
Městský úřad Rumburk 
třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad  
 

čj.  OSU-SSU/10669-21/850-2021/Tu               zpracovatel: Ing. N. Turková                                   datum: 22.03.2021 
                      
 
Stavebník: 

Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov 

 

 

ROZHODNUTÍ  
Výroková část: 

Dne 09.12.2020 podala právnická osoba, tj. Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 
(dále jen „stavebník“) žádost o změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty 
k dokončení stavby „Rekonstrukce centra města Jiříkov“, SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, 
situováno na st. pozemku č. 244/1, 658, obě v katastrálním území Jiříkov, dále na pozemku č. 147, 151, 
1731, 1732/1, 1840, 1865/2, původně 1866 (nově vzniklá 1866/3 a 1866/4), 1877, 1879, 1882/1, 5942/1, 
5942/2, 5942/3, 5942/4, původně 5943 (nově vzniklá 5943/1), 5944/1, původně 6021 (nově vzniklá 6021/1), 
6038/1, 6060, 6092/2, 6098, 6100/1, 6101, 6129, 6517/2, 6550/1, 6551/1, 1435, 5942/8 (vznikla z 5942/3), 
721 (vznikla z 5942/3), 722/2 (vznikla z 5942/3), vše v katastrálním území Jiříkov.  

Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno speciálním stavebním úřadem MěÚ Rumburk stavební povolení dne 
29.11.2010 pod čj. OKV/47148-10/4170-2010/Ti, které nabylo právní moc dne 04.01.2011. 

Dne 14.03.2016 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončení čj. OSU-SpSU/42851-15/266-
2016/Tu. 

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad - úsek silniční správní úřad, vykonávající působnost silničního 
správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných 
účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a 
působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikacích, v souladu s ustanovením § 40 
odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o 
PK“), dále jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 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"), přezkoumal výše uvedenou žádost a na základě tohoto přezkoumání, podle § 118 odst. 1 
stavebního zákona, změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby 

povoluje. 

Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 4 stavebního povolení, se mění tak, že stavba bude 
dokončena do 31.12.2030. 

Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti. 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"): 

Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov 

 

Odůvodnění: 

Stavebník podal dne 09.12.2020 stavebnímu úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, 
spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby „Rekonstrukce centra města Jiříkov“, SO 101 – 
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Komunikace a zpevněné plochy, situováno na st. pozemku č. 244/1, 658, obě v katastrálním území Jiříkov, 
dále na pozemku č. 147, 151, 1731, 1732/1, 1840, 1865/2, původně 1866 (nově vzniklá 1866/3 a 1866/4), 
1877, 1879, 1882/1, 5942/1, 5942/2, 5942/3, 5942/4, původně 5943 (nově vzniklá 5943/1), 5944/1, původně 
6021 (nově vzniklá 6021/1), 6038/1, 6060, 6092/2, 6098, 6100/1, 6101, 6129, 6517/2, 6550/1, 6551/1, 1435, 
5942/8 (vznikla z 5942/3), 721 (vznikla z 5942/3), 722/2 (vznikla z 5942/3), vše v katastrálním území Jiříkov. 

Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno speciálním stavebním úřadem MěÚ Rumburk stavební povolení dne 
29.11.2010 pod čj. OKV/47148-10/4170-2010/Ti, které nabylo právní moc dne 04.01.2011. 

Dne 14.03.2016 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončení čj. OSU-SpSU/42851-15/266-
2016/Tu. 

Stavebník v žádosti uvedl, že stanovenou lhůtu k dokončení stavby není schopen dodržet z důvodu 
nedostatku finančních prostředků, a proto žádá o její prodloužení do 31.12.2030..  

Stavební úřad posoudil uvedené důvody jako opodstatněné a rozhodl žádosti vyhovět. 

V řízení o změně stavby před dokončením nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodlužení lhůty 
k dokončení stavby. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení – nebyly uplatněny. 

 

Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. 

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

 

 

Otisk úředního razítka 

 
Ing. Nikola Turková, v. r.             
oprávněná úřední osoba 
odbor stavební úřad – úsek silniční správní stavební úřad   
Městský úřad Rumburk 
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Na úřední desce příslušného úřadu, 
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) 
 
 
  
 
 
    
v y v ě š e n o   dne:    …………………    s e j m u t o   dne:         …………………. 
 
 
 
 

Na elektronické úřední desce příslušného úřadu, 
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) 
 
 
  
 
 
    
v y v ě š e n o   dne:    …………………    s e j m u t o   dne:         …………………. 
 
 

 

 

Na úřední desce vyvěsí:   

- Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (termín vyvěšení na této desce je 
rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy) 

- Městský úřad Jiříkov, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov 
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Doručí se – rozdělovník - Účastníci řízení 

a) žadatel – doručí se jednotlivě  

Město Jiříkov, Náměstí 424, Jiříkov, PSČ 407 53  

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: - - - 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 
vlastnické právo k pozemku stavby přímo dotčeno: doručí se jednotlivě   

Pavel Šamša, Náměstí 462/13, 407 53 Jiříkov 

Mgr. Vladimír Šamša, Náměstí 462/13, 407 53 Jiříkov 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (doručí se na: Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí, provoz Děčín, Krokova 1439/16, 405 
01 Děčín) 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku 
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 
přímo dotčena: doručí se jednotlivě 

Datová schránka: 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 

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

GasNet služby s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Masarykova 368, 400 10 Ústí nad Labem 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno: doručí se veřejnou vyhláškou  

katastrální území Jiříkov – st. p. č. 622, st. p. č. 1948, st. p. č. 1674, st. p. č. 247, st. p. č. 245, st. p. č. 246, 
st. p. č. 656/1, st. p. č. 660, st. p. č. 3/1, st. p. č. 238, st. p. č. 239, st. p. č. 1166, st. p. č. 236, st. p. č. 1505, 
st. p. č. 234, st. p. č. 232, st. p. č. 223, st. p. č. 219, p. p. č. 146, p. p. č. 170/1, p. p. č. 154/3, p. p. č. 150/1, 
p. p. č. 151, 152, 1867/3, 1867/2, 1868, 1869/2, p. p. č. 6557, p. p. č. 1876/1, p. p. č. 84, p. p. č. 85/2, p. p. 
č. 75/1, p. p. č. 1, p. p. č. p. p. č. 6/2, p. p. č. 1022/4, p. p. č. 6559/1, p. p. č. 1863, p. p. č. 1862, p. p. č. 
1860/1, p. p. č. 1859/1, p. p. č. 1738/1, p. p. č. 1735/2, p. p. č. 1858, p. p. č. 6550/94, p. p. č. 6598, p. p. č. 
1851/1, p. p. č. 1848, p. p. č. 1846/2, p. p. č. 1845, p. p. č. 5942/9, p. p. č. 722/1, p. p. č. 723, p. p. č. 718/1, 
p. p. č. 718/2, p. p. č. 747/1, p. p. č. 747/2, p. p. č. 713/1 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni, může-li být toto právo 
prováděním stavby přímo dotčeno: - - -  

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny 
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto 
v územním rozhodnutí: - - - 

Dotčené orgány: 

Městský úřad Jiříkov (silniční správní úřad, orgán ochrany obyvatel), Náměstí čp. 424, 407 53 Jiříkov 

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (odpady, voda, ochrana přírody), Tř. 9. května 1366/48, 
408 01 Rumburk 

Městský úřad Rumburk, státní památková péče, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Městský úřad Rumburk, stavební úřad, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 

Policie ČR, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem - dopravní inspektorát Děčín  

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem  
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