
 

Č.j.: V/37117-12/ 658-2013/Nov 1 

  

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC 
odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec 

 

 

Č.j.: V/37117-12/ 658-2013/Nov V Bílovci dne: 1. října 2013 
Vyřizuje: Ivana Nováková, e-mail.: ivana.novakova@bilovec.cz 
Tel.: 556 312 115 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dne 27.12.2012 podal Patrik Hýl, 20.04.1975, Sakrovecká č.p.91, Košatka, 739 23 Stará 
Ves nad Ondřejnicí, zastoupen na základě písemné plné moci Katarínou Filipcovou, IČ 41369238, 
K Myslivně 610, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, u MěÚ Bílovec, odboru výstavby, žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Přístavba sociálního zařízení, silo, ČOV, 
splašková a dešťová kanalizace, opěrné zdi" na pozemku: parc.č. 462, 469 v kat. území 
Olbramice.  

 

Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení 
§13 odst.1, písm.e) 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 ust. 
§11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), 
posoudil návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení 
vydává podle § 92 odst.1 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  

 
"Přístavba sociálního zařízení, silo, ČOV, splašková a dešťová kanalizace, opěrné zdi" 

na pozemku: parc.č. 462 (ostatní plocha), 469 (ostatní plocha) v kat. území Olbramice. 

 

 

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

- Patrik Hýl, 20.04.1975, Sakrovecká č.p.91, Košatka, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

 

Stavba obsahuje: 
- Přístavbu sociálního zařízení ke stávajícímu objektu bývalého vepřína na pozemku parc.č.463 a 

468 v k.ú.Olbramice. Přístavba obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,00m x 21,25m, která je 
navržena na pozemku parc.č.462 a 469 v kat.území Olbramice, je řešena jako nepodsklepená, 
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jednopodlažní stavba zastřešena pultovou střechou o sklonu 3o, přičemž výška střechy přístavby 
bude 3,10m od úrovně podlahy navržené přístavby. Přístavba soc.zařízení bude součástí 
stávajícího objektu bývalého vepřína na pozemku parc.č.463 a 468 v k.ú.Olbramice, který bude 
na základě změny užívání sloužit jako objekt pro výrobu plotů (betonových prefabrikovaných 
plotových dílců, podhrabových desek a podezdívek). 

- Silo - jedná se o ocelový zásobník pro uskladnění volně sypaného cementu o nosnosti 30t, který 
bude umístěn na pozemku parc.č.462 v k.ú.Olbramice. 

- ČOV na pozemku parc.č. 469 v kat. území Olbramice 
- Přípojku splaškové kanalizace z objektu přístavby do ČOV na pozemku parc.č. 469 v kat. území 

Olbramice. 
- Dešťové vody z objektu přístavby budou svedeny novou dešťovou kanalizací navrženou na 

pozemku parc.č.462 a 469 v k.ú.Olbramice z objektu přístavby a napojeny budou za ČOV do 
nového potrubí předčištěných odpadních vod z ČOV navrženého na pozemku parc.č.462 a 469 
v k.ú.Olbramice do stávající vpusti stávající přípojky kanalizace DN 300 na pozemku 
stavebníka parc.č.462 v k.ú.Olbramice a dešťové vody ze zpevněných ploch na pozemku 
parc.č.462 budou svedeny novou dešťovou kanalizací rovněž na pozemku parc.č.462 
v k.ú.Olbramice do stávající vpusti stávající přípojky kanalizace DN 300 na pozemku 
stavebníka parc.č.462 v k.ú.Olbramice.  

- Opěrné zdi výšky 1,80m, tvořící betonové přepážky o celkových max.půdorysných rozměrech 
11,40 x 6m, které budou sloužit pro uskladnění sypkého materiálu, jsou navrženy na pozemku 
parc.č.462 v k.ú.Olbramice. 

 

 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 462, 469 v kat. území Olbramice, jak je zakresleno v 
situačním výkresu v měřítku 1:600, který je přílohou tohoto rozhodnutí. 

 

2. Pro uskutečnění navržené stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc.č. 462 a 
469 v kat. území Olbramice. 

 

3. Další stupeň projektové dokumentace nutno před zahájením stavebního řízení předložit 
k vyjádření správcům (vlastníkům) inženýrských sítí a dotčeným orgánům - Hasičskému 
záchrannému sboru MSK a Krajské hygienické stanici MSK, k vydání závazného stanoviska. 

 

4. Při umístění a realizaci nové dešťové a splaškové kanalizace a při zpracování proj.dokumentace 
pro stavební řízení nutno respektovat podmínky vyjádření MMO, odboru životního prostředí 
ze dne 13.2.2013 vydané v rámci koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného 
stanoviska č.20/2013 pod zn.ŽP/SMO/5624/13/ÚHA/GAV, a to: 

dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.  

1. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s 
ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 
prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby byl o nakládáno způsobem, který je v 
souladu s podmínkou č.1 tohoto vyjádření. 

dle zákona o vodách č.254/2001 Sb. 

3. Realizací uvedeného záměru a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani 
povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.  

4. Případná manipulace s vodám závadnými látkami po dobu stavby musí být prováděna tak, 
aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu 
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.  
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5. Pro provoz ČOV včetně související kanalizace bude zpracován provozní řad v souladu s vyhl. 
Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů vodních děl. 
Provozní řád bude předložen MMO OOŽP k návrhu na kolaudační souhlas, resp. k ohlášení 
stavby. 

 

5. Nutno dodržet podmínky předloženého závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje ze dne 14.1.2013 pod zn. HSOS-274-2/2013, a to: 

- Předložit k posouzení další stupeň proj.dokumentace s podrobným řešením požární 
bezpečnosti stavby. 

 

6. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky. 

 

7. Další stupeň proj.dokumentace bude vypracován v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a bude respektovat požadavky plynoucí z vyhlášky č.268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Další stupeň PD bude vypracován v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 
Odův odn ění :  

Dne 27.12.2012 podal Patrik Hýl, 20.04.1975, Sakrovecká č.p.91, Košatka, 739 23 Stará 
Ves nad Ondřejnicí, zastoupen na základě písemné plné moci Katarínou Filipcovou, IČ 41369238, 
K Myslivně 610, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, u odboru výstavby MěÚ Bílovec, žádost o 
vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Pro územní řízení byl dle §85 stavebního zákona stanoven tento okruh účastníků řízení a 
odůvodňuje se takto:  

dle § 85 odst.1 stavebního zákona 

- Patrik Hýl, Sakrovecká č.p.91, Košatka, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí zastoupen(a) 
Katarínou Filipcovou, IČ 41369238, K Myslivně 610, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - 
žadatel a zároveň vlastník pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn  

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

dle § 85 odst.2 stavebního zákona 

- Martin Fittl, Josefovická č.p.121, Olbramice, 742 83 Klimkovice - vlastník sousedního pozemku 
parc.č.464 v k.ú. Olbramice 

- Aleš Dreiseitel, Spojná č.p.191/12, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9 - vlastník sousedního pozemku 
parc.č.460 v k.ú. Olbramice 

- Jindřiška Buroňová, Polní č.p.512,742 83 Klimkovice - vlastník sousedního pozemku parc.č.520 
v k.ú. Olbramice. 

Stavební úřad nevymezil jako účastníky územního 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 a rozsah 
stavby.  

Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního 
orgánu dle § 27 odst.1, písm.a) správního řádu, je stavebník - Patrik Hýl, 20.04.1975, Sakrovecká 
č.p.91, Košatka, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí.  
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Stavební úřad opatřením ze dne 28.5.2013 oznámil zahájení územního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby současně nařídil veřejné ústní jednání na den 1.7.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 
Jelikož je v území vydán územní plán, doručil stavební úřad oznámení o zahájení územního řízení 
žadateli a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn jednotlivě a účastníkům územního řízení 
uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.  

Stavební úřad v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení a dotčené orgány upozornil 
na tu skutečnost, že námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak 
k nim nebude přihlédnuto (tzv.zásada koncentrace řízení). 

Stavební úřad rovněž účastníkům územního řízení, v souladu s ust.§36 odst.3 správního řádu, 
umožnil před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve dnech 2.7.2013 a 
3.7.2013. Žádný z účastníků územního řízení této možnosti nevyužil. 

Stavební úřad zjistil, že žadatel (stavebník) zajistil na veřejně přístupném místě u stavby 
vyvěšení informace o záměru výše uvedené stavby,což je doloženo fotodokumentací ve spise. 

 

Podkladem pro posouzení záměru byla předložená projektová dokumentace pro územní řízení 
vypracovaná Ing.Ivanou Gromotovičovou (ČKAIT 1102142), vyjádření vlastníků (správců) 
inženýrských sítí, stanoviska dotčených orgánů a další stanovené doklady: 

- plná moc k zastupování 

- požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované autorizovaným inženýrem pro požární 
bezpečnost staveb ing.Antonínem Konečným (ČKAIT 1102537) 

- stanovení radonového indexu pozemku 

- Obec Olbramice, Prostorná č.p.132,Olbramice, 742 83 Klimkovice (vyj.zn.55/2012 z 13.2.2012) 

- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická č.p.2995/40, 700 30 Ostrava 30 (závazné souhlasné 
stanovisko zn.HSOS-274-2/2013 z 14.1.2013) 

- Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00 Ostrava 2 
(závazné souhlasné stanovisko zn.KHSMS 45524/2012/OV/HP z 18.1.2013) 

- MMO, odbor ochrany život.prostředí, Prokešovo náměstí č.p.1803/8,729 30 Ostrava (stanovisko 
a závazné stanovisko vydané v rámci koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného 
stanoviska č.20/2013 pod zn.SMO/5624/13/ÚHA/GAV z 13.2.2013) 

- MMO, Útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30 Ostrava (koordinované 
stanovisko a koordinované závazné stanovisko č.20/2013 pod zn.SMO/5624/13/ÚHA/GAV z 
13.2.2013) 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2 (vyj.k existenci energ.zařízení zn. 
0100030212 z 13.2.2012 a zn.0100123645 z 4.1.2013 a vyj.k územnímu řízení zn. 1050387429) 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.1/499, 657 02 Brno (vyj.zn.5000751811 z 
27.2.2013 + smlouva o připojení stávajícího OPZ č.320030014757) 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p.1235/169, 709 45 Ostrava-
Mariánské Hory (vyj.zn.9773/V001813/2012/OL z 6.3.2012) 

- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle (vyj.zn. 
21687/12 z 7.2.2012). 

 

Součástí předložené dokumentace pro územní řízení na výše uvedenou stavbu jsou i 
zpevněné plochy do 300m2. Tyto zpevněné plochy stavební úřad v tomto územním řízení 
neposuzoval, jelikož s účinností od 1.1.2013 platí novela stavebního zákona č.183/2006 Sb. 
/č.350/2012 Sb./, podle které zpevněné plochy do 300m2 v souladu s ust. § 80 odst.3, písm.b) 
stavebního zákona nevyžadují územní rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a 
podle ust. § 103 odst.1, písm.e) bod 17. stavebního zákona nevyžadují ani stavební povolení ani 
ohlášení. Z uvedeného vyplývá, že zpevněné plochy do 300m2 je možné realizovat bez jakéhokoliv 
opatření stavebního úřadu. 
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Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům parc.č.462 a 469 v k.ú.Olbramice stavební 
úřad ověřil výpisy z katastru nemovitostí a zjistil, že žadatel je vlastníkem dotčených pozemků. 

Námitky ani připomínky účastníků územního řízení nebyly v řízení uplatněny, proto se o 
nich nerozhoduje. Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. 

Stanoviska dotčených orgánů vztahující se k umístění stavby byla zkoordinována a zahrnuta 
do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů 
při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. 

 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona (účinného do 31.12.2012): 

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 architekto-
nických a urbanistických hodnot v území. 

Žádost posoudil z hlediska územně plánovací dokumentace, kterou je pro obec Olbramice vydaný 
Územní plán obce Olbramice schválený zastupitelstvem obce Olbramice na 23. zasedání dne 
8.10.2002. Změna č.1 územního plánu obce Olbramice byla schválena usnesením zastupitelstva 
obce Olbramice dne 18.12.2008 vydaného formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 
13.2.2009. Změna č.1B územního plánu obce Olbramice byla schválena usnesením zastupitelstva 
obce Olbramice dne 13.6.2012 vydaného formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 
17.7.2012. Změna č.1 a č.1B se nedotýká řešeného území. Stavební úřad posoudil soulad umístění 
výše uvedené stavby s tímto územním plánem a zjistil, že stavbou dotčený pozemek se nachází 
v zastavěném území obce Olbramice a je součástí plochy s funkcí „zóna - výroba, technická 
vybavenost“, přičemž funkční využití pozemku je závazně stanoveno v textové části územního 
plánu Obce Olbramice „Regulativy územního rozvoje obce Olbramice“ a ve výkresech „A.1. 
Hlavní výkres - Regulativy“, „A.2. Hlavní výkres - Funkční využití ploch“, A.3. Hlavní výkres - 
Regulace zástavby“. Způsob využití řešeného území je regulován vymezením funkčních zón a 
stanovením režimu pro jejich využití. Navrženému vymezení funkčních zón musí odpovídat způsob 
jejich užívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn 
v jejich užívání. Posouzením záměru zjistil, že výše uvedený záměr je v souladu s územním plánem 
Obce Olbramice. Požadavky na architektonické a urbanistické hodnoty v území jsou dány územním 
plánem obce Olbramice a jeho posouzením stavební úřad zjistil, že navržená stavba odpovídá jeho 
požadavkům a tudiž i architektonické a urbanistické hodnoty v území nebudou navrženým záměrem 
dotčeny. 

 

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 řešeny vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění vyhlášky č.269/2009 Sb. (dále jen „vyhláška č.501/2006 Sb.). Stavební pozemek je 
vymezen v souladu s § 20 odst.4 a 5 vyhlášky č.501/2006 Sb., dále je splněno ustanovení § 23 
odst.1, 2 a 4, ust. § 24 odst. 2, ust. § 24b odst.1, 2 a odst.3 a ust. § 25 odst.1 vyhlášky č.501/2006 
Sb.. Posouzením záměru stavební úřad zjistil, že vzhledem k jeho charakteru na něj nelze aplikovat 
žádné z dalších ustanovení uvedené vyhlášky. Dále zjistil, že požárně nebezpečný prostor navržené 
přístavby objektu nepřesahuje na sousední pozemek, v požárně nebezpečném prostoru řešeného 
objektu se nenachází žádná stavba. Přístavba sociálního zařízení objektu bude napojena na stávající 
rozvody (el.energie, vody, plynu) stávajícího objektu na pozemku parc.č.463 a 468 v k.ú.Olbramice. 
Přípojka el.energie NN, plynovodní přípojka a vodovodní přípojka je stávající. Dešťové vody 
z přístavby objektu budou svedeny novou dešťovou kanalizací z objektu přístavby a napojeny 
budou za ČOV do nového potrubí předčištěných odpadních vod z ČOV do stávající vpusti stávající 
přípojky kanalizace DN 300 a dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny novou dešťovou 
kanalizací do stávající vpusti stávající přípojky kanalizace DN 300. Splaškové vody z přístavby 
objektu budou svedeny novou splaškovou kanalizací do ČOV a odtud  novým potrubí předčištěných 
odpadních vod z ČOV do stávající vpusti stávající přípojky kanalizace DN 300 v pozemku 
stavebníka parc.č.462 v k.ú.Olbramice. 
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Stavební úřad také posoudil soulad záměru s požadavky stavebního zákona. Umístění tohoto 
záměru vyžaduje dle stavebního zákona vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Obsah 
žádosti a její podklady stanoví §86 stavebního zákona a §3 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Žádost i její přílohy splňují 
uvedená ustanovení stavebního zákona a vyhl.č.503/2006 Sb.. 

 

Dle § 90 písm.d) stavebního zákona: soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Výše uvedeným záměrem nedojde k dotčení dopravní infrastruktury. Pozemky ke 
stávajícímu objektu jsou dopravně napojeny na veřejně přístupnou pozemní komunikaci stávajícím 
sjezdem. Stavbou nebude dotčena ani veřejná technická infrastruktura. Z předložených stanovisek a 
vyjádření vlastníků sítí technické infrastruktury (společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. pod 
č.j.21687/12 a společnosti RWE Distribuční služby s.r.o. zn.5000751811 vyplývá, že nedojde 
k dotčení se zařízením v jejich správě (majetku). Z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 
0100030212 a zn.0100123645 vyplývá, že se ve vyznačeném zájmovém území nachází nebo 
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení nadzemní sítě NN do 1kV. Z přiloženého zákresu 
polohy energ.zařízení je zřejmé, že nadzemní vedení NN do 1kV se v místě umístění stavby 
nenachází ani umístěním výše uvedené stavby nebude dotčeno ochranné pásmo energ.zařízení, 
jelikož nadzemní vedení NN do 1kV ochranné pásmo nemá. Rovněž z vyjádření SmVaK Ostrava 
a.s. vyplývá, že přístavbou soc.zařízení nedoje k dotčení, ale stavbou přípojek dojde k dotčení  
jejich zařízení, ale z přiloženého zákresu je zřejmé, vodovod DN 80 PE se v místě umístění stavby 
nenachází ani umístěním dešťové a splaškové kanalizace nebude dotčeno jeho ochranné pásmo.  
Proto nebyla společnost ČEZ Distribuce a.s. a SmVaK Ostrava a.s. zařazena do okruhu účastníků 
územního řízení a ani jejich podmínky nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Obec 
Olbramice vydala souhlas s umístěním s umístěním splaškové kanalizace a ČOV, která bude 
napojena do stávající přípojky kanalizace obce DN 300. 

 

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. 

Stavba byla v rámci koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska č.20/2013 
zn.SMO/5624/13/ÚHA/GAV vydaného Magistrátem města Ostravy, útvarem hlavního architekta 
posouzena z hledisek zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a také  z 
hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Umístěním předmětné stavby nebudou dotčeny dřeviny, významné krajinné prvky či 
územní systém ekologické stability ani se nedotýká zájmů chráněných zákonem č.334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, dle koordinovaného stanoviska a koordinovaného 
závazného stanoviska č.20/2013.  

Z hlediska požární ochrany bylo umístění stavby posouzeno Hasičským záchranným sborem MSK, 
který dne 14.1.2013 vydal souhlasné závazné stanovisko pod zn.HSOS-274-2/2013 a z hlediska 
hygienických předpisů o ochraně veřejného zdraví bylo umístění stavby posouzeno Krajskou 
hygienickou stanicí MSK, která dne 18.1.2013 vydala souhlasné závazné stanovisko pod 
č.j.KHSMS 45524/2012/OV/HP. Podmínky závazného stanoviska HZS MSK byly zahrnuty do 
podmínek tohoto rozhodnutí. 

Umístění stavby je v souladu s požadavky dotčených orgánů.  

 
 V souladu s § 69 odst.2 správního řádu uvádí stavební úřad jména a příjmení všech účastníků 
řízení: Patrik Hýl zastoupen Katarínou Filipcovou, Obec Olbramice, Martin Fittl, Aleš Dreiseitel a 
Jindřiška Buroňová. 
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Stavební úřad po posouzení žádosti neshledal důvody, které by bránily umístění 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 Moravsko-
slezského kraje, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury. 

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.  

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. 

S účinností od 1.1.2013 platí novela stavebního zákona č.183/2006 Sb. /č.350/2012 Sb./, 
podle které zpevněné plochy do 300m2 v souladu s ust. § 80 odst.3, písm.b) stavebního zákona 
nevyžadují územní rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a podle ust. § 103 odst.1, 
písm.e) bod 17. stavebního zákona nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení. Z uvedeného 
vyplývá, že zpevněné plochy je možné realizovat bez jakéhokoliv opatření stavebního úřadu. 
 Nová dešťové kanalizace z objektu napojená za ČOV do potrubí předčištěných odpadních 
vod, dešťová kanalizace ze zpevněných ploch a nová splašková kanalizace z objektu do ČOV, 
v souladu s ust. § 103 odst.1, písm.e) bod 10. stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení, proto je možné je na základě tohoto územního rozhodnutí realizovat.  
 S účinností novely stavebního zákona č.183/2006 Sb. /č.350/2012 Sb./ účinného od 
1.1.2013, stavba sila v souladu s ust. § 103 odst.1, písm.e) bod 16. stavebního zákona, nevyžaduje 
stavební povolení ani ohlášení, proto je možné jej na základě tohoto územního rozhodnutí 
realizovat. Stavby, které podle §103 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 
lze po jejich realizaci užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu (§ 119 
odst.1 stavebního zákona). 
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Přístavba sociálního zařízení vč. stavebních úprav objektu a stavba opěrné zídky vyžaduje 
stavební povolení, které se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze 
č.9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu (dále jen „vyhl.č. 503/2006 Sb.“). K žádosti o stavební povolení se připojí přílohy 
uvedené v části B přílohy č.9 k vyhl.č.503/2006 Sb.. Věcně i místně příslušný k vydání stavebního 
povolení bude Městský úřad Bílovec, odbor výstavby. 

K provedení stavby vodního díla (ČOV včetně související kanalizace) je třeba povolení 
vodoprávního úřadu (věcně i místně příslušný Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního 
prostředí) ve smyslu § 15a zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném 
znění. Žádost o povolení stavby vodního díla musí být doložena příslušnými doklady v souladu s 
vyhláškou Ministerstva zemědělství č.432/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj č.526/2006 Sb.. K ohlášení stavby je třeba doložit doklady podle § 15a odst.2 zákona 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Proj.dokumentace vodního díla musí být zpracována osobou oprávněnou k projektování 
vodních děl. Technické požadavky pro stavby vodních děl stanoví vyhláška Ministerstva 
zemědělství č.590/2002 Sb.. Rozsah a obsah proj.dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva pro 
místní rozvoj č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vodní díla musí splňovat požadavky podle 
zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů v platném znění a dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v platném znění. 

K vypouštění odpadních vod předčištěných v ČOV do kanalizace pro veřejnou potřebu je 
třeba povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst.3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, k jehož vydání je 
příslušný Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. Povolení k vypouštění 
odpadních vod bude předloženo při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. k ohlášení 
stavby ČOV.  

 

„otisk úředního razítka“ 
 

  Ivana Nováková v.r. 
   oprávněná úřední osoba 

 
 

 
 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

Příloha k rozhodnutí: 
- situační výkres v měřítku 1:600 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů, 
stanovený podle položky 18 písm.a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků, byl uhrazen 
dne 29.05.2013. 

 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona - doručeno do vlastních rukou 
- Patrik Hýl, Sakrovecká č.p.91, Košatka, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí zastoupen Katarínou 

Filipcovou, K Myslivně 610, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
  (Datová schránka) 
- Obec Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona - doručeno veřejnou vyhláškou 
- Martin Fittl, Josefovická č.p.121, Olbramice, 742 83 Klimkovice 
- Aleš Dreiseitel, Spojná č.p.191/12, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9 
- Jindřiška Buroňová, Polní č.p.512, 742 83 Klimkovice 
 
Dotčené orgány: (Datová schránka) 
- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická č.p.2995/40, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM, spdaive 
- Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00 Ostrava 2, DS: 

OVM, w8pai4f 
- MMO, odbor ochrany život.prostředí, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 

5zubv7w 
- MMO, Útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 

5zubv7w 
- Obecní úřad Olbramice, Prostorná č.p.132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, DS: OVM, gumbnxt 
 
Na vyvěšení: 
- MěÚ Bílovec, 17.listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1  
- 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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