
povolení do 11.3.2026. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání se podává u odboru 
výstavby, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín. O odvolání rozhoduje Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 00 Ostrava., 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Lukáš Vlach 
referent odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
 
 

Obdrží: 

Účastníci (dodejky) 
1. Město Hlučín, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01  Hlučín 
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Opava, IDDS: jytk8nr 
3. Česká republika - Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq 
4. Obec Kozmice, IDDS: fpfayh2 
5. Fontána, příspěvková organizace, IDDS: xinkkcp 
6. Domov U jezera, příspěvková organizace, IDDS: fufkjen 
7. Česká republika - Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
9. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
10. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 
11. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., IDDS: qw9a5vi 
12. TS Hlučín s.r.o., IDDS: w9d8myx 
13. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
14. NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (veřejnou vyhláškou): 

parc. č. 775/1, 775/2, 775/12, 775/13, 779/1, 779/2, 780/17, 781/21, 781/23, 781/24, 782/2, 783/1, 783/8, 783/9, 
783/13, 785/23, 785/24, 785/26, 785/28, 785/30, 782/18, 883/12, 780/2 v katastrálním území Dobroslavice, st. 
p. 1274, 1280/1, 1444/29, parc. č. 471/1, 1275, 1277/7, 1279/1, 1362/8, 1362/9, 1444/11, 1444/13, 1444/21, 
1444/26, 1473/1, 1473/42, 4268/1, 4268/6, 4270/1, 4270/2, 4272/1, 4314/1, 4429/2, 4429/7, 4429/9, 4429/27, 
4561, 4567/1, 4567/11, 4567/12, 4567/13, 4567/14, 4567/15 v katastrálním území Hlučín 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám (veřejnou vyhláškou): 

Hlučín č.p. 407, č.p. 408 a č.p. 1996 
  
Dotčené orgány státní správy (dodejky) 
15. Město Hlučín, zastoupené, Městským úřadem Hlučín, odborem rozvoje a školství, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 
01  Hlučín 
16. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01  Hlučín 
17. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd 
18. Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2 
19. Městský úřad Hlučín, odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01  Hlučín 
20. Policie České republiky, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát Opava, IDDS: n5hai7v 
21. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive 
22. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f 
  
Ostatní (dodejky) 
23. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, Mírové náměstí č.p. 24/23, 
748 01  Hlučín 
24. Obecní úřad Dobroslavice, se žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: fj2aza4 
25. Obecní úřad Kozmice, se žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: fpfayh2 
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Toto rozhodnutí (oznámení) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Hlučín. 
 
 
Toto rozhodnutí (oznámení) bylo vyvěšeno (zveřejněno) po dobu 15 dnů na úřední desce a 
elektronické úřední desce MěÚ Hlučín, Obecního úřadu Dobroslavice a Obecního úřadu 
Kozmice. 
 
 
Vyvěšeno dne:     .................................       Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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