Digitálně podepsal Hana Bučková
Datum: 05.08.2022 06:28:59 +02:00

Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov
Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48
Adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.
Ze dne:
Č.J.:
Spisová značka:

MURY 24292/2022
DASH 3339/2022 BUC/2

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Hana Bučková
+420 554 254 266
buckova.hana@rymarov.cz

Datum:

05.08.2022

Doporučeně na doručenku
Žadatel/Stavebník
Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, 28.října č.p. 117, 70218 Ostrava zastoupen Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., IČO 000 95 711, Úprkova č.p. 795/1, 70223 Ostrava, stř. Bruntál,
zast. Ing. Jaroslavem Kalou-vedoucí střediska na základě pověření ředitele, Zahradní č.p. II/19,
79211 Bruntál

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
a seznámení s podklady pro rozhodnutí
Dne 15. 06. 2022 pod č.j.: MURY 21141/2022 podal u zdejšího speciálního stavebního úřadu
stavebník, kterým je Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, 28.října č.p. 117, 70218 Ostrava
zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČO 000 95 711, Úprkova č.p. 795/1, 70223
Ostrava, stř. Bruntál, zast. Ing. Jaroslavem Kalou-vedoucí střediska na základě pověření ředitele,
Zahradní č.p.: II/19, 792 11 Bruntál, žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení pod č.j.:
MURY 3749/2022 ze dne 27. 05. 2020 s doložkou NPM 27. 06. 2020, kterým byla povolena stavba
pod názvem Silnice, II/440 Ryžoviště – Dětřichov - hr. OL. kraje“ na pozemcích parc. č. 1909/1,
1055/2, 1057/4, 1805/1, 1839/1, 1028/1, 1032/1, 2017/1, st. 216, 2017/5, 173, 2016/1 (vznikl
z pozemku 2016), 2016/2 (vznikl z pozemku 2016), 1787/4, 1839/10, 1787/43, 15/5, 377/3, 377/1,
439, 470/15, 443/1, 551/2, 551/5, 551/4, 551/9, 551/1, 578, 1839/7, 574 k.ú Ryžoviště, obec
Ryžoviště a parc. č. 1047/1, 1047/2, 1046/3, 1043/2, 976/1, 977, 1303/1, 477/11, 436/2, 421/9,
421/10, 438/2, 369/3, 6, 10/36, 1153, 1040/1, st. 139, 71/1, 1040/6 k.ú Dětřichov nad Bystřicí, obec
Dětřichov nad Bystřicí, při celková délce všech úseků 7,141 km.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení prodloužení stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Obnovu krytových vrstev v intravilánu obce Ryžoviště a Dětřichova nad Bystřicí. Bude provedeno
frézování živičného krytu v tl. 100 mm a následná sanace problémových míst v rozsahu 30% plochy
úseku a následná pokládka 2 živičných vrstev (vyrovnávka ACL16 v prům. tl. 60 mm a pokládka ACO
11 v tl. 40 mm), stavbou dojde k zachování stávající nivelety komunikace +- 0 mm. V rámci
technologického postupu TP2 s průměrnou šířkou komunikace 6,00 m a délkou 5089 m (plocha opravy
= 30 556 m2) se jedná o recyklaci za studena na místě, rozfrézování s přidáním kameniva, cementu a
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asf. pojiva v poměru dle výsledků průkazní zkoušky v tl. 160 mm a následná pokládka 2 živičných
vrstev (vyrovnávka ACL16 v tl. 60 mm a pokládka ACO 11 v tl. 40 mm). Tato oprava bude prováděna v
extravilánu a stavbou dojde k navýšení stávající nivelety komunikace +100 mm.
V rámci technologického postupu TP3 s průměrnou šířkou komunikace 6,53 m a délkou 59 m (plocha
opravy = 385 m2) se jedná o obnovu obrusné vrstvy v prostoru mostních konstrukcí a bude provedeno
frézování povrchu komunikace v tl. 40 mm a pokládka ACO 11 v tl. 40 mm. Tato oprava bude
prováděna v intravilánu obce Ryžoviště na mostě ev.č. 440-003 a v intravilánu obce Dětřichov n. B. na
mostě ev.č. 440-006 a v extravilánu za obcí Ryžoviště na mostě ev.č. 440-004. Dojde k zachování
stávající nivelety komunikace +- 0 mm
Stávající šířkové uspořádání komunikace bude zachováno. Mechanická odolnost a stabilita nebude
dotčena.
Oprava silnice, II/440 Ryžoviště – Dětřichov – hr. OL. kraje, je řešena ve 3 úsecích:
1. úsek km 6,438 – 10,075, délka 3,637 km (od pracovní spáry v komunikaci po hranici OL. Kraje,
silnice se nachází v obci Rýžoviště, k.ú. Ryžoviště)
2. úsek km 11,527 – 14,124, délka 2,597 km (od hranice OL. kraje po křižovatku s I/45, silnice se
nachází v obci Dětřichov nad Bystřicí, k.ú. Dětřichov nad Bystřicí)
3. úsek km 14,124 – 15,031, délka 0,907 km (od křižovatky s I/45 po hranici OL. kraje, silnice se
nachází v obci Dětřichov nad Bystřicí, k.ú. Dětřichov nad Bystřicí, silnice II/440 kříží dva
železniční přejezdy, které nebudou stavbou dotčeny v blízkosti žel. přejezdů se nachází
vlaková stanice Dětřichov nad Bystřicí)
Celková délka všech úseků je 7,141 km včetně úpravy nezpevněných krajnic po dokončení stavby,
čištění a reprofilace příkop se zachováním návaznosti na stávající propustky a bude provedeno
navázání na všechny zpevněné/nezpevněné plochy sjezdy/vstupy k soukromým pozemkům v rozsahu
stavebních prací v rámci celé akce.
V souběhu s touto stavbou bude prováděna akce s názvem: „II/440 silniční propustky Vajglov –
Dětřichov“ (SO 103 - 7,040; SO 104 - 8,110; SO 105 - 8,405; SO 106 - 9,880; SO 107 - 13,050; SO 108 13,255; SO 109 - 14,394; SO 110 - 14,654; SO 111 - 6,629).
V rámci stavby bude prováděna oprava povrchu na stávajících mostních konstrukcích a také stavební
údržba mostu:
• most ev. č. 440–003 - Most přes místní potok v obci Rýžoviště;
• most ev. č. 440–004 - Most přes místní potok za obcí Rýžoviště;
• most ev. č. 440–006 - Most přes říčku Bystřici v obci Dětřichov.
Ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), stanoví, že stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu
platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení o provedení předmětné stavby nabylo právní moci
dne 27. 06. 2020, doba platnosti je do 27. 06. 2022. Předmětem žádosti je prodloužení platnosti
stavebního povolení.
Důvodem podání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení jsou finanční možnosti žadatele
a možnost poskytnutí dotací do 27. 06. 2025.
Na základě výše uvedeného Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 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“), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 112
odst. 1 stavebního zákona z ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští podle
ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.
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Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 07. 09. 2022 (středa), jinak k nim nebude
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány. Pokud dotčený orgán,
jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci
připojené k žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení získáno před oznámením zahájení
řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k
navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s prodloužením platnosti
stavebního povolení souhlasí.
Speciální stavební úřad sděluje, že od doby vydání stavebního povolení došlo ke změně číslování
pozemků dotčených výše uvedenou stavbou a změně parcel, a to následovně
• z pozemku p.č. 2016 k.ú. Ryžoviště vznikly dělením pozemky p.č. 2016/1 k.ú. Ryžoviště a
2016/2 k.ú. Ryžoviště; oba pozemky jsou dotčené stavbou a zůstávají uvedeny v povolení;
• ppč. 2017/4 k.ú Ryžoviště v katastru nemovitostí neexistuje, nebude uveden v dotčených
parcelách;
• ppč. st. 8/3 k.ú Ryžoviště v katastru nemovitostí neexistuje, nebude uveden v dotčených
parcelách;
• ppč. 438 k.ú Ryžoviště v katastru nemovitostí neexistuje, nebude uveden v dotčených
parcelách;
• ppč. 1153 k.ú. Dětřichov nad Bystřicí byl uveden ve výčtu dotčených parcel 2x.
Účastníci řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení mohou dle § 114 odst. 1 stavebního
zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při
projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu zóny nebo územního projektu zóny se podle
ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 308, zdejšího odboru dopravy a silničního
hospodářství, u vyřizujícího referenta ve lhůtě shora uvedené (pracovní dny Pondělí a Středa 07:30 –
11:30 a 12:30 – 17:00, Úterý a Čtvrtek 07:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 a Pátek 07:30 – 11:30 a 12:30 –
13:30 hod.). Mimo úřední dny vždy po telefonické domluvě na tel.: 554 254 266, popř. emailem
buckova.hana@rymarov.cz).
V souladu ust. § 36 odst. 3 zákona č.500/004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, mají
účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům ve
lhůtě od 12.09.2022 (pondělí) do 16.09.2022 (pátek). Po uplynutí výše uvedené lhůty správní orgán
ve věci rozhodne.
Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato třídenní lhůta slouží pouze k seznámení se s
kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek.
Po posouzení předložené věci Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
speciální stavební úřad, oznamuje zahájení o prodloužení platnosti stavebního povolení formou
veřejné vyhlášky podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, protože se jedná o liniovou
stavbu s velkým počtem účastníků.
Dnem doručení tohoto oznámení je patnáctý den následující po dni jeho vyvěšení na úřední desce.
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Poučení
Upozorňujeme Vás, že vydání tohoto rozhodnutí je podmíněno uhrazením správního poplatku
v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle
položky č. 18 bodu 2 ve výši 1000,- Kč, (slovy tisíc korun).
Poplatek zaplaťte převodním příkazem nebo přímo v pokladně zdejšího úřadu, kancelář č.
308 na ulici 8. května 48, 795 01 Rýmařov:
- příjemce
Městský úřad Rýmařov
- číslo účtu
19-1421771/0100
- symbol VS 7533392213
- symbol KS 308-převod, 379-složenka
Upozorňujeme, že příslušné rozhodnutí bude, podle ustanovení § 5 odst. 2 zák. č. 634/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, vydáno až po prokázání Vámi provedené úhrady, a proto z důvodu
urychlení řízení zašlete fotokopii dokladu o zaplacení na MěÚ Rýmařov, odbor dopravy a silničního
hospodářství, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, jinak budeme nuceni čekat na potvrzení platby
naší účtárnou.
V rámci řízení jsou účastníci oprávněni:
- vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad informace o řízení,
- nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností,
- činit podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny,
- žádat o sdělení oprávnění úředních osob, které v dané věci činí úkony,
- před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí,
- zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí nalézacího
správního úřadu.

„otisk úředního razítka“

Hana Bučková
referent odboru
dopravy a silničního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rýmařov, OÚ
Ryžoviště, OÚ Dětřichov nad Bystřicí a současně zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno na úřední desce a www.stránkách dne

……………….

Sejmuto z úřední desky a www.stránek dne

……………….

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. Po uplynutí
stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ
Rýmařov.
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Rozdělovník
Účastník řízení podle ust. 109 stavebního zákona (doporučeně na doručenku do vlastních rukou)
Žadatel/Stavebník
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 70200
Ostrava 2 – do datové schránky
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm d) a f) stavebního zákona (doporučeně na doručenku)
Obec Ryžoviště, nám. Míru č. p. 105, 79356 Ryžoviště – do datové schránky
Obec Dětřichov nad Bystřicí, Dětřichov nad Bystřicí č. p. 58, 79303 Dětřichov nad Bystřicí – do datové
schránky
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 – do datové schránky
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 – do datové
schránky
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 8 –
do datové schránky
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou č. p. 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6 – do datové
schránky
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č. p. 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 – do datové
schránky
DESPECTUS Investment s.r.o., Na Folimance č. p. 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 – do datové
schránky
ÚSOVSKO a. s., Klopina č. p. 33, 78973 Úsov – do datové schránky
Polách Rostislav, Julia Fučíka č. p. 54/78, Edrovice, 79501 Rýmařov
Benč Josef, Velká Štáhle č. p. 16, 79351 Břidličná
Benčová Jana, Velká Štáhle, 79351 Břidličná
Bureš Alois, Sedm Dvorů, 79305 Moravský Beroun
Dzinková Lenka, Dětřichov nad Bystřicí č. p. 102, 79303 Dětřichov nad Bystřicí
VaK Bruntál a.s., tř. Práce č. p. 1445/42, 79201 Bruntál 1 – do datové schránky
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 – do datové schránky
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2 – do datové schránky
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2 – do datové schránky
ČD - Telematika a.s., Pernerova č. p. 2819/2a, Žižkov, 13000 Praha 3 – do datové schránky
Účastníci řízení podle ust. § 109 písm e) až f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, nebo oprávněný z věcného břemene na
pozemcích parcela číslo 1020/2, 1025, 1908, 911, 1881, 893, 1879, 874, 848/5, 873, 847, 847/1, 825,
1804/1, 1039/2, 1028/1, 2092, 1028/2, 1912/1, 1032/1, 2017/1, st. 214, st. 216, 172, 173, 199/2,
1805/2, 1792/1, 1805/2, 206/2, 205, 1839/13, 2105/2, 1787/1, 393, 215/2, 315/3, st.397, 1839/11,
1787/3, 1787/43, st.8/3, st.9/1, 339/2, 1839/6, st.595, 2145, 433/1, 1839/9, 476, 491, 516/2, 516/5,
1844/1, 547/2, 547/1, 545/2, 545/1, 1821/1, st.414/2, 436/2, 441/2, 470/15, 472/5, 472/1, 472/4,
473/3, 500/9, 500/8, 500/6, 500/5, 502/5, 502/1, 551/12, 551/2, 551/5, 551/4, 551/9, 551/1,
1839/7, 574, 1842, 540, 2018, 576, 977, 1305, 435, 976/1, 1356/1, 1839/2, 380/1, 2017/5, 2017/4,
st.323, 2061, st.224, st. 225, 1792/5, st. 226, 1839/12, 153/5, 2028, 1787/4, 2051/1, 1839/10,
1787/42, 2056, 1809, st.18, st.17, 15/5, 373, 377/1 v k.ú. Ryžoviště a 438/2, 438/1, 438/3, 1046/6,
444/2, 444/1, 4, 1046/1, 8, 1149/1, st.50, 10/1, 10/3, 1036/, st.139, 71/1, 69/2, 67, 1043/1, 1046/6,
383/10, 385/2, st. 180/1, st. 180/2, 375/38, 375/42, 375/32, 375/31, 375/36, 375/35, 375/26, 375/9,
375/1, 373, 1389, 1390, 1040/5, 74/3, 1040/3, 74/4, 72, 74/1, 74/2, 368/1, 362/10, 369/4, 369/1,
361/3, 362/1, 434/1, 423/2, 1303/6, 1303/3, 422/11, 422/2, 422/4, 422/5, 422/6, 422/1, 422/12,
421/8, 421/9, 421/16, 6, 421/10, 434/4, 434/3, 434/2, 1047/2, 1303/1, 477/11, 436/2, 362/11,
358/1, 1384 v k.ú. Dětřichov nad Bystřicí
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Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
Odbor životního prostředí
Město Bruntál, Nádražní č. p. 994/20, 79201 Bruntál 1 – do datové schránky
Drážní úřad, Wilsonova č. p. 300/8, Vinohrady, 11000 Praha 1 – do datové schránky
Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6 – do datové schránky
Moravskoslezský kraj, 28. října č. p. 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 – do datové
schránky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č. p. 1682/24, Moravská Ostrava,
70200 Ostrava 2 – do datové schránky
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č. p. 2995/40, Zábřeh, 70030 Ostrava
30 – do datové schránky
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická č. p.
2995/40, Zábřeh, 70030 Ostrava 30 – do datové schránky
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