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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI  ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem rozvoje a investic,  
IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín (dále jen "žadatel") 
podal dne 21.01.2020 žádost o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí o umístění stavby: 

"Stavba cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka " 
Nový Jičín, Bludovice 

 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 670/5 (ostatní plocha), parc. č. 700/8 (ostatní plocha), parc.  
č. 706/2 (vodní plocha), parc. č. 707 (ostatní plocha), parc. č. 708 (ostatní plocha), parc. č. 709/1 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí vydaného dne 
26.08.2013, pod spisovou zn.: 45289/2013Vy, č.j.: ÚPSŘ/56183/2013, jehož platnost byla prodloužena 
rozhodnutím ze dne 21.10.2015 č.j.: ÚPSŘ/75401/2015, které nabylo právní moci dne 1.12.2015, 
rozhodnutím ze dne 17.01.2018 č.j. ÚPSŘ/4441/2018, které nabylo právní moci dne 20.02.2018, byla 
opět prodloužena platnost. 
 
„Stavba cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice, úsek vojenská vlečka" obsahuje: obousměrnou cyklostezku 
s asfaltobetonovým povrchem délky 579 m, šířky 2,5,m. 

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), 
oznamuje podle § 93 odst. 3 a § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Veřejné ústní 
jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, oddělení stavebního řádu, úřední dny pondělí 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin, středa 08:00 - 
11:00, 12:00 - 17:00 hodin). 

 

Poučení: 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení tak mohou učinit 16 – 20 den ode dne doručení tohoto 
oznámení na stavebním úřadě v kanceláři č. 035. 

 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
  
Romana Kopecká v.r.  
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Příloha: 

- Situace umístění stavby 
 

 
 
 

 

Obdrží: 

I. Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel (doporučeně  
do vlastních rukou): 

− Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem rozvoje a investic, 
Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 
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II. Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území 

má být požadovaný záměr uskutečněn (doporučeně do vlastních rukou): 

− Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem správy majetku, 
Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 

− Obec Hodslavice, IDDS: 88tbebn 
sídlo: Hodslavice č.p. 211, 742 71  Hodslavice 
 

III. Účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo 
má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doporučeně do vlastních rukou): 

− Město Nový Jičín zastoupeno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem správy majetku, 
Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 

− ČR - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení 
územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova č.p. 2687/84, 615 00  Brno 

− Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IDDS: 6jcg6w9 
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 

 
IV. Účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (doručení veřejnou vyhláškou): 

− vlastníci sousedního pozemku: 
parc. č. 255/1, 255/2, 255/4, 256/1, 256/2, 258/1, 258/7, 652, 670/1, 670/2, 671, 681/2, 682/1, 
683/1, 683/2, 686, 692/1, 700/1, 700/5 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína, parc. č. 
1730/2, 1731/1 v katastrálním území Hodslavice 

 
vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury, další: 

− Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry 

− ČEZ Distribuce, a. s. 

− Povodí Odry, státní podnik 

− GridServices, s.r.o. 

− Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

− CETIN a.s. 

− ČEPRO, a.s. 

− ČD - Telematika a.s. 

− Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín 

− Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc 

− Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 

V. Dotčené správní orgány (doporučeně do vlastních rukou): 

− Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Beskydy, 
IDDS: vvedyiy 
 sídlo: Nádražní č.p. 36, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

− Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Nerudova č.p. 773/1, 779 00  Olomouc 9 

− Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive 
 sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30 

− Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 
Nový Jičín, IDDS: w8pai4f 
 sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 

− Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor dopravy a chytrého regionu, IDDS: 8x6bxsd 
 sídlo: 28. října č.p. 117, Moravská Ostrava, 702 18  Ostrava 2 

− Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd 
 sídlo: 28. října č.p. 117, Moravská Ostrava, 702 18  Ostrava 2 
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− Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01  Nový Jičín 1 

− Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1,  
741 01  Nový Jičín 1 

− Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, OOÚZ 
Morava, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Dobrovského č.p. 933/6, 779 00  Olomouc 9 

− Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor 
NJ, Dopravní inspektorát Nový Jičín, IDDS: n5hai7v 
 sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1727/11, 741 01  Nový Jičín 1 

 
VI. Na vědomí (doporučeně do vlastních rukou): 

− Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České 
republiky, z.s. 
 

  
VII. Správce úřední desky – s žádostí o vyvěšení na úřední desce, doručení této písemnosti do místa 

vyvěšení (Obecní úřad Hodslavice) nemá právní účinky doručení: 

− Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Úsek sekretariátu 

− Obecní úřad Hodslavice, IDDS: 88tbebn 
sídlo: Hodslavice č.p. 211, 742 71  Hodslavice 

 

Podle § 87 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 
odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným správním orgánům doručuje jednotlivě. 

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. 
b)  stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se 
vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského 
úřadu Nový Jičín. Podle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce 
Městského úřadu Nový Jičín. 

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení  
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu 
Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou. 

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení  
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu 
Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

 

Městský úřad Nový Jičín 

Vyvěšeno dne: 

Sňato dne: 

a současně zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Nový Jičín. 

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující 
dálkový přístup.  
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