
Městský úřad Brušperk                                                        K Náměstí 22, 739 44 Brušperk   
 
stavební úřad                         
 
č.j.        :  SÚ/328/2365/2017/Če                       Obec Stará Ves nad Ondřejnicí  
vyřizuje:  Ing. Jiřina Čermáková                    IČ: 00297232       
tel.        :  591 144 464                                    Zámecká 1 
e-mail   :  cermakova@brusperk-mesto.cz 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
 prostřednictvím 
 INPROS F-M s.r.o. 
 IČ: 64611281 
 28. října 1639 
 738 01  Frýdek - Místek 
datum   :  01.12.2017 
 
 
Ú Z E M N Í      R O Z H O D N U T Í 
 
Městský úřad Brušperk, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle ust. § 13 odst.1 
písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v y d á v á  na žádost právnické osoby : 
 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí                  IČ: 00297232 
se sídlem:                   Zámecká 1, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí
  
  
podle ust. § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

 
rozhodnutí  o  umístění  stavby  

 
„Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí“  

včetně odvodnění, oplocení a tribun z gabionu 
 
vše na pozemku  parc.č. 48/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí (o výměře 5559 m2, druh 
pozemku zahrada). 
 
Záměr řeší: 

Víceúčelové sportovní hřiště určené především pro hru tenisu, basketbalu, badmintonu 
a malého fotbalu. Hřiště bude provedeno s povrchem z umělé trávy položeným na pružnou 
litou podložku. Hřiště bude odvodněno systémem drenáží. Hřiště bude oploceno po celém 
obvodu do výšky cca 4,00 m a zpřístupněné brankou na JV a SV straně hřiště. Oplocení je 
tvořeno ocelovými sloupky s opláštěním tvořeným částečně dřevěnými palubkami (výška 900 
mm) a zelenou sítí (výška 3100 mm).  Tribuny pro diváky na SV straně hřiště jsou navrženy 
z gabiónových stěn vsazených do terénu. Na gabionových stěnách jsou osazeny dřevěné 
lakované desky sloužící k sezení. Prostor mezi jednotlivými řadami gabiónů je vyplněn 
kačírkem chráněným zespod geotextilií. Dešťové vody z hřiště, tribuny a zpevněných ploch  
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budou odvedeny do vsakovací-retenční rýhy ( 2 ks ) hloubky 1,50 m, o rozměrech                 
25 x 0,60 m a retenčním objemu 2 x 6,75 m3. V rámci stavby budou provedeny nové 
zpevněné plochy ze stávajícího přístupového chodníku. Zpevněné plochy budou provedeny 
z betonové zámkové dlažby. Dále budou v rámci stavby provedeny terénní a sadové úpravy 
dotčeného pozemku. 

Zastavěná plocha hřiště    974,60 m2 
Zpevněná plocha – zámková dlažba   115,00 m2 
Délka tribuny z gabionové stěny   31+32 m = 63 m 
Délka oplocení hřiště     132 m 
Terénní a sadové úpravy    291,80 m2 

 
 
Viz příloha č. 1 – Katastrální situační výkres v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů:   
- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ: 00297232, Zámecká 1, 739 23  Stará Ves nad 
Ondřejnicí. 
 
 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:   
 

1. Stavba „Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí“ včetně odvodnění, oplocení 
a tribun z gabionu, vše na pozemku parc.č. 48/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí bude 
umístěna dle katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:500 a dle koordinačního 
situačního výkresu v měřítku 1:250, které jsou součástí ověřené dokumentace 
doložené k územnímu řízení. 

 
2. Pro uskutečnění umístěné stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc.č. 

48/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí o celkové výměře 5559 m2. 
 
3. Stavba bude situována 3,75 m od společné hranice pozemku parc.č. 48/1 k.ú. Stará 

Ves nad Ondřejnicí s pozemkem parc. č. 44 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, 5,72 m od 
společné hranice pozemku parc.č. 48/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí s pozemkem 
parc.č. 27/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a 3,65 m od společné hranice pozemku 
parc.č. 48/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí s pozemkem parc.č. 29 k.ú. Stará Ves nad 
Ondřejnicí. 

 
4. Příjezd ke stavbě bude ze stávající komunikace na pozemku parc.č. 47/5 k.ú. Stará 

Ves nad Ondřejnicí. 
 

5. Dešťové vody z hřiště, tribuny a zpevněných ploch budou odvedeny do vsakovací-
retenční rýhy ( 2 ks ) hloubky 1,50 m, o rozměrech 25 x 0,60 m a retenčním objemu     
2 x 6,75 m3 na pozemku stavebníka v souladu s HG posudkem zasakování ze srpna 
2017. 

 
6. Budou respektovány podmínky a upozornění uvedené v koordinovaném stanovisku 

KS 1223/2017 Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, 
č.j. SMO/248406/17/ÚHAaSŘ/KOZ ze dne 20.09.2017, které je součástí dokladové 
části dokumentace doložené k územnímu řízení: 
Závazné stanovisko MM Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, příslušný podle: 
ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů: 
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• Na výše uvedeném pozemku v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí bude v místě 
stavby provedena skrývka ornice v mocnosti 0,20 m a v objemu 259,20 m3 a 
tato ornice bude po dobu stavby uložena na deponii na dotčeném pozemku 
v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí mimo obvod staveniště a po ukončení stavby 
bude využita k terénním úpravám nezastavěných částí dotčeného pozemku. 

 
7. Příslušný k vydání povolení stavby vodního díla – „Vsakovacího-retenčního zařízení“ 

- je vodoprávní úřad  Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. 
 

8. Projektová dokumentace pro povolení stavby vodního díla bude vypracována osobou 
oprávněnou k projektování vodních děl a bude obsahovat náležitosti podle vyhl.č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro stavby vodních děl, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

9. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno 
v souladu s platným zákonem o odpadech. K oznámení o užívání stavby stavebník 
doloží veškeré doklady prokazující, že s produkovanými odpady bylo nakládáno 
v souladu s platným zákonem o odpadech. 

 
10. Stávající inženýrské sítě budou respektovány včetně jejich ochranných pásem.  
 
11. Před zahájením výkopových prací bude požádáno u příslušných správců o vytýčení 

veškerých podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Při stavbě nesmí dojít k jejich 
poškození či vyřazení z provozu. Při provádění prací budou dodrženy podmínky dané 
ve vytyčovacích protokolech a ve vyjádřeních správců sítí k územnímu řízení a při 
křížení a souběhu inženýrských sítí bude dodržena norma ČSN 73 60 05 (Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení) 

 
12. Po dobu realizace stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 

okolí stavby, k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci, ke 
znečišťování komunikací a k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Dne 24.10.2017 obdržel stavební úřad Městského úřadu Brušperk žádost právnické osoby -  
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ: 00297232, se sídlem Zámecká 1, 739 23  Stará Ves nad 
Ondřejnicí, o územní souhlas na stavbu „Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí“ 
včetně odvodnění, oplocení a tribun z gabionu, vše na pozemku parc.č. 48/1 v k.ú. Stará Ves 
nad Ondřejnicí.   
 
Stavba zpevněných ploch nevyžaduje podle § 80 odst. 3 písm. b) stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o změně využití území ani územní 
souhlas a podle § 103 odst. 1 písm. e) bod č. 17. stavebního zákona nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
Terénní a sadové úpravy nevyžadují podle § 80 odst. 3 písm. a) stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o změně využití území ani územní 
souhlas a podle § 103 odst. 1 písm. b) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu. 
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Z dikce ust. § 96 odst. 5 stavebního zákona vyplývá, že dojde-li stavební úřad k závěru, že 
žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být 
přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v ust. § 96 odst. 3 písm. d), ledaže 
by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení. 
 
Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to 
pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje a 
podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která musí být u staveb podle 
odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) zpracována 
projektantem.  
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Městský úřad Brušperk, stavební úřad, usnesením      
č.j. SÚ/328/2365/2017/Če ze dne 26.10.2017 o provedení územního řízení. 
 
Dle ust. § 78 odst. 6 stavebního zákona může stavební úřad v územním rozhodnutí u staveb a 
terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i), jestliže to nevylučuje povaha věci, 
ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv účastníků 
řízení, stanovit, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba „Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí“ podléhá dle 
ust. § 104 odst. 1 písm. f) ohlášení stavebnímu úřadu Městského úřadu Brušperk a vzhledem 
k tomu, že Městský úřad Brušperk, stavební úřad, rozhodl usnesením č.j. 
SÚ/328/2365/2017/Če ze dne 26.10.2017 o provedení územního řízení, upouští od ohlášení 
výše uvedené stavby. 
 
V ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno: „Stavební úřad oznámí zahájení územního 
řízení a k projednání žádosti nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na 
místě; oznámení o konání ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. Stavební úřad 
může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví 
lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit 
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí byt kratší než 15 dnů. 
Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým 
počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům 
řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě.“ 
 
Po prostudování předložené žádosti a souvisejících dokladů stavební úřad zjistil, že žádost má 
předepsané náležitosti a poskytuje dostatečný doklad pro posouzení umístění navrhované 
stavby v území, a proto oznámil stavební úřad opatřením ze dne 26.10.2017 v souladu s ust.    
§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. 
Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad  Městského úřadu Brušperk 
v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. 
 
Oznámení o zahájení územního řízení bylo v souladu se zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, doručeno známým účastníkům řízení a dotčeným správním 
orgánům. 
 
Oznámení obsahovalo poučení, že závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány 
uplatňovat podle § 4 odst. 4, a  námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve 
lhůtě do 26.11.2017, jinak se k nim nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek, 
k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4 § 89 stavebního zákona, se 
nepřihlíží. 
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Dle ust. § 89 odst. 2 se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží.  
 
Z dikce ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona vyplývá, že obec uplatňuje v územním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které 
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě 
obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popř. rozhodnutí dotčených orgánů 
nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.  
 
Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a 
rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu 
vlastnických nebo jiných věcných práv. 
 
Do stanoveného termínu neobdržel stavební úřad žádné námitky ani připomínky k umístění 
předmětné stavby.  
 
Obecně je nutno uvést, že proces územního řízení je upraven v ust. § 85 až § 95 stavebního 
zákona a v ust. § 3 a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ( dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), 
přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně 
příslušnému správnímu orgánu. Žádost se podává na předepsaném formuláři dle ust. § 3 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., a musí obsahovat náležitosti vyplývající z ust. § 86 stavebního 
zákona a ust. § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., tj. přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby ( přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) a dokumentaci 
dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Správní orgán je povinen 
rozhodnout jen v rozsahu podané žádosti, proto zkoumá, zda předložená žádost včetně příloh 
a dokumentace splňuje požadavky a předpoklady stanovené příslušnými zákony a předpisy, 
tzn., že především přezkoumá podanou žádost z hlediska, zda je úplná, zda splňuje 
požadované náležitosti ve smyslu výše citovaných ustanovení a dále přezkoumává podanou 
žádost a připojené podklady z tohoto hlediska, zda jsou splněny požadavky uvedené v ust.      
§ 90 stavebního zákona. 
 
Při konečném posuzování žádosti vycházel stavební úřad z těchto podkladů a dokladů: 
- žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
- doklad o vlastnictví pozemku dotčeného stavbou 
- informace o vlastnictví sousedních pozemků 
- kopie katastrální mapy dotčeného území 
- projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou 
- vyjádření správců inženýrských sítí nacházejících se v místě stavby 
- závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů, 

oddělení ochrany územních zájmů Brno, Sp.zn. 76774/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 
24.08.2017 

- vyjádření Obce Stará Ves nad Ondřejnicí ze dne 09.08.2017 
- koordinované stanovisko č. 1223/2017 Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta 

a stavebního řádu, č.j.: SMO/248406/17/ÚHAaSŘ/KOZ ze dne 20.09.2017 
- sdělení Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. 

SMO/378048/17/OŽP/GA ze dne 25.09.2017 
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- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě, č.j. KHDSM 
34752/2017/OV/HDM ze dne 04.07.2017 

- hydrogeologický posudek zasakování ze srpna 2017 
- Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí. 
 
Podle ust. § 85 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení: 
- dle   odst.  1  a)  „žadatel“  

b)  „obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
- dle odst. 2 a) „vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 

uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě, 

                           b) „osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, 

                          c) „osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 
 
Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, které jsou předpokladem pro 
uznání statutu účastníka řízení, a na základě tohoto posouzení zahrnul do okruhu účastníků 
územního řízení žadatele a současně vlastníka dotčeného pozemku parc.č. 48/1 v k.ú. Stará 
Ves nad Ondřejnicí a Obec Starou Ves nad Ondřejnicí, vlastníky sousedních pozemků parc.č. 
33/1, 32, 33/2, 31/1, 30/2, 30/1, 31/2, 29, 28, 27/1, 26, 25, 24, 44, 43, 47/3, 45/1, 45/3, 46, 
47/4, 47/5 45/2, 99, 36 a 37 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí a staveb na nich č.p. 38 (obč. 
vyb.) na pozemku parc.č. 46 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, č.p. 408 (bydlení) na pozemku 
parc.č. 32 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, č.p. 407 (bydlení) na pozemku parc.č. 30/1 k.ú. Stará 
Ves nad Ondřejnicí, č.p. 375 (bydlení) na pozemku parc.č. 28 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, 
č.p. 249 (bydlení) na pozemku parc.č. 26 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, č.p. 15 (bydlení) na 
pozemku parc.č. 24 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, č.p. 20 (rod. dům) na pozemku parc.č. 43 
k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, č.p. 280 (bydlení) na pozemku parc.č. 99 k.ú. Stará Ves nad 
Ondřejnicí, č.p. 257 (bydlení) na pozemku parc.č. 36 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, stavba 
bez čp/če – obč.vyb. na pozemku parc.č. 47/4 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, stavba bez čp/če 
– garáž na pozemku parc.č. 33/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, stavba bez čp/če – garáž na 
pozemku parc.č. 30/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, ty, kteří mají jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům: pozemek parc.č. 28, 29, 99 a 100 k.ú. 
Stará Ves nad Ondřejnicí  a dotčené správce inženýrských sítí.  
 
Jiné osoby stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení nezahrnul, neboť jejich práva a 
povinnosti k sousedním stavbám a pozemkům nebudou předmětnou stavbou přímo dotčeny. 
 
Z ust. § 90 stavebního zákona vyplývá, že „v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je 
záměr žadatele v souladu  

a) s vydanou územně plánovací dokumentací, 
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 

ochrany architektonických a urbanistických hodnot v území, 
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území, 
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
e) 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.“ 

 
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí byl vydán Zastupitelstvem obce Stará Ves nad 
Ondřejnicí usnesením č. 1/220514 ze dne 12.05.2014, formou opatření obecné povahy          
č.j. SMO/177294/14/ÚHA/Buch. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 28.05.2014. 
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Dle Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je stavbou dotčený pozemek součástí 
zastavěného území, z části ploch se způsobem využití „Plochy smíšené obytné SB“ (severní 
část pozemku) a z části ploch se způsobem využití „Plochy občanského vybavení OV“ (jižní 
část pozemku). Záměr je umístěn v obou výše uvedených plochách. 
 
Realizaci záměru lze dle textové části Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí kapitoly „f) 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ zařadit dle vhodnosti 
využití plochy SB do kategorie „využití doplňující a přípustné“ (dětská hřiště, maloplošná 
hřiště; stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch přípustného občanského vybavení a 
bezprostředně s nimi souvisejí). 
 
Maloplošné hřiště je v odůvodnění územního plánu definováno jako „místo určené pro 
provozování určitého sportu nebo hry o výměře menší než 600 m2. Součástí hřiště mohou být 
další předměty či zařízení potřebné pro příslušnou hru a oplocení“. Vzhledem k tomu, že část 
navrhovaného víceúčelového hřiště, která je umisťována v ploše SB má výměru cca 590 m2 
(odměřeno na ortofotu), lze ji pro účely posouzení považovat za maloplošné hřiště. 
Záměr lze zařadit dle vhodnosti využití plochy OV do kategorie „hlavní a převládající 
využití“ (plochy a stavby občanského vybavení kromě hřbitovů a velkoplošných prodejen) a 
do kategorie „využití doplňující a přípustné“ (stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání 
ploch občanského vybavení a bezprostředně s nimi souvisejí). 
Stavební úřad posoudil předložený záměr z hlediska podmínek prostorového uspořádání 
stanovených územním plánem pro plochy SB a OV. Pro plochu SB je stanovena výšková 
hladina max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím. Výšková hladina pro plochu OV je 
stanovena max. tři nadzemní podlaží s podkrovím, v ploše OV v blízkosti rybníků u toku 
Machůvky max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím. Vzhledem k charakteru předpokládaného 
záměru budou z hlediska splnění podmínek prostorového uspořádání posuzovány pouze 
navrhované gabionové tribuny. 
Z dokumentace vyplývá, že navrhované gabionové tribuny jsou vybudovány v zářezu do 
svahu, a že žádnou svou částí nepřekročí výškovou hladinu původního terénu, takže 
podmínka maximální výškové hladiny je splněna. 
 
Umístění stavby „Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí“ včetně odvodnění, 
oplocení a tribun z gabionu, vše na pozemku parc.č. 48/1 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je 
tedy v souladu s Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí. 
 
Dokumentace pro územní řízení zpracována oprávněnou osobou – Ing. Ivan Bedrunka – 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - splňuje technické požadavky na stavby dle 
příslušných ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů, zvláště pak v návaznosti na Územní plán Stará Ves nad 
Ondřejnicí.  
 
Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu vydal k výše uvedené 
stavbě koordinované stanovisko č. 1223/2017, č.j. SMO/248406/17/ÚHAaSŘ/KOZ dne 
20.09.2017. 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala k předmětné 
stavbě souhlasné závazné stanovisko, č.j. KHDSM 34752/2017/OV/HDM ze dne 04.07.2017. 
 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany 
územních zájmů vydalo k předmětné stavbě závazné stanovisko, sp.zn. 76774/2017-8201-
OÚZ-BR ze dne 24.08.2017. 
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Žádný z dotčených orgánů státní správy, hájících zájmy podle zvláštních právních předpisů,  
nevydal k umístění předmětné stavby záporné vyjádření či nesouhlasné stanovisko. Proto tedy 
posuzovaná stavba není v rozporu ani s těmito zájmy. 
 
Po posouzení podané žádosti z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona dospěl 
stavební úřad k závěru, že umístění navrhované stavby je v souladu s Územním plánem Stará 
Ves nad Ondřejnicí, v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou                  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (popř. 
s výsledkem řešení rozporů), neboť požadavky dotčených orgánů, vztahujících se k další 
přípravě a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu stavby, byly zkoordinovány a 
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 
účastníků řízení. Záměr vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
Pozemek dotčený předmětným záměrem v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí se nachází 
v chráněném ložiskovém území České části Hornoslezské pánve a to v území plochy „N“, bez 
stanovení podmínek pro provedení staveb, proto stavba nevyžaduje zvláštní opatření proti 
účinkům poddolování, jak vyplývá ze závazného stanoviska Krajského úřadu MSK v Ostravě, 
č.j. MSK 131299/2014 sp. zn. ŽPZ/27458/2014/Šan 250.4 V5 ze dne 16.10.2014.  
 
V provedeném územním řízení byla účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3) 
zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dána možnost před vydáním 
rozhodnutí o umístění stavby, vyjádřit se k jeho podkladům v kanceláři stavebního úřadu 
Městského úřadu v Brušperku dne 27.11.2017 a 29.11.2017. Této možnosti žádný z účastníků 
řízení nevyužil. 
 
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání územního rozhodnutí 
v rozsahu specifikovaném v podané žádosti, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
 
Dle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny 
účastníky řízení. Městský úřad Brušperk, stavební úřad, uvádí, že v daném případě jsou 
účastníky řízení: 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Pavel Rybář, Nad Školou 408, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Ing. Tomáš Lichnovský, Nad Školou 407, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Bc. Zuzana Lichnovská, Nad Školou 407, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Tomáš Galásek, Nad Školou 375, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Sylvie Galásková, Nad Školou 375, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Jiří Kantor, Nad Školou 375, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Anna Kantorová, Nad Školou 375, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Milan Filipec, Nad Školou 249, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Ing. Leo Varyš, V olšinkách 1736, 250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
- Olga Varyšová, Nad Školou 15, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Patrik Holaň, Školní 20, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Jana Holaňová, Školní 20, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Kateřina Sedláková, Vlčnovská 4181/14, 628 00  Brno – Židenice 
- Rostislav Horkel, Na Štěpnici 280, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
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- Naděžda Horklová, Na Štěpnici 280, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Ing. Eva Kauzlaričová, Na Štěpnici 257, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 

 
 
 

 
P o u č e n í 

 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Brušperk, stavebního  úřadu, adresa pro 
doručování – K Náměstí 22, 739 44 Brušperk. 
 
Případné odvolání musí mít náležitosti podle 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 účastník 
řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Brušperk. 
 
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Územní rozhodnutí nepozbývá 
platnosti, bude-li započato se stavbou víceúčelového hřiště nebo se stavbou oplocení nebo se 
stavbou tribun z gabionu, popř. bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti 
vydáno pravomocné  stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle  stavebního 
zákona nebo zvláštních právních předpisů ke stavbě vodního díla: stavba vsakovacího-
retenčního zařízení. 
 
Podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 14. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje provedení oplocení. 
    
Podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 16. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje provedení  tribun z 
gabionu. 
 
Stavba „Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí“ podléhá dle ust. § 104 odst. 1    
písm. f) ohlášení stavebnímu úřadu Městského úřadu Brušperk. 
 
Vzhledem k tomu, že Městský úřad Brušperk, stavební úřad, rozhodl usnesením                    
č.j. SÚ/328/2365/2017/Če ze dne 26.10.2017 o provedení územního řízení, upouští od 
ohlášení stavby. 
 
Stavbu „Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí“ je možné realizovat již na 
základě tohoto pravomocného územního rozhodnutí. 
 
Stavba „Vsakovací-retenční zařízení“ je vodní dílo, k jehož povolení je příslušný 
speciální stavební úřad, a to vodoprávní úřad  Magistrátu města Ostravy, odbor 
ochrany životního prostředí. 
 
Stavební úřad upozorňuje na další povinnosti stavebníka vyplývající ze zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 
(oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu 
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koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel 
spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi). 
 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
Ing. Jana Starůstková 
vedoucí stavebního úřadu 
 
 
 
 
 
 
Příloha pro žadatele :  (po nabytí právní moci územního rozhodnutí) 
- stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci 
- ověřená projektová  dokumentace   
 
 
Správní poplatek ve výši 4.000,- Kč byl vyměřen podle položky č. 17 odst. 1 písm. e)               
( 1.000,- Kč ) a písm. h) (3.000,- Kč ) sazebníku zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
1. Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  –  jednotlivě:  

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí, 
prostřednictvím INPROS F-M s.r.o., 28. října 1639, 738 01  Frýdek - Místek 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
 
2. Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  –  jednotlivě: 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Pavel Rybář, Nad Školou 408, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Ing. Tomáš Lichnovský, Nad Školou 407, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Bc. Zuzana Lichnovská, Nad Školou 407, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Tomáš Galásek, Nad Školou 375, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Sylvie Galásková, Nad Školou 375, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Jiří Kantor, Nad Školou 375, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Anna Kantorová, Nad Školou 375, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Milan Filipec, Nad Školou 249, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Ing. Leo Varyš, V olšinkách 1736, 250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
- Olga Varyšová, Nad Školou 15, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Patrik Holaň, Školní 20, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Jana Holaňová, Školní 20, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Kateřina Sedláková, Vlčnovská 4181/14, 628 00  Brno – Židenice 
- Rostislav Horkel, Na Štěpnici 280, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Naděžda Horklová, Na Štěpnici 280, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Ing. Eva Kauzlaričová, Na Štěpnici 257, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
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k č.j. : SÚ/328/2365/2017/Če 
 
3. Dotčené správní orgány a organizace – jednotlivě: 

- Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 
8, 729 30  Ostrava ( KS 1223/2017, č.j.: SMO/248406/17/ÚHAaSŘ/KOZ ze dne 
20.09.2017 ) 

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 
30  Ostrava (sdělení č.j.: SMO/378048/17/OŽP/GA ze dne 25.09.2017 ) 

- Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení 
ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10  Brno ( závazné 
stanovisko Sp.zn. 76774/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 24.08.2017 ) 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 
7, 702 00  Ostrava ( závazné stanovisko č.j. KHDSM 34752/2017/OV/HDM ze dne 
04.07.2017 ) 
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