
 

 
Č.j.: V/38268-10/10507-2010/Prdov V Bílovci dne: 16. května 2011 
Vyřizuje: Ing. Hana Prdová, tel.: 556 312 114,  
e-mail.: hana.prdova@bilovec.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Dne 14.10.2010 podala Mgr. Petra Pokorná, nar.19.9.1976, Bratří Čapků č.p.633, 742 83  
Klimkovice, u MěÚ Bílovec, odboru výstavby, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
"Rodinný dům včetně přípojky vodovodní, domovní přípojky el.energie, dešťové kanalizace 
se vsakem, splaškové kanalizace, žumpy, zpevněných ploch a oplocení“ na pozemku: parc.č. 
1214, 1095/1 v kat. území Olbramice.  

 

Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení    
§ 13 odst.1, písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad dle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"), posoudil návrh podle § 84 až § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení 
a provedeného veřejného ústního jednání, vydává podle § 79 odst.1 a § 92 stavebního zákona a § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, v platném znění 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

 
"Rodinný dům včetně přípojky vodovodní, domovní přípojky el.energie, dešťové kanalizace 
se vsakem, splaškové kanalizace, žumpy, zpevněných ploch a oplocení“ (dále jen „stavba“) na 
pozemku: parc.č. 1214 (ostatní plocha), 1095/1 (ostatní plocha) v kat. území Olbramice.  

 

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1, písm.a) 
správního řádu: 

- Mgr. Petra Pokorná, nar.19.9.1976, Bratří Čapků č.p.633, 742 83  Klimkovice. 

 

Popis stavby: 

Rodinný dům  (dále jen „RD“) o jedné bytové jednotce je dvoupodlažní, nepodsklepený, 
zastřešený sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 350 . Půdorysné rozměry RD jsou 12,48 x 
11,38m, půdorysné rozměry zastřešeného vstupu jsou 1,44 x 2,05m. RD je založen na betonových 
základových pásech, vyzděn z cihelných bloků. Střechu tvoří dřevěný sedlový krov s krytinou 
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z profilovaného plechu. Výška střešního hřebene bude 9,59m nad úroveň podlahy 1.NP. Součástí 
rodinného domu je přistavěná garáž, půdorysných rozměrů 7,8 x 7,6m, která je založena na 
betonových základových pásech, obvodové zdivo je betonový monolit. Střecha garáže je tvořena 
pochůzí terasou. RD je umístěn na pozemku parc.č.1214 v k.ú. Olbramice, ve vzdálenosti 3,5m od 
hranice se sousedním pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice, severní roh RD je umístěn ve 
vzdálenosti 7,3m od bodu, ve kterém se protíná hranice mezi pozemky parc.č.1215 a 992/13 v k.ú. 
Olbramice s pozemkem parc.č.1214 v k.ú. Olbramice. Nejmenší vzdálenost RD od stávajícího 
vodovodního řadu na pozemku p.č.1214 v k.ú. Olbramice bude 4,1m.  

RD obsahuje: V 1.NP: zádveří, technickou místnost, schodiště z garáže, chodbu, prádelnu, sprchu 
s WC, pokoj, šatnu, kuchyni s jídelnou, obývací pokoj, spíž, schodiště do 2.NP, terasu. 

V 2.NP: chodbu, ložnici, 3x šatnu, 2x koupelnu, pracovnu, 2x pokoj, 2x WC, balkón.  

Součástí rodinného domu je garáž. 

Účelem navrhované stavby rodinného domu je bydlení 4-5 členné rodiny.   

Rodinný dům bude napojen na sítě technické infrastruktury přípojkami, dešťové vody a 
splaškové vody budou likvidovány na pozemku stavby rodinného domu. 

Přípojka vodovodní vede od napojení na vodovodní řad na pozemku parc.č.1095/1 v k.ú. 
Olbramice kolmo k hranici mezi pozemky p.č.1095/1 a 1214 v k.ú. Olbramice. Délka této části je 
4,3m. Dále vede v pozemku p.č.1214 v k.ú. Olbramice mezi navrženým rodinným domem a hranicí 
s pozemkem p.č.1206 v k.ú. Olbramice, v délce 33,25m. Vzdálenost  přípojky od navrženého RD je 
3,95m. Dále je přípojka zalomena k RD (délka této části je 3,95m). Celková délka vodovodní 
přípojky je 41,5m.  

Domovní přípojka elektrické energie je navržena na pozemku p.č.1214 v k.ú. Olbramice, od 
přípojkové skříně v místě oplocení k rodinnému domu. Přípojková skříň je umístěna 2,5m od 
hranice s pozemkem p.č.1095/1 v k.ú. Olbramice a 3,59m od hranice s pozemkem p.ř.1206 v k.ú. 
Olbramice. Přípojka vede od skříně směrem k hranici s pozemkem p.č.1206 v k.ú. Olbramice 
v délce 2,1m, dále mezi navrženým rodinným domem a vodovodní přípojkou, od níž je vzdálena 
0,7m. Délka domovního rozvodu je 37,29m.  

Přípojka dešťové kanalizace je vedena mezi RD a hranicí s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. 
Olbramice, ve vzdálenosti 2,36m od této hranice. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže o 
objemu 3,6m3, odtud do zasakového systému. Délka přípojky dešťové kanalizace od dešťových 
svodů po retenční nádrž je 13m. Betonová retenční nádrž M185A  je půdorysných rozměrů 2,0 x 
1,85m, s hloubkou 1,6m. Je umístěna ve vzdálenosti 2,05m od hranice s pozemkem p.č.992/13 
v k.ú. Olbramice. Vsakování dešťových vod je navrženo zasakovým systémem tvořeným drenážní 
hadicí DN 150, položenou v hloubce 1,5 až 2 metry a obsypanou hrubým kamenivem. Zasakovací 
systém v délce 12,2m je umístěn ve vzdálenosti 2,05m od hranice s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. 
Olbramice, dále se odklání směrem k místu vjezdu na pozemek p.č.1214 v k.ú. Olbramice. Celková 
délka zasakovacího systému je 20,2m. Dešťová kanalizace včetně retenční nádrže a vsaku je 
umístěna na pozemku p.č.1214 v k.ú. Olbramice. 

Splašková kanalizace, jejímž účelem je odvedení splaškových vod z rodinného domu, je 
svedena z rodinného domu do plastové žumpy (PP-ER 18,4 S), která je umístěna před vjezdem do 
garáže. Žumpa je půdorysných rozměrů 2,0 x 5,16m a je vzdálena 6,5m od RD a 7,38m od hranice 
s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice. Splašková kanalizace je dlouhá 8,7m a je umístěna na 
pozemku parc.č.1214 v k.ú. Olbramice.   

Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby. Zpevněná plocha pochůzí o ploše 31m2 slouží 
pro přístup k rodinnému domu a zpevněná plocha pojezdná o ploše 25m2 slouží pro příjezd aut ke 
garáži. Zpevněná plocha pochůzí je umístěna podél hranice s pozemkem p.č.1206 v k.ú. Olbramice 
ve vzdálenosti 3,02m od této hranice. Zpevněná plocha pojezdná je tvořena zpevněnou plochou 
v místě vjezdu na pozemek a dále dvěma zpevněnými pruhy o šířce 0,6m od sebe 1,0m vzdálené. 
Zpevněné plochy jsou umístěny na pozemku parc.č.1214 a 1095/1 v k.ú. Olbramice.  
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Oplocení je provedeno ze tří stran a je umístěno na pozemku parc.č.1214 v k.ú. Olbramice. 
V místě od komunikace na pozemku p.č.1095/1 v k.ú. Olbramice je oplocení dřevěné se zděnými 
sloupky a podezdívkou. Výška oplocení je 1,5m. Oplocení je umístěno rovnoběžně s hranicí 
s pozemkem p.č.1095/1 v k.ú. Olbramice ve vzdálenosti 2,5m od hranice s tímto pozemkem. 
Oplocení podél hranice s pozemkem p.č.1206 v k.ú. Olbramice je poplastovaným pletivem mezi 
ocelovými sloupky. Výška oplocení je 1,5m a jeho délka je 36,36m. Na toto oplocení navazují třetí 
strana oplocení, která je vedena rovnoběžně se stávajícím vodovodním řádem až k hranici 
s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice. Délka této části oplocení je 20,8m, výška je 1,5m a je 
tvořeno poplastovým pletivem mezi ocelkovými sloupky.   

  

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 1214 (ostatní plocha), 1095/1 (ostatní plocha) v kat. 
území Olbramice, jak je zakresleno ve výkresu celková situace v měřítku 1:250, který je 
přílohou č.1 tohoto rozhodnutí. 

 

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku 
parc.č.1214 v k.ú. Olbramice o ploše 910m2 a nezbytná část pozemku p.č.1095/1 v k.ú. 
Olbramice, která je potřebná pro vedení výkopu pro vodovodní přípojku a pro umístění a 
realizaci zpevněných ploch.  

 

3. Realizace rodinného domu bude možná na základě stavebního povolení. Realizace žumpy bude 
možná na základě ohlášení stavebnímu úřadu.   

 

4. Projektová dokumentace pro stavební povolení a ohlášení bude zpracovaná oprávněnou osobou 
v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími vyhláškami (vyhláška č.268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby) a vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Budou 
v ní respektovány požadavky zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, požadavky dotčených orgánů a vlastníků 
dotčených sítí technické infrastruktury. 

 

5. Jelikož část stavby - přípojka vodovodní, domovní přípojka el.energie, přípojka dešťové 
kanalizace s retenční nádrží a vsakem, přípojka splaškové kanalizace, zpevněné plochy a 
oplocení nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, je možné je realizovat na základě tohoto 
územního rozhodnutí. 

Při realizaci těchto částí stavby je nutno respektovat podmínky vztahující se k jejich provádění: 

A) Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne 6.12.2010 
pod zn.: SMO/328852/10/OŽP/Bn, a to: 

1. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace záměru musí 
být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy 
nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.  

 

B)  Stanoviska společnosti SmVaK Ostrava a.s. ze dne 21.9.2010 pod zn.: 
9773/V011007/2010/PO, a to: 

1. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně 
seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.  
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2. Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se 
zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě 
obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. 

3. U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. 
požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost 1,5m od okrajů potrubí. Při křížení dodržet 
svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005. 

4. Při souběhu s vodovodní přípojkou dodržet ČSN 73 6005. 

5. Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude 
prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti 
menší než 1,5m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, 
hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských šachet. 

6. V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky v šířce ochranného pásma zařízení 
SmVaK Ostrava a.s. 

7. V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, 
zeminy apod. 

8. Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí 
vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur požadujeme 
upravit do nivelety konečných úprav terénu. 

9. Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa 
křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly 
nesouhlasíme se zahájením záhozu. 

10. V případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu 
ověřena ručně kopanou sondou. 

11. Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a 
ventily na vodovodních přípojkách). 

12. Případné poškození  vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na 
dispečink SmVaK  Ostrava a .s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125). 

13. Obrubníky zpevněných ploch požadujeme osadit min. 0,5m od líce stěny potrubí SmVaK 
Ostrava a.s. 

14. V průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40cm. 

15. Stávající zařízení SmVAK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození. 

 

C) Před  zahájením  zemních  prací  je  stavebník – investor  povinen  zajistit  vytyčení  všech               
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

D) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy výše uvedených částí stavby oprávněným 
zeměměřičem. 

 

E)  Výše uvedené části stavby budou provedeny podle předložené dokumentace. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

Rozhodnutí o námitkách: 

Námitka účastníků řízení Ing.Zdeňka Hoduly a Ing. Hany Hodulové, podaná dne 2.3.2011: 

1. Týkající se zastínění sousedního pozemku se zamítá. 

2. Týkající se poškození oplocení při výkopových pracích se zamítá. 
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3. Týkající se narušení stability svahu a následného sesuvu provedením výkopových prací a 
vypouštěním dešťových vod se zamítá. 

 
 

Odův odn ění :  
Dne 14.10.2010 podala Mgr. Petra Pokorná, nar.19.9.1976, Bratří Čapků č.p.633, 742 83  

Klimkovice, u MěÚ Bílovec, odboru výstavby, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
"Rodinný dům včetně přípojky vodovodní, domovní přípojky el.energie, dešťové kanalizace se 
vsakem, splaškové kanalizace, žumpy, zpevněných ploch a oplocení“ na pozemku: parc.č. 1214, 
1095/1 v kat. území Olbramice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Protože předložený návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky 
potřebnými pro posouzení navrhované stavby, bylo řízení dne 22.11.2010 přerušeno usnesením č.j.: 
V/42535-10/10507-2010/Prdov a žadatelka vyzvána  výzvou pod č.j.: V/42511-10/10507-
2010/Prdov k odstranění nedostatků podání v termínu do 15.3.2011. Návrh byl postupně doplňován 
do termínu 26.1.2011. 

 

Pro územní řízení byl dle §85 stavebního zákona stanoven tento okruh účastníků řízení a 
odůvodňuje se takto:  
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona:  

- Mgr. Petra Pokorná, nar.19.9.1976, Bratří Čapků č.p.633, 742 83  Klimkovice – žadatel, 

- Obec Olbramice, IČ 60798416, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83  Klimkovice - obec, na 
jejímž území má být záměr uskutečněn. 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona: 

- Ing. Zdeněk Hodula, nar.23.6.1954, Zahumení č.p.175, Olbramice, 742 83  Klimkovice – 
spoluvlastník sousedního pozemku parc.č.992/13 v k.ú. Olbramice, 

- Ing. Hana Hodulová, nar. 4.7.1958, Zahumení č.p.175, Olbramice, 742 83  Klimkovice – 
spoluvlastník sousedního pozemku parc.č.992/13 v k.ú. Olbramice, 

- Vladimír Smolík, nar.11.11.1937, Hlavní č.p.128, Olbramice, 742 83  Klimkovice – vlastník 
sousedního pozemku parc.č.1215 v k.ú. Olbramice, 

Vlastníci sítí technické infrastruktury:  

-    RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská č.p.1/499, 657 02  Brno, 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22  Praha 4, 

- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p.874/8, 405 02  Děčín 2, 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října č.p.169, 709 45  
Ostrava. 

 

Vlastnická práva k dotčenému pozemku a k sousedním pozemkům stavební úřad ověřil 
Výpisem z Katastru nemovitostí, vyhotoveným dálkovým přístupem. Žadatelka paní Mgr.Petra 
Pokorná je vlastníkem dotčeného pozemku parc.č.1214 v k.ú. Olbramice. Vlastníkem dotčeného 
pozemku parc.č.1095/1 v k.ú. Olbramice je Obec Olbramice. Paní Petra Pokorná předložila 
stavebnímu úřadu smlouvu o podmínkách zřízení stavby  ze dne 13.9.2010 s Obcí Olbramice, ve 
které je souhlas vlastníka pozemku se stavbou.  Obec Olbramice je zároveň vlastníkem sousedních 
pozemků p.č.1206 a 1236 v k.ú. Olbramice. 

Stavební úřad nevymezil jako účastníky řízení vlastníky dalších okolních pozemků a staveb, 
jelikož vlastnická nebo jiná věcná práva k těmto okolním pozemkům a stavbám na nich nemohou 
být přímo dotčena požadovaným záměrem s ohledem na dostatečnou vzdálenost navržené stavby od 
dalších okolních pozemků a staveb, na charakter, rozsah  a účel užívání stavby. 
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Stavební úřad opatřením ze dne 31.1.2011 oznámil ve smyslu § 87 odst.1 stavebního zákona 
zahájení územního řízení o umístění stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Jelikož je v území vydán územní plán, doručil oznámení o zahájení územního řízení žadateli a obci, 
na jejímž území má být záměr uskutečněn jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 

K projednání žádosti nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání na den 3.3.2011 a současně 
poučil účastníky řízení o tom, jaké námitky mohou dle stavebního zákona v územním řízení 
uplatňovat, a že je mohou uplatňovat nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Žadatele stavební úřad poučil o nutnosti vyvěšení informace o jeho záměru na vhodně 
veřejně přístupném místě. Stavební úřad současně dal v souladu s ustanovením § 36 odst.3 
správního řádu, známým účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli 
vyjádřit k jeho podkladům - ve dnech 4.3.2011 a 7.3.2011.   

Dne 16.2.2011 se na stavební úřad dostavil pan Zdeněk Hodula, který se seznámil 
s podklady pro územní řízení a byla mu poskytnuta kopie vyjádření  Magistrátu města Ostravy, 
útvaru hlavního architekta (s hlediska územního plánu obce Olbramice).  

Dne 2.3.2011 podali proti projednávanému záměru písemné námitky Ing. Zdeněk a 
Ing.Hana Hodulovi, Záhumení 175, 742 83 Olbramice. 

Z veřejného ústního jednání dne 3.3.2011, kterého se nezúčastnili kromě žadatelky paní 
Petry Pokorné žádní účastníci řízení  ani nikdo z veřejnosti, byl vyhotoven protokol.  

 Následně se dne 7.3.2011 na stavební úřad dostavili manželé Hodulovi, aby se seznámili 
s podklady před vydáním rozhodnutí. 

Na základě námitek manželů Hodulových byly žadatelkou dne 15.3.2011 a 18.3.2011 
doplněny náležitosti, které doplňují informace o záměru. Jednalo se o studii zastínění sousedního 
pozemku p.č.992/13 v k.ú. Olbramice, opravené části technické zprávy zdravotechniky a průvodní 
zprávy a doplněné výkresy  (byly doplněné kóty, opraven zákres retenční nádrže). Na základě 
tohoto doplnění došlo ke zmenšení rozsahu zpevněných ploch na pozemku parc.č. 1214 v k.ú. 
Olbramice a zmenšení rozsahu staveniště. Posouzením doplněných podkladů dospěl stavební úřad 
k závěru, že se jedná o takové podklady, které pouze doplňují a upřesňují záměr, nerozšiřují jej a 
které se nemohou negativně dotknout účastníků řízení.  

Stavební úřad opatřením ze dne 21.3.2011 pod č.j.V/10057-11/10507-2010/Prdov sdělil 
účastníkům řízení, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí a dal tímto opatřením 
účastníkům řízení možnost podle § 36 odst.3 správního řádu vyjádřit se k nim do 4 pracovních dnů 
ode dne doručení tohoto vyrozumění. Této možnosti žádný z účastníků nevyužil.     

  Informace o záměru výše uvedené stavby byla vyvěšena na veřejně přístupném místě na 
oplocení . Stavební úřad vyhodnotil vyvěšenou informaci jako dostatečnou, splňující ust. § 87 odst. 
2 stavebního zákona a § 8 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Fotodokumentace vyvěšení je součástí spisu. 

 

 Podkladem pro posouzení záměru byla předložená dokumentace pro územní řízení,  
vypracovaná společností Projekty staveb s.r.o., IČ 25837877, Mírová 98/18, 703 00 Ostrava-
Vítkovice, autorizovaná Ing. Josefem Pavlínkem, ČKAIT 1100582 (tato dokumentace byla 
doložena stavebnímu úřadu dne 10.1.2011 a doplněna dne 2.3.2011 a 15.3.2011),  Požárně 
bezpečností řešení stavby ze srpna 2010, které vypracovala Ing. Martina Kubalová,  osoba odborně 
způsobilá v oboru PO, č.osv.Š-OZO-33/2006, stanovení radonového indexu pozemku z 2.8.2010, 
které vypracoval ARADON Ing. Jiří Motan, Mládežnická 6, 736 01 Havířov, kopie katastrálních 
map, studie zastínění sousedního pozemku p.č.992/13 k.ú. Olbramice, vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí Olbramice-však dešťové vody z prosince 2010, které vypracovala Ing.Ivana 
Mariánková, stanoviska a vyjádření vlastníků sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů:  
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- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.1/499, 657 02  Brno - stanovisko ze dne 
13.12.2010 pod zn.: 4867/10/152, 

- SmVaK Ostrava a.s., 28. října č.p.169, 709 45  Ostrava 1 – stanovisko ze dne 21.9.2010 pod zn.: 
9773/V011007/2010/PO, 

- MMO, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30  Ostrava - 
vyjádření ze dne 6.12.2010 pod č.j.: SMO/328852/10/OŽP/Bn,  

- Obec Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83  Klimkovice – vyjádření ze dne 2.9.2010 
pod zn.: 431/2010, 13.10.2010 pod zn.: 500/2010 (vyjádření ke stavbě-sdělení),  

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22  Praha 4 – vyjádření ze 
dne 15.10.2010 pod č.j.: 125798/10, 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02  Děčín 2 – stanovisko ze dne 6.12.2010 pod 
zn.: 1030743420, vyjádření z 13.8.2010 pod zn.: 1028562296, smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě z 13.8.2010,  

- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická č.p.2995/40, 700 30  Ostrava 30 - stanovisko ze dne 
6.10.2010 pod zn.: HSOS-10551-2/2010, 

- MMO, Útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30  Ostrava – 
koordinované stanovisko ze dne 30.9.2010 pod č.j.: SMO/235222/10/ÚHA/KOZ, vyjádření ze 
dne 11.10.2010 pod zn.:SMO/270727/10/ÚHA/Slo. 

 

Stavebnímu úřadu bylo doloženo vyjádření Obce Olbramice ze dne 13.10.2010 pod zn.: 
500/2010 se souhlasem s napojením kanalizační přípojky dešťové vody do kanalizačního řadu obce. 
Jelikož záměrem nedojde k napojení dešťových vod do obecní kanalizace, toto vyjádření nebylo 
podkladem pro územní řízení.  

 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona: 

Dle § 90 písm.a) a b) stavebního zákona: soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území.  

Územně plánovací dokumentací pro Obec Olbramice je vydaný územní plán obce, který byl 
schválen zastupitelstvem obce Olbramice na 23. Zasedání dne 8.10.2002. Změna č.1 územního 
plánu Obce Olbramice byla schválená zastupitelstvem Obce dne 18.12.2008 (č.usnesení 41/12). 
Severovýchodní část pozemku parc.č.1214 v k.ú. Olbramice zasahuje mimo zastavěné i zastavitelné 
území, jihozápadní část  pozemku, na kterém je navržena stavba, je v zastavitelném území, a je 
součástí plochy s funkcí „zóna bydlení“. Hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným územím  je 
tvořena spojnicí mezi bodem, který tvoří průsečík hranic p.č.st.109, parc.č. 1205 a 1236 v k.ú. 
Olbramice a bodem, který je tvořen průsečíkem hranic pozemků 1215, 992/10 a 992/19 v k.ú. 
Olbramice.  Jde o území s výrazně převládající funkcí obytnou, která zde bude rozvíjena výstavbou 
nových rodinných domů. Pro bydlení jsou stanoveny tyto regulativy: Obytnou funkci rozvíjet 
v souladu s návrhem a podmínkami výkresů A. Hlavní výkres-A.1 Regulativy  a A.2 Funkční 
využití ploch.  

V části A.1 Regulativy  je část pozemku p.č.1214 v k.ú. Olbramice, který je určen tímto 
rozhodnutím k umístění stavby, označen jako plocha zóna bydlení pod pořadovým číslem 16. Na 
této ploše je dle regulativů zástavby povolena stavba pro bydlení – rodinný dům o dvou nadzemních 
podlažích, přičemž na této ploše není stanovena výška hřebene střechy nad terénem. Dále je zde 
stanoveno maximálně 30% zastavění stavebního pozemku (zastavěné plochy a nádvoří, zpevněné 
plochy). Záměrem je výstavba nepodsklepeného rodinného domu o dvou nadzemních podlažích, 
zastřešeného sedlovou střechou, což je v souladu s výše uvedenou regulací zástavby. Zastavěná 
plocha rodinného domu je 204,3m2, zastavěná plocha zpevněných ploch pochůzích je 31m2 a 
zpevněných ploch pojezdných je 25m2. Celková zastavěná plocha je 260m2,, a to je 28,6% z celkové 
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plochy stavebního pozemku. Dle projektové dokumentace je stavebním pozemkem část pozemku 
p.č.1214 v k.ú. Olbramice o ploše 910m2 . Z uvedeného je zřejmé, že procento zastavění stavebního 
pozemku je nižší, než je stanoveno v regulativech.             
V části A.2 Funkční využití ploch je část pozemku p.č.1214 v k.ú. Olbramice, který je určen tímto 
rozhodnutím k umístění stavby, označen jako plocha bydlení - rodinný dům, což je záměrem 
splněno. 

Další podmínky regulativů jsou také splněny. Jedná se o tyto: minimální zastavěná plocha novým 
rodinným domem nesmí být menší než 72m2 (skutečnost je 204,3m2), minimální výměra pozemku 
pro výstavby rodinného domu nesmí být menší než 800m2 ( celková výměra pozemku parc.č.1214 
v k.ú. Olbramice činí 1843m2, z toho byla vyčleněna část pro umístění rodinného domu o výměře 
910m2), výměra nového stavebního pozemku bude do 1200m2 , rodinné domy nebudou povoleny 
s plochými nebo pultovými střechami, stanovují se šikmé střechy se sklonem 350-450 (rodinný dům 
je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 350), rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové 
stání na jeden byt (součástí rodinného domu je garáž), zastavěné a zpevněné plochy nesmí 
přesáhnout stanovené procento celkové výměry stavebního pozemku dle A.Hlavní výkres-
A.1Regulativy (stanoveno je 30%, skutečnost je 28,6% - viz výše). 

Pro oplocení pozemků rodinných domů platí tyto zásady: umístění musí splňovat délku rozhledu 
pro zastavení na veřejně přístupných komunikacích, nesmí zasahovat do rozhledových polí 
křižovatek a rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci, v podélném směru má být 
umístěno mimo ochranných pásem veřejných inženýrských sítí. Návrh oplocení tyto podmínky 
splňuje. Oplocení je umístěno v pozemku parc.č.1214 v k.ú. Olbramice, ve vzdálenosti 2,5m od 
hranice s pozemkem p.č.1095/1 v k.ú. Olbramice, v místě vjezdu a vstupu není uzavřeno, 
nezasahuje do rozhlednového pole připojení stavby na pozemní komunikaci (tato skutečnost je 
doložena ve spise týkající se ohlášení sjezdu), v komunikaci na pozemku parc.č.1095/1 v k.ú. 
Olbramice je veden vodovodní řad, jehož ochranné pásmo je stanoveno na 1,5m. Oplocení je 
navrženo ve vzdálenosti 4,3m od vodovodního řadu, je tedy umístěno mimo ochranné pásmo. 
Vzdálenost oplocení od hranic pozemků, na kterých jsou komunikace (p.č.1095/1 a 1236 v k.ú. 
Olbramice) je dostatečná (min.2,5m).    

Urbanistická koncepce je zahrnuta v regulativech územního plánu obce. Jelikož záměr je v souladu 
s územním plánem,  objekt rodinného domu respektuje prostorovou regulaci stanovující podlažnost, 
typ a sklon střechy, nedojde umístěním tohoto objektu k narušení urbanistického rozvoje v řešeném 
území. Architektonické hodnoty v území nebudou záměrem narušeny, jelikož rodinný dům  svým 
tvarem odpovídá zástavbě vyskytující se v obci a je v souladu s regulačními podmínkami 
stanovenými v územním plánu obce. 

 

Dle § 90 písm.c) stavebního zákona: soulad s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Obecné 
požadavky na využívání území jsou uvedeny ve vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění pozdějších změn (dále jen „vyhláška č.501/2006 Sb.“).  

Stavební pozemek je vymezený takovým způsobem, aby splňoval ustanovení § 20 odst.4 
vyhlášky č.501/2006 Sb., který stanoví, že stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými 
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými 
poměry umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně 
napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Rozloha stavebního 
pozemku je 910m2. Jeho poloha a velikost je omezena hranicí pozemku parc.č.1214 v k.ú. 
Olbramice a návrhem plochy určené v územním plánu pro zastavění, ale je dostatečně velký pro 
umístění rodinného domu včetně dalších podmiňujících a souvisejících staveb. Pozemek je přímo 
dopravně napojen na komunikaci na sousedním pozemku p.č.1095/1 v k.ú. Olbramice. 

Záměr je v souladu s § 20 odst.5 vyhlášky č.501/2006 Sb., : parkování osobních aut je 
zabezpečeno přímo v garáži, která je součástí rodinného domu. Odvádění srážkových vod ze 
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zastavěných ploch a zpevněných ploch je řešeno vsakem na pozemku, přičemž dešťové vody ze 
střechy rodinného domu budou zachycovány v retenční nádrži.  

Záměr je v souladu s § 20 odst.7 vyhlášky č.501/2006 Sb., jelikož na sousedním pozemku je  
zpevněná komunikace (ul.Záhumení), která slouží jako obslužná komunikace v lokalitě. 

Záměr je v souladu s § 21 odst.4 vyhlášky č.501/2006 Sb., na pozemku stavby rodinného 
domu jsou navrženy pouze stavby, které podmiňují bydlení (přípojky, žumpa,) a související 
s bydlením (oplocení, zpevněné plochy).   

Záměrem jsou splněny obecné požadavky na umisťování staveb, stanovené v § 23 vyhlášky 
č.501/2006 Sb.:  

V souladu s § 23 odst.1 vyhlášky č.501/2006 Sb., se stavby umisťují tak, aby bylo 
umožněno jejich napojení na pozemní komunikaci. Pozemek parc.č.1214 v k.ú. Olbramice sousedí 
s místní komunikací na pozemku parc.č.1095/1 v k.ú. Olbramice a je na tuto komunikaci napojen 
sjezdem. V souladu s tímto ustanovením je rodinný dům umístěn tak, že je možné jeho napojení na 
sítě technické infrastruktury (součástí záměru jsou přípojky el. energie a vodovodní, dešťové vody 
budou likvidovány vsakem a splaškové vody svedeny do žumpy).  Přístup požární techniky je 
možný po komunikaci p.č.1095/1 v k.ú. Olbramice (ul. Záhumení). Podle § 23 odst.2 vyhlášky 
č.501/2006 Sb. stavba rodinného domu a dalších staveb, které jsou součástí záměru,  nepřesahuje na 
sousední pozemek. Umístěním RD není znemožněna zástavba sousedního pozemku. Sousedním 
pozemkem, na kterém je dle územního plánu možná výstavba rodinného domu je pozemek 
p.č.992/13 v k.ú. Olbramice. Navržený rodinný dům je od hranice pozemku p.č.992/13 v k.ú. 
Olbramice ve vzdálenosti 3,5m. Samotný pozemek p.č.992/13 v k.ú. Olbramice je přibližně stejně 
široký jako pozemek p.č.1214 v k.ú. Olbramice, výměra tohoto pozemku je 1068m2, je tudíž 
dostatečně velký pro budoucí zástavbu rodinným domem.    

V souladu s § 24b odst.3 vyhlášky č.501/2006 Sb., je umístěna žumpa takovým způsobem, 
že je k ní umožněn příjezd pro vybírání jejího obsahu (žumpa je umístěna v blízkosti vjezdu na 
pozemek a ke garáži). 

    Záměr je v souladu s § 25 vyhlášky č.501/2006 Sb., který řeší vzájemné odstupy staveb. 
Navržený rodinný dům sousedí s pozemkem p.č.1206 v k.ú. Olbramice (ostatní plocha), 1095/1 
v k.ú. Olbramice (ostatní plocha), 992/13 v k.ú. Olbramice (orná půda), parc.č.1215 v k.ú. 
Olbramice (orná půda) a parc.č.1241 v k.ú. Olbramice (ostatní plocha). Na pozemku parc.č.992/13 
v k.ú. Olbramice je stavba stávajícího oplocení, od kterého je rodinný dům umístěn minimálně  
3,5m, což je dostatečná vzdálenost pro údržbu stávající stavby oplocení. Jelikož na sousedních 
pozemcích se nenachází stavba rodinného domu, neaplikují se ta ustanovení § 25 vyhlášky 
č.501/2006 Sb., která řeší vzájemné odstupy rodinných domů. Přípojka dešťové kanalizace je od 
hranice s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice vzdálena 2,358m, retenční nádrž a zasakovací 
systém jsou od uvedené hranice vzdálené min. 2,05m. To je v souladu s § 25 odst.5 vyhlášky 
č.501/2006 Sb., podle které nesmí být vzdálenost staveb souvisejících a podmiňující bydlení menší 
než 2m od společné hranice pozemků, přičemž přípojka dešťové kanalizace s retenční nádrží a 
vsakováním je podmiňující stavbou k rodinnému domu.  Vodovodní přípojka je od hranice 
s pozemkem p.č.1206 v k.ú. Olbramice umístěna ve vzdálenosti  1,719m, což je možné s ohledem 
na charakter zástavby, podle   § 25 odst.6 vyhlášky č.501/2006 Sb.. Mezi navrženou stavbou 
rodinného domu a pozemkem p.č.1206 v k.ú. Olbramice je umístěna zpevněná plocha pro přístup 
k rodinnému domu, venkovní rozvod elektrické energie a vodovodní přípojka. S ohledem na tuto 
skutečnost nebylo možno dodržet minimální vzdálenost vodovodní přípojky od hranice 2m. 

V souladu s § 25 odst.7 vyhlášky č.501/2006 Sb., je vzdálenost průčelí budovy v nichž jsou 
okna obytných místností  ve vzdálenosti větší než 3 m od okraje místní komunikace. Nejbližší 
průčelí s okny obytných místností je navrženo ve vzdálenosti 8,5m od hranice s pozemkem p.č.1236 
v k.ú. Olbramice, která je komunikací.  

 Stavba oplocení je navržena až k hranici s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice. 
S ohledem na charakter stavby se v tomto případě oplocení posoudí jako stavba související 
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s užíváním rodinného domu, kterou je podle §25 odst.6 vyhlášky č.501/2006 Sb., možno umístit až 
na hranici pozemku.     

Požadavky na odstupy stavby rodinného domu od stávajícího oplocení (na pozemku 
p.č.992/13 v k.ú. Olbramice) z hledisek životního prostředí, hygienických, veterinárních, ochrany 
povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence 
závažných havárií, nejsou příslušnými předpisy, chránící jednotlivé zájmy, kladeny.  Z hlediska 
požární bezpečnosti se v odstupových vzdálenostech od rodinného domu nenachází žádné další 
stavební objekty ani odstupové vzdálenosti nepřesahují hranici pozemku investora.  

 

Dle § 90 písm. d) stavebního zákona: soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu.  Záměr neklade nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Pozemek 
p.č.1214 v k.ú. Olbramice je napojen na stávající  komunikaci na pozemku parc.č.1095/1 v k.ú. 
Olbramice sjezdem (souhlas s ohlášením sjezdu vydal zdejší stavební úřad dne 1.11.2010 pod č.j.: 
V/38269-10/9963-2010/Prdov). 

 Požadavky kladené na veřejnou technickou infrastrukturu jsou splněné respektováním 
vyjádření a stanovisek vlastníků sítí technické infrastruktury.  

Z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. vyplynulo, že na severovýchodní části pozemku 
parc.č.1214 v k.ú. Olbramice se nachází energetické zařízení. Jelikož navržená stavba RD, včetně 
oplocení  je umístěna v dostatečné vzdálenosti, nebude toto zařízení, včetně ochranného pásma 
dotčeno.  

Realizací záměru dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku společnosti 
SmVaK Ostrava a.s.. Předložený záměr respektuje podmínky jejího vyjádření pro umístění stavby a 
podmínky pro provádění částí stavby, které jsou povoleny tímto rozhodnutím,  jsou zahrnuty do 
podmínek tohoto rozhodnutí.  

Z vyjádření společnosti  Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyplynulo, že na pozemku 
parc.č.1214 v k.ú. Olbramice se nachází síť elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s.. Jelikož toto zařízení je mimo stavební pozemek a v dostatečné vzdálenosti od 
navržené stavby,  nemůže dojít záměrem k dotčení sítě elektronických komunikací.  

Z vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. vyplynulo, že v zájmovém prostoru 
dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Ochranné pásmo NTL, 
STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Jelikož dle 
zákresu společnosti RWE Distribuční služby a dle výkresu situace je zřejmé, že nejbližší 
plynárenské zařízení  je na pozemku p.č.1207 v k.ú. Olbramice a je vzdáleno více než 1 metr od  
stavby, nedojde k dotčení plynárenského zařízení ani jeho ochranného pásma.  

 

Dle § 90 písm.e) stavebního zákona: soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

Stavebnímu úřadu bylo doloženo stanovisko dotčeného orgánu Hasičského záchranného 
sboru MSK Ostrava, ve kterém nejsou uvedeny žádné požadavky ani podmínky. 

Dále bylo stavebnímu úřadu doloženo koordinované stanovisko Magistrátu města Ostravy, 
ze dne 30.9.2010 pod č.j.: SMO/235222/10/ÚHA/KOZ, ve kterém se vyjádřily jako dotčené orgány 
odbory Útvar hlavního architekta, odbor dopravy a Odbor ochrany životního prostředí. Toto 
koordinované stanovisko obsahovalo záporné vyjádření útvaru hlavního architekta, jelikož navržený 
rodinný dům byl zastřešený pultovou střechou, což bylo v rozporu s regulativy územního plánu 
obce Olbramice.  Dále bylo stavebnímu úřadu doloženo nové kladné vyjádření Magistrátu města 
Ostravy, útvaru hlavního architekta, ve kterém se tento dotčený orgán vyjádřil k záměru rodinného 
domu se sedlovou střechou se sklonem 350, vč. zpevněných ploch, nezbytné technické 
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infrastruktury a nového oplocení. V tomto vyjádření je konstatován soulad stavby s územním 
plánem obce Olbramice. 

Odbor ochrany životního prostředí MMO v rámci koordinovaného stanoviska vydal kladné 
vyjádření podle § 79 odst.4 písm.b) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kladné stanovisko ve smyslu § 65 zákona č.114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko podle § 149 
odst.1 správního řádu, kterým v souladu s § 12 odst.2 zákona č.114/1992 Sb. udělil žadatelce 
souhlas k umístění stavby na pozemku p.č.1214 v k.ú. Olbramice, která by mohla snížit krajinný 
ráz, s odůvodněním: předmětná stavba bude umístěna na jižně se svažující pozemek do stávající 
zástavby rodinných domů podél ulic Horní a Záhumení. Na zástavbu navazují rozsáhlejší 
zemědělsky obhospodařované pozemky a lesní komplexy. Stavba je situovaná do přírodního parku 
Oderské vrchy, není však umístěna mimo stávající línii zástavby či bezprostřední blízkosti vrcholu 
místního kopce. Stavba se nebude negativně uplatňovat při dálkových pohledech na místní 
dominanty tj. kostel s památným stromem a větrný mlýn. Vzhledem k uvedenému lze konstatovat, 
že realizací výše uvedené stavby nedojde k negativnímu narušení krajinného rázu.   

Stavba byla posouzena z hledisek zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů – realizací nedojde k dotčení zájmů chráněných tímto 
zákonem.  

Stavbu stavební úřad posoudil podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), v platném znění. Záměr neobsahuje vodní dílo, není v blízkosti vodního 
toku, jiných vodních děl, nedojde k nakládání s vodami ve smyslu vodního zákona, proto zájmy 
chráněné tímto zákonem nebudou záměrem dotčeny. K záměru se vyjádřil ve smyslu § 18 zákona 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění vodoprávní úřad, kterým je 
odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, dne 6.12.2010 pod č.j.: 
SMO/328852/10/OŽP/Bn.  Podmínka, vztahující se pro provádění částí stavby, které jsou povoleny 
tímto rozhodnutím, je uvedena v podmínkách tohoto rozhodnutí. Podmínka týkající se likvidace 
srážkových vod nezávadným způsobem a zároveň posouzení možnosti zasakování odborně 
způsobilou osobou byla splněna. Stavebnímu úřadu bylo doloženo vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí k vsakování dešťových vod, které v prosinci 2010 vypracovala Ing. Ivana Mariánková. 
Vhodnost realizace zasakovacího systému srážkových vod z hlediska možnosti ovlivnění zájmové 
lokality a okolních pozemků změnou hydrogeologických poměrů byla posouzena na základě 
hydrogeologické charakteristiky zájmového území. Základní podmínka pro využití vsakování je na 
lokalitě splněna hraničně, tj. jedná se o krajní mez doporučeného rozmezí propustnosti 
zasakovacího prostředí. Jiné možnosti likvidace srážkových vod  jsou v zájmovém území značně 
omezené. Byla doporučena realizace dlouhého podmoku (vsakovací rýhy délky 6-12m) a zařazení 
retenční nádrže. Toto doporučení bylo v dokumentaci splněno. Dále při konfrontaci navrženého 
způsobu vsakování srážkových vod a místními geologickými a hydrogeologickými poměry bylo 
zjištěno, že se nepředpokládá významné ovlivnění jakosti podzemních ani povrchových vod či 
významnější negativní vlivy na okolní vodní a na vodu vázané ekosystémy, případně na blízké 
stavby a zařízení. 

Dle Stanovení radonového indexu pozemku ze srpna 2010, které vypracoval ARADON  Ing. 
Jiří Motan, ul.Mládežnická 6, 736 01 Havířov, byl stanoven střední radonový index a proto objekt 
vyžaduje ochranu proti pronikání radonu z podloží -  dle dokumentace stavby bylo opatření proti 
pronikání radonu navrženo. 

  Stavební úřad projednal záměr s účastníky řízení. Dne 2.3.2011 byly u odboru výstavby 
MěÚ Bílovec podány tyto námitky účastníků řízení Ing. Zdeňka a Ing.Hany Hodulových  (pro 
přehlednost stavební úřad jednotlivé odstavce očísloval): 

1. Projektová dokumentace výše uvedené stavby, se kterou jsem se seznámil na šetření 
v kanceláři stavebního úřadu v Bílovci dne 16.2.2011 neobsahovala výškové umístění 
stavby v terénu. Na výkresu situace, půdorysech jednotlivých podlažích ani řezech nebyla 
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uvedena absolutní výšková kóta, ke které by byla vztažena úroveň 1.NP (±0,00). Výškové 
kóty uvedené na pohledech jsou matoucí neboť na dvou různých výškách (hřeben střechy a 
okapy) jsou uvedeny stejné kóty. Z tohoto důvodu nelze posoudit umístění stavby na 
pozemku. 

2. Jak vyplývá z nového vyjádření MMO, Útvaru hlavního architekta č.j. 
SMO/270727/10/ÚHA/Slo ze dne 11.10.2010 byl původně navržený rodinný dům 
dvoupodlažní s plochou střechou. Na základě původně záporného vyjádření UHA byla 
projektová dokumentace upravena tak, že se nad původní půdorys stavby navrhla sedlová 
střecha se sklonem 360. Tímto návrhem se změnila celková výška stavby s tím, že výška 
hřebene je 9,59m od úrovně podlahy 1.NP. Z již provedeného vytyčení stavby je navíc 
patrné, že stavba je umístěna na hraně terénního zlomu, čímž dojde k zastínění sousedního 
pozemku (samostatná stavební parcela). 

3. Dle § 25 odst.2 vyhlášky č.501/2006 Sb., ve znění vyhlášky č,269/2009 Sb., nesmí být 
vzdálenost mezi domy menší než 7m. Tuto vzdálenost lze snížit ve zvláště snížených 
územních podmínkách až na 4 m za předpokladu, že v protilehlých stěnách nejsou okna 
obytných místností. Vzdálenost 4 m nelze s ohledem na dispoziční řešení předmětné stavby 
použít. 

4. Na základě prostudovaných předložených podkladů bylo zjištěno, že na severozápadní stěně 
posuzovaného rodinného domku je umístěno okno obytné místnosti, a proto odstupovou 
vzdálenost nutno posuzovat podle ustanovení § 25 odst.4 vyhl.501/2006 Sb. (jsou-li 
v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí 
být odstup roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů 
staveb rodinných domů podle odstavce 2). Dodržení tohoto ustanovení rovněž není možno 
objektivně posoudit. 

5. V § 23 odst.2 vyhlášky č.501/2006 Sb. Ve znění vyhlášky č.269/2009 Sb., je uvedeno, že 
umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední 
blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku – v tomto případě pozemku 
parc.č.992/13 k.ú. Olbramice. Navržená stavba a její umístění je v rozporu s tímto 
ustanovením. 

6. V projektové dokumentaci je likvidace dešťových srážek řešena jímáním do retenční jímky 
o objemu 3,5m3 a následným vypouštěním do vsakovací rýhy. V dokumentaci je půdorysná 
velikost retenční jímky 1,5 x 1,5m s užitečnou výškou cca 1,0m. Z dokumentace dále není 
zřejmé, zda se jedná o rozměry vnitřní nebo celkové, tedy včetně nosné konstrukce (v 
dokumentaci není zakresleno). Z výše uvedeného vyplývá, že při uváděných rozměrech 
nemůže být dosaženo uváděného objemu retenční jímky. Místění jímky dále nedodržuje 
požadovanou minimální vzdálenost od hranice sousedního pozemku. Prováděním 
výkopových prací může dojít k poškození oplocení sousedního pozemku parc.č.992/13.      
V dokumentaci není doloženo, že tato situace nemůže nastat. 

7.  Vsakovací rýha je vedena rovnoběžně s oplocením pozemku parc.č.992/13 v místě poměrně 
výrazného svahu. Provedením výkopových prací a následným vypouštěním dešťových vod 
může dojít k narušení stability svahu a následnému sesuvu, čímž by mohlo dojít k poškození 
sousedního pozemku parc.č.992/13 a případných staveb umístěných na něm. V dokumentaci 
není doloženo, že tato situace nemůže nastat. 

8. V situačním výkrese zmíněné stavby je uvedena hranice pozemku rovná oplocení 
sousedního pozemku parc.č.992/13. Tato skutečnost neodpovídá skutečné hranici pozemku, 
neboť hranice pozemku je stanovena hraničními body, které nejsou ve shodě s oplocením. 
Navržená stavba a její umístění je v rozporu s požadovanou minimální vzdálenosti od 
sousedního pozemku. 

9. S ohledem na výše uvedený odstavec není možno zjistit výměru stavebního pozemku 
určeného ke stavbě rodinného domku a zároveň nelze posoudit zda zastavěná plocha 
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rodinného domku odpovídá stanovené regulaci zástavby, kdy je stanoveno max.plocha 
k bydlení 30% z plochy stavebního pozemku. Na tuto skutečnost rovněž upozorňuje útvar 
hlavního architekta ve výše zmiňovaném vyjádření, kdy stavba je v rozporu se schváleným 
územním plánem obce Olbramice. Dodržení tohoto ustanovení rovněž není možno 
objektivně posoudit a navržená stavby je v rozporu s územním plánem. 

 
Podle ustanovení § 89 odst.3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží. 

Námitky manželů Hodulových posoudil stavební úřad vzhledem k výše uvedenému ustanovení 
stavebního zákona. Stavební úřad  vymezil podle ustanovení § 85 odst.2 stavebního zákona mezi 
účastníky řízení Ing. Zdeňka Hodulu a Ing. Hanu Hodulovou, jako osoby, jejichž vlastnické právo 
k sousednímu pozemku parc.č.992/13 v k.ú. Olbramice může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno. Některé z námitek, které byly stavebnímu úřadu dne 2.3.2011 podány však nesplňují  
druhý z požadavků stanovených v § 89 odst.3 stavebního zákona, jelikož v nich nejsou uvedeny 
důvody podání námitky. Jedná se o námitky uvedené pod číslem 1, 3, 4, 5, 8 a 9. K těmto námitkám 
se podle ustanovení § 89 odst.3 stavebního zákona nepřihlíží. Námitky č.2, 6 a 7 obsahují 
odůvodnění, proto o nich stavební úřad rozhodl ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

K jednotlivým námitkám stavební úřad uvádí:  
K námitce č.1: Na základě podaných námitek byly ve výkresové části dokumentace opraveny  

výškové kóty (výška hřebene je + 9,59m a výška okapů je +5,705m nad úrovní podlahy 1.NP, ve 
výkresu situace byly doplněny výšky rostlého a upraveného terénu v rozích RD, v řezu je zakreslen 
rostlý terén.). Z uvedených informací lze umístění rodinného domu na pozemku posoudit.   

 
K námitce č.2.:  jedná se o námitku týkající se zastínění sousedního pozemku. V souladu 

s ustanovením § 89 odst.5 stavebního zákona rozhodl stavební úřad  na základě obecných 
požadavků na výstavbu (vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), obecných 
požadavků na využití území (vyhláška č.501/2006 Sb.) a technické normy.  Vyhláška č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby zastínění sousedního pozemku neřeší. Vyhláška 
č.501/2006 Sb.  ve svém ustanovení § 25 odst. 1 řeší splnění požadavků na denní osvětlení a 
oslunění u vzájemných odstupů staveb. Jelikož na sousedním pozemku p.č.992/13 v k.ú. Olbramice 
se stavba nenachází, nelze toto ustanovení aplikovat.  Otázka zastínění pozemku je řešena v normě 
ČSN 73 4301 Obytné budovy, v jejíž bodě 4.3.5 je stanoveno, že pozemky v okolí obytných budov 
sloužící k rekreaci jejich obyvatel, mají mít alespoň polovinu plochy osluněnou nejméně 3 hodiny 
dne 1.března. Pro doložení, že sousední pozemek p.č.992/13 v k.ú. Olbramice, který je dle 
územního plánu Obce Olbramice určen k zastavění rodinným domem, nebude zastíněn nad limit 
stanovený v ČSN 73 4301, bylo stavebnímu úřadu předloženo zastínění sousedního pozemku 
parc.č.992/13 k.ú. Olbramice novostavbou rodinného domu dne 1.března od 7:00 do 18:00 . 
Z uvedeného podkladu je zřejmé, že pozemek p.č.992/13 v k.ú. Olbramice bude nejvíce zastíněn 
v 7:00 hodin ráno, poté zastínění ustupuje, přičemž již od 9:00 hodin je osluněna více než polovina 
předmětného pozemku. Zastínění sousedního pozemku p.č.992/13 v k.ú. Olbramice nepřekračuje 
normové hodnoty dané ČSN 73 4301, proto  stavební úřad tuto námitku zamítl. 

 
K námitce č.3.: Ustanovení § 25 odst.2 vyhlášky č.501/2006 Sb., stanoví, cit: „ Je-li mezi 

rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7m a jejich vzdálenost 
od společných hranic nesmí být menší než 2m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může 
být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou 
okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije“.  Jelikož na pozemcích, které 
mají společné hranice s pozemkem p.č.1214 v k.ú. Olbramice nejsou umístěny žádné stávající 
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rodinné domy, nelze  toto ustanovení pro umístění novostavby na p.č.1214 v k.ú. Olbramice 
aplikovat.  

 
K námitce č.4.: Ustanovení § 25 odst.4 vyhlášky č.501/2006 Sb., stanoví, cit: „Jsou-li v některé 

z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb 
roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných 
domů podle odstavce 2“ . Umístění rodinného domu na pozemku p.č.1214 v k.ú. Olbramice, nelze 
posuzovat podle uvedeného ustanovení, jelikož navržený rodinný dům nesousedí s žádnou stavbou 
pro bydlení. (Nejbližší objekt k bydlení je objekt č.p.100 na pozemku p.č.st.109 v k.ú. Olbramice, 
přičemž mezi pozemkem p.č.1214 v k.ú. Olbnramice a pozemkemp.č.st.109 v k.ú. Olbramice jsou 2 
další pozemky p.č.1236 a 1206 v k.ú. Olbramice).  
   

K námitce č.5.:Ustanovení § 23 odst.2 vyhlášky č.501/2006 Sb., stanoví, cit: „Stavby se 
umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo 
změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna 
zástavba sousedního pozemku“. Novostavba rodinného domu je umístěna ve vzdálenosti 3,5m od 
hranice s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice. Jedná se o dostatečnou vzdálenost, splňující 
požadavky na umístění stavby vůči hranici se sousedním pozemkem. Je zřejmé, že se nejedná o 
stavbu „na hranici pozemku ani v její bezprostřední blízkosti“. Takovým umístěním nemůže být 
znemožněna zástavba sousedního pozemku parc.č.992/13 v k.ú. Olbramice, jehož výměra (dle 
katastru nemovitostí 1068m2 ) převyšuje výměru stavebního pozemku pro umístění RD paní 
Pokorné a tudíž je dostatečná pro budoucí umístění rodinného domu.  

 
K námitce č.6.:  Stavebnímu úřadu byly v průběhu řízení doplněny údaje o retenční nádrži. 

Jedná se o betonovou nádrž  M185A o objemu 3,6m3, kterou vyrábí firma db Betonové jímky s.r.o., 
byl přiložen i technický list. Vnější půdorysné rozměry jsou 1,85 x 2,0m. Je umístěna ve 
vzdálenosti 2,05m od hranice s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice.  
Pro umístění platí ustanovení § 25 odst.5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve kterém je uvedeno, že stavby 
podmiňující bydlení umístěné na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic ve 
vzdálenosti menší než 2m. Retenční nádrž je součástí dešťové kanalizace, která zabezpečuje odvod 
dešťových vod z rodinného domu, proto je stavbou podmiňující bydlení. Jelikož je umístěna ve 
vzdálenosti 2,05m od hranice s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice, je ustanovení § 25 odst.5 
vyhlášky č.501/2006 Sb. splněno.  Obavu, že prováděním výkopových prací může dojít k poškození 
oplocení sousedního pozemku p.č.992/13, považuje stavební úřad za nedůvodnou, jelikož se jedná o 
výrobek, který bude ve výkopu sestaven, proto se předpokládá provedení výkopu jen takových 
rozměrů, které jsou potřebné pro manipulaci při sestavování nádrže. Dále je třeba upozornit na 
ustanovení § 152 odst.1 stavebního zákona, ve kterém jsou stanoveny povinnosti stavebníka při 
provádění staveb, mimo jiné je zde uložena povinnost dbát na ochranu majetku a šetrnost 
k sousedství. Případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí nebo 
nesprávným postupem při provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu s 
příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud. Na základě výše 
uvedených skutečností stavební úřad tuto námitku zamítnul. 

 
K námitce č.7.: Pro umístění platí ustanovení § 25 odst.5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve kterém je 

uvedeno, že stavby podmiňující bydlení umístěné na pozemku rodinného domu nesmí být od 
společných hranic ve vzdálenosti menší než 2m.  Zásakový systém , který je tvořen vsakovacím 
drénem (drenážní hadice SN 150 uložená v hloubce 1,5-2m, obsypaná hrubým kamenivem), je 
součástí dešťové kanalizace, která zabezpečuje odvod dešťových vod z rodinného domu, proto je 
stavbou podmiňující bydlení. Hrana zasakovacího systému ve umístěna ve vzdálenosti min.2,05m 
od hranice s pozemkem p.č.992/13 v k.ú. Olbramice, tím je splněno ustanovení § 25 odst.5 
vyhlášky č.501/2006 Sb.. Zasakovací systém je navržen  v souladu s doporučením vyjádření osoby 
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s odbornou způsobilostí Ing. Ivany Mariánkové, předložené jako podklad řízení stavebnímu úřadu. 
V bodě č.6 tohoto vyjádření je uvedeno, že při konfrontaci navrženého způsobu vsakování 
srážkových vod s místními geologickými a hydrogeologickými poměry bylo zjištěno, že se 
nepředpokládá významné ovlivnění jakosti podzemních ani povrchových vod či významnější 
negativní vlivy na okolní vodní a na vodu vázané ekosystémy, případně na blízké stavby a zařízení. 
Dále je v tomto vyjádření posouzeno ovlivnění stability svahových poměrů navrhovaným 
zasakováním. Dle prozkoumanosti České geologické služby-Geofondu se zájmová lokalita 
nenachází v oblasti ohrožené aktivními ani potencionálními sesuvnými pohyby. Na základě 
uvedených skutečností stavební úřad tuto námitku zamítl. 

 

K námitce č.8.: Stavebnímu úřadu byl doplněn opravený výkres situace, na kterém je 
zakresleno stávající oplocení pozemku p.č.992/13 v k.ú. Olbramice s odstupem od hranice pozemků 
p.č.992/13 a 1214 v k.ú. Olbramice. Stavba je jednoznačně umístěna vzhledem k hranicím 
pozemku. Tvrzení, že navržená stavba a její umístění je v rozporu s požadovanou minimální 
vzdáleností od sousedního pozemku stavební úřad posoudil na základě vyhlášky č.501/2006 Sb., 
která stanoví požadavky na umisťování staveb na pozemcích. Toto posouzení je popsáno výše 
v odstavci „posouzení stavby dle § 90 písm. c) stavebního zákona: soulad s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území“. 
Jak v tomto odstavci uvádí, stavební úřad neshledal rozpor umístění stavby s požadovanou 
minimální vzdáleností od sousedního pozemku.   

 

K námitce č.9.: K tvrzení, že navržená stavba je v rozporu s územním plánem a dodržení 
ustanovení regulace zástavby nelze objektivně posoudit stavební úřad uvádí, že byly v rámci řízení 
doplněny informace o stavebním pozemku. Ve výkrese situace je zakreslena hranice stavebního 
pozemku s uvedením výměry - 910m2. Z tohoto výkresu lze také dovodit celkovou zastavěnou 
plochu rodinného domu a zpevněných ploch.  Podrobně se stavební úřad zabýval posouzením 
z hlediska územního plánu v odstavci „posouzení stavby dle § 90 písm. a) a b) stavebního zákona: 
soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území“. 
Z tohoto posouzení vyplynulo, že stavba splňuje podmínky stanovené v regulativech územního 
plánu obce, včetně zastavěnosti plochy stavebního pozemku. 

 

V souladu s § 69 odst.2 správního řádu uvádí stavební úřad jména a příjmení všech 
účastníků řízení: Mgr. Petra Pokorná, Obec Olbramice,Ing. Zdeněk Hodula, Ing. Hana Hodulová, 
Vladimír Smolík, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ 
Distribuce, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.. 

 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění výše uvedené 
stavby a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

 

 

 

Po u čen í :  
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným 

u MěÚ Bílovec, odboru výstavby. O případném odvolání rozhoduje Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury. 
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Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle 
odst.2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust.§ 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.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, na jeho náklady. 

 

 

O s ta tn í  pou čen í :  

Podle ustanovení § 72 odst.1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje doručením stejnopisu 
jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude 
písemnost podle ust. §23 odst.1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve 
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 
odst.1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.  

Účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst.2 stavebního zákona se písemnost doručuje 
veřejnou vyhláškou dle § 25 odst.2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje a zároveň se zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. 
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejněním na elektronické desce městského 
úřadu, se písemnost považuje za doručenou.   

Ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí bude 
zabezpečena tím, že případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí 
nebo nesprávným postupem při provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu s 
příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud. 

Rozhodnutí o umístění stavby dle § 93 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní 
moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit, 
podáním žádosti se běh lhůty staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě 
platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle 
tohoto zákona nebo zvláštních předpisů. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy 
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to 
neplatí, byla-li realizace záměru zahájena. 

V souladu s ust. §103 odst.1, písm.b) bod 8. stavebního zákona, není třeba pro stavbu 
přípojek inž.sítí v délce do 50m (přípojka vodovodní, domovní přípojka el. energie, přípojka 
dešťové kanalizace se vsakem, přípojka splaškové kanalizace) stavební povolení ani ohlášení a jsou 
povoleny tímto územním rozhodnutím. 

V souladu s ust. §103 odst.1, písm.d) bod 2. stavebního zákona, není třeba pro stavbu 
retenční nádrže stavební povolení ani ohlášení a je povolena tímto územním rozhodnutím. 

V souladu s ust. §103 odst.1, písm.d) bod 6. stavebního zákona, není třeba pro stavbu 
oplocení stavební povolení ani ohlášení a je povoleno tímto územním rozhodnutím. 

V souladu s ust. §103 odst.1, písm.f) bod 3. stavebního zákona, není třeba pro stavbu 
zpevněných ploch stavební povolení ani ohlášení a jsou povoleny tímto územním rozhodnutím. 

Stavba žumpy bude možná na základě ohlášení stavebnímu úřadu - Městskému úřadu 
Bílovec, odboru výstavby. Žádost se podává na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti 
jsou stanoveny v příloze č.1 k vyhlášce č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech správního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy 
č.1 k této vyhlášce.  
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Před započetím prací na stavbě RD požádá stavebník Městský úřad Bílovec, odbor výstavby 
o vydání stavebního povolení. Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, 
jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.2 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí 
přílohy uvedené v části B přílohy č.2 k této vyhlášce. 

V souladu s ustanovením § 4 odst.1 stavebního zákona lze stavbu rodinného domu a žumpy 
projednat v režimu stavby hlavní, tedy v režimu stavebního povolení pro rodinný dům. 

 

 
„otisk úředního razítka“ 

 
 

Ing. Hana Prdová,v.r. 
oprávněná úřední osoba 

 
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního úřadu, který 
písemnost doručuje - MěÚ Bílovec, na úřední desce Obecního úřadu Olbramice a v elektronické 
podobě (vyvěšení na úřední desce ObÚ Olbramice je pouze informativní). 

 

 

Vyvěšeno dne .............................                                                     Sejmuto dne.................................. 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 

 

 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 18 odst. a ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl 
uhrazen dne 8.2.2011. 

 

Příloha k rozhodnutí: 
- č.1.: celková situace v měřítku 1:250 

 

 

 

 
Doručí se:  
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou  
-Mgr. Petra Pokorná, Bratří Čapků č.p.633, 74283 Klimkovice  
-Obec Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 74283 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt  
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 Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona - doručeno veřejnou vyhláškou 
-Ing. Zdeněk Hodula, Zahumení č.p.175, Olbramice, 74283 Klimkovice  
-Ing. Hana Hodulová, Zahumení č.p.175, Olbramice, 74283 Klimkovice  
-Vladimír Smolík, Hlavní č.p.128, Olbramice, 74283 Klimkovice  
-RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.1/499, 65702 Brno  
-SmVaK Ostrava, a.s. 28. října č.p.169, 70945 Ostrava  
-Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 14022 Praha 4  
-ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 40502 Děčín 2  
 
 
Dotčené orgány:  
-Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická č.p.2995/40, 70030 Ostrava 30, DS: OVM, spdaive  
-MMO, odbor ochrany život.prostředí, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 72930 Ostrava, DS: OVM, 
5zubv7w  
-MMO, Útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 72930 Ostrava, DS: OVM, 
5zubv7w  
-Obecní úřad Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 74283 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt 
 
Na vyvěšení: 
- Městský úřad Bílovec, 17.listopadu 411, 743 01 Bílovec 
-Obecní úřad Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice,(vyvěšení na úřední 
desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové) 
 
-spis 
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