
Městský úřad Brušperk                                           K Náměstí 22, 739 44 Brušperk   

 

stavební úřad                                                                                     
 

č.j.        :   SÚ/328/998/2021/Sp Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

vyřizuje:   Bc.Aneta Spáčilová Zámecká 1 

e-mail   :   spacilova@brusperk-mesto.cz 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

tel.        :   591 144 465 prostřednictvím 

                                                                       HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o. v likvidaci 

 Prokešovo nám.5 

 702  00 Ostrava 

 datum   :  05.01.2023  

  

     

   

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

V ý r o k   

 
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, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), v y d á v á  na žádost právnické osoby: 

 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 002 97 232, se sídlem Zámecká 1, 739 23 Stará Ves 

nad Ondřejnicí,  

 

podle ust. § 92 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhl. č. 503/2006 Sb.“),  

rozhodnutí o umístění stavby 

 

„Chodník se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615“ na 

pozemcích parc.č. 1970/2 (ostatní komunikace/ silnice), 1970/14 (ostatní plocha/ ostatní 

komunikace), 1373 (ostatní plocha/ jiná plocha), 1375/2 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 

1970/18 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 2940 (ostatní plocha/ neplodná půda), 3023 (vodní 

plocha), 3050 (lesní pozemek), 3049 (trvalý travní porost), 1409/1 (trvalý travní porost) , 1344/1 

(ostatní plocha/ ostatní komunikace), 495/3 (zahrada) 1375/1 (zahrada), 2725 (trvalý travní 

porost), 1970/13 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 3124 (vodní plocha), 1368 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 2736/1 (trvalý travní porost), 2721 (trvalý travní porost), k.ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí. 

 

Popis záměru: 

Jedná se o novou stavbu chodníku, společné stezky pro chodce a cyklisty, lávky, zatrubnění 

odvodňovacího příkopu a přeložek inženýrských sítí a s tím souvisejících dalších úprav. Provede 

se rekonstrukce stávajících vjezdů a chodníků k rodinným domům a oplocení. Celková délka 

stavby činí cca 1 141m a celková zastavěná plocha bude cca 3 820 m2.  

 

 
Matrika:            591 144 459 

Tajemník:            591 144 453                         Bankovní spojení: 

Stavební úřad:        591 144 461                                                               ČSOB, a. s. 

Odbor financí                          pobočka Frýdek - Místek 

a správy majetku:  591 144 454                                                      číslo účtu: 190526977-0300 

                                                            IČ: 00 29 65 38 

e-mail: urad@brusperk-mesto.cz 

mailto:spacilova@brusperk-mesto.cz
mailto:urad@brusperk-mesto.cz
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Stavba obsahuje: 

 

S0 101 - Místní komunikace (parc. č. 1970/2, 1970/14, 1373, 1375/2, 1970/18, 2940, 3023, 

3050, 3049, 1409/1, 1344/1, 1375/1, 2725, 1970/13, 3124, 1368, 1344/1 k.ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí):  

Je hlavní stavební objekt projektu a řeší výstavbu nové společné stezky pro chodce a cyklisty v 

úseku dlouhém cca 1141 m. Dále se provede výstavba chodníkových přejezdů k RD, úprava 

autobusových zastávek, upraví se odvodnění komunikací.  

SO 201 – Lávka (parc. č. 1970/2 a 3023 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí):  

Pro převedení chodců a cyklistů přes stávající vodoteč se zřídí nová lávka délky cca 11 m.  

SO 301 - Zatrubnění příkopu (parc. č. 1970/2 a 1970/14 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí):  

Předmětem tohoto stavebního objektu je zatrubnění stávajících odvodňovacích příkopů.  

SO 301.1 - Přeložka vodovodu (parc. č. 1970/2 a 1970/14 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí):  

Stavebního podobjekt řeší výškové úpravy trasy (přeložku) vodovodu SMVK při křížení se 

zatrubněním —-Větev Z4.  

SO 501 - Přeložky plynovodů (parc. č. 1970/2, 2736/1, 2721 a 495/3 k.ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí):  

Tento objekt zajišťuje ochranu plynovodního vedení, které se dostává do kolize s navrhovanou 

stavbou. 

 
Viz příloha č. I – koordinační situační výkresy (C.3) v měřítku 1:500, které jsou nedílnou 

součástí tohoto rozhodnutí. 

 

 

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“):  

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí,  
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 

- Jindřich Holaň, Hůrská 50, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Václav Lyčka, Brušperská 40, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Josef Mikuš, K Pískovně 44, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 

- Správa silnic MSK, příspěvková organizace, Úprková 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz 

- Petr Kuběna, Brušperská 685, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Milada Kuběnová, Brušperská 685, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Irena Peterová, Bělská 276, 739 21 Paskov 

- Jiří Javorek, Brušperská 540, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ludmila Javorková, Brušperská 540, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Lukáš Javorek, Brušperská 39, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Jindřich Lyčka, Brušperská 787, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Vladimír Janečka, Veleslavínova 1866/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- Marie Pavlíková, Brušperská 695, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Pavel Lyčka, Kosmonautů 1206/3, 736 01 Havířov – Podlesí 

- Bc.Roman Galásek, K Pískovně 767, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Dagmar Galásková, K Pískovně 767, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing. Robin Šebo, K Pískovně 281, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Zuzana Harabišová, Staroveská 312, 739 44 Brušperk 

- Tomáš Bilý, K Pískovně 766, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Zuzana Bílá (původně Benková), K Pískovně 766, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Vladimír Kubín, Horymírova 2917/118, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Hana Kubínova, Horymírova 2917/118, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Bc.Čeněk Rumian, K Pískovně 282, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Bc.Petr Nesrsta, Brušperská 806, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Eva Nesrtová, Brušperská 806, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
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- Alan Súkeník, Brušperská 783, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Pavla Súkeniková, Brušperská 783, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing. Eva Dimunová, Mozartova 2052/10, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Ing. Miroslav Pešák, Karla Pokorného 1402/22, 708 00 Ostrava – Poruba 

- Ing. Veronika Pešáková, Karla Pokorného 1402/22, 708 00 Ostrava – Poruba 

- Radek Šlachta, K Nadjezdu 1113/6, 720 00 Ostrava – Hrabová 

- Jarmila Šlachtová, K Nadjezdu 1113/6, 720 00 Ostrava – Hrabová 

- Kateřina Malue, Hluboká 507, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

 

Pro umístění, projektovou přípravu  a provádění stavby se stanoví tyto podmínky:   

 

1. Stavba bude umístěna a provedena dle koordinačních situačních výkresů v měřítku 1:500, 

které jsou součástí ověřené projektové dokumentace doložené k územnímu řízení, kterou 

vypracoval Ing. Ondřej Bojko, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 1103378, 

z dubna 2018.  

 

2. Pro uskutečnění umístěné stavby „Chodník se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél 

komunikace III/48615“ se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc. č. 1970/2 (ostatní 

komunikace/ silnice), 1970/14 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 1373 (ostatní plocha/ jiná 

plocha), 1375/2 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 1970/18 (ostatní plocha/ ostatní 

komunikace), 2940 (ostatní plocha/ neplodná půda), 3023 (vodní plocha), 3050 (lesní 

pozemek), 3049 (trvalý travní porost), 1409/1 (trvalý travní porost) , 1344/1 (ostatní plocha/ 

ostatní komunikace), 1375/1 (zahrada), 495/3 (zahrada) 2725 (trvalý travní porost), 1970/13 

(ostatní plocha/ ostatní komunikace), 3124 (vodní plocha), 1368 (zastavěná plocha a nádvoří), 

2736/1 (trvalý travní porost), 2721 (trvalý travní porost), k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, obec 

Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

3. Stávající inženýrské sítě budou respektovány včetně jejich ochranných pásem. 

 

4. Budou dodrženy podmínky dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí uvedené ve 

vyjádřeních: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 

zn.9773/V014911/2020/KO ze dne 09.06.2020, zn.9773/V005532/2019/PA ze dne 

07.03.2019, zn. 9773/V027865/2022/AUTOMAT ze dne 03.10.2022,  zn. 

9773/V027920/2022/SL ze dne 18.10.2022, zn. 9773/V022992/2021/AUTOMAT ze dne 

14.07.2021, ČEZ Distribuce, a.s., zn.1097663671 ze dne 18.04.2018, zn. 001128780712 ze 

dne 11.10.2022, zn.0101513150 ze dne 26.04.2021 zn. 0101819793 ze dne 03.10.2022, zn. 

001117402170 ze dne 15.07.2021, GasNet Služby, s.r.o, zn. 5002699644 ze dne 04.10.2022, 

zn.5002700177 ze dne 25.10.2022, zn.5002502422 ze dne 10.12.2021, GridServices, s.r.o., 

zn.5002153438 ze dne 27.05.2020, zn.5002162894 ze dne 03.07.2020, CETIN a.s., 

zn.144/18dm ze dne 03.04.2018, zn.144/18dm ze dne 03.04.2018, č.j. 793508/22 ze dne 

03.10.2022. 
 

5. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, 

č.j. SMO/230687/18/OD/Šev ze dne 09.05.2018.  

 

6. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství Policie MSK, územní odbor Frýdek – 

Místek, č.j. KRPT-75935-2/ČJ-2018-070206 ze dne 25.04.2018. 

 

7. Z důvodu kácení dřevin bude před započetím provedena vizuální kontrola z hlediska 

případného zahnízdění ptáků.  

 

8. V případě zjištění zahnízdění obecně chráněných druhů ptáků je nutné ke kácení dřevin 

přistoupit až po ukončení hnízdění.  
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9. S ohledem na  zjištěný výskyt biotopů jedinců druhů živočichů (modrásek bahenní, ohniváček 

černočerný, batolec červený, ledňáček říční a další), kteří jsou  zvláště chráněni, je nutno 

projednat realizaci stavby  s  Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního 

prostředí a zemědělství, který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o 

výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona o 

ochraně přírody a krajiny.  

 

10. Budou dodrženy podmínky subjektu Správa silnic MSK, příspěvková organizace, zn. 

SSMSK/2018/8329/046/Po ze dne 16.04.2018.  

 

11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Ostravy, 

odboru ochrany životního prostředí, č.j. SMO/657630/18/OŽP/Mrt ze dne 11.02.2019:  

 

dle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) zákona č.254/2001 Sb.: 

- V průtočném profilu a podél vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál. 

- Pro výše uvedenou stavbu bude pro období výstavby zpracován povodňový plán v souladu 

s § 71 zákona č. 254/2001 Sb. A předložen k projednání MMO OOŽP před zahájením 

stavby. Stavební práce mohou být zahájeny až po projednání povodňového plánu. 

- Pro období realizace stavby (používání mechanismů pracujících ve vodních tocích a jejich 

blízkosti a v záplavovém území, kdy hrozí únik závadných látek toku) bude zpracován plán 

opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu §39 odst. 2 písm. a) zákona 

č.254/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.450/2005 Sb., o 

náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu 

a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 

v platném znění a předložen ke schválení MMO OOŽP. Stavební práce mohou být 

zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.  

- Stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o 

závazné stanovisko. Veškeré změny dokumentace mající vliv na vodní poměry v dané 

lokalitě musí být projednány a odsouhlaseny MMO OOŽP. 

 

dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) a písm. j) a ust. § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

- Investor stavby zajistí přítomnost odborně způsobilé osoby, která zajistí záchranný 

transfer do biotopově vhodných lokalit VT Machůvka před zahájením stavebních prací ve 

vodním toku. O provedených úkonech budou činěny záznamy. Nejméně 14 dnů před 

zahájením stavby budou MMO OOŽP písemně zaslány identifikační a kontaktní údaje 

odborně způsobilé osoby. Do 30 dnů od ukončení stavebních prací bude MMO OOŽP 

zaslána  zpráva o provedených úkonech a případných transferech. 

 

dle ust.§ 9 odst. 8 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů, k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF parc. č. 2725 

(trv.travní porost) v rozsahu 0,0017 ha v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí: 

- 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 3,40 m3 a po ukončení stavby 

bude využita k ohumusování v okolí stavby po ukončených terénních úpravách. 

 

12. Budou dodrženy podmínky správce povodí a správce vodního toku Povodí Odry, státní 

podnik vyplývající z vyjádření zn. POD/04957/2018/9232/848 ze dne 17.04.2018. 

 

13. S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech.  
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14. V korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební 

materiál, technika či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod. 

 

15. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami. 

 

16. Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby dopravní infrastruktury musí být 

zpracována autorizovaným projektantem pro dopravní stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

 

17.  Pro realizaci - stavebního objektu  SO 501 - Přeložky plynovodů - musí být zpracována 

prováděcí dokumentace stavby, která bude stavebnímu úřadu předložena před 

zahájením stavby. 

 

18.  Dokončený stavební objekt  SO 501 - Přeložky plynovodů provedený v souladu 

s územním rozhodnutím lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, 

aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření 

předepsané zvláštními právními předpisy. 

 

19. Realizace stavebních objektů: S0 101 - Místní komunikace a  SO 201 - Lávka - podléhá 

povolení Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy. 

 
20. Realizace stavebních objektů (vodních děl) : SO 301 - Zatrubnění příkopu a  SO 301.1 - 

Přeložka vodovodu - podléhá povolení Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany 

životního prostředí. 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Dne 06.05.2021 obdržel stavební úřad Městského úřadu Brušperk žádost právního subjektu – 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 002 97 232, se sídlem Zámecká 1, 739 23 Stará Ves 

nad Ondřejnicí, prostřednictvím společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 

Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava, o vydání územního rozhodnutí na stavbu: „Chodník se 

smíšeným provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615“ na pozemcích parc.č. 

1970/2 (ostatní komunikace/ silnice), 1970/14 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 1373 (ostatní 

plocha/ jiná plocha), 1375/2 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 1970/18 (ostatní plocha/ ostatní 

komunikace), 2940 (ostatní plocha/ neplodná půda), 3023 (vodní plocha), 3050 (lesní pozemek), 

3049 (trvalý travní porost), 1409/1 (trvalý travní porost) , 1344/1 (ostatní plocha/ ostatní 

komunikace), 1375/1 (zahrada), 495/3 (zahrada), 2725 (trvalý travní porost), 1970/13 (ostatní 

plocha/ ostatní komunikace), 3124 (vodní plocha), 1368 (zastavěná plocha a nádvoří), 2736/1 

(trvalý travní porost), 2721 (trvalý travní porost), k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

Ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona stanoví: „Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje 

navržený záměr, vymezí pozemky pro jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo 

scelování pozemků, a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu 

a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných 

zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního 

souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby dokumentace pro provádění 

stavby; tato dokumentace musí být zpracována vždy u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 

písm. e) bodů 4 až 8. V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být 

delší, než stanoví tento zákon, a v odůvodnění vždy vyhodnotí připomínky veřejnosti. U staveb 

dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro 

odstranění stavby nebo ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. V případech podle § 

78 odst. 6 stanoví v potřebném rozsahu podmínky pro provedení záměru.“ 
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Z dikce ust. § 86 odst. 4 stavebního zákona vyplývá: „Pokud žádost neobsahuje požadované 

náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění a řízení přeruší, usnesení o přerušení 

se oznamuje pouze žadateli.“   

 

Po prostudování předložené žádosti a předložených dokladů stavební úřad zjistil, že žádost nemá 

předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný doklad pro posouzení umístění navrhované 

stavby v území.  Žadatel byl proto v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu vyzván k doplnění 

žádosti ve lhůtě do 29.10.2021 a z tohoto důvodu bylo též usnesením rozhodnuto podle ust. § 64 

odst. 1 písm. a) správního řádu, o přerušení územního řízení.  

 

Podáním dne 25.10.2021 požádal žadatel o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby pro výše uvedenou stavbu. Svůj požadavek odůvodnil skutečností, 

že dosud neobdržel všechna stanoviska.  

Z dikce ust. 39 odst. 2 správního řádu vyplývá, že „lhůtu určenou správním orgánem může na 

žádost účastníka řízení správní orgán za podmínek stanovených v odst. 1 § 39 správního řádu 

usnesením přiměřeně prodloužit.“ 

 

Usnesením pod č.j. SÚ/328/2349/2021/Sp ze dne 10.11.2021 v souladu s ust. § 39 odst. 2 

správního řádu byla žadateli o vydání územního rozhodnutí prodloužena lhůta pro doložení 

chybějících náležitostí do 31.12.2021.  

 

Dne 15.12.2021 obdržel stavební úřad Městského úřadu Brušperk doplnění žádosti dle zaslané 

výzvy o chybějící podklady. 

 

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 uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí 

být 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 se 

oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního 

řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se 

doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení 

podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a).“ 

 

Po doplnění předepsaných náležitostí oznámil stavební úřad opatřením ze dne 22.03.2022 

v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby: 

„Chodník se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615“ na 

pozemcích parc.č. 1970/2 (ostatní komunikace/ silnice), 1970/14 (ostatní plocha/ ostatní 

komunikace), 1373 (ostatní plocha/ jiná plocha), 1375/2 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 

1970/18 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 2940 (ostatní plocha/ neplodná půda), 3023 (vodní 

plocha), 3050 (lesní pozemek), 3049 (trvalý travní porost), 1409/1 (trvalý travní porost) , 1344/1 

(ostatní plocha/ ostatní komunikace), 1375/1 (zahrada), 495/3 (zahrada),  2725 (trvalý travní 

porost), 1970/13 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 3124 (vodní plocha), 1368 (zastavěná 

plocha a nádvoří), 2736/1 (trvalý travní porost), 2721 (trvalý travní porost), k.ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí. 

 

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. 

 

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. 
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Účastníci řízení a dotčené orgány mohli nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí u stavebního 

úřadu MěÚ v Brušperku  v úřední dny pondělí a středu od 8.00-11.30 a od  13.00-17.00 hod. 

Námitky a připomínky k podané žádosti o územní rozhodnutí mohli účastníci řízení uplatnit ve 

lhůtě do 29.04.2022 s tím, že jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohly dotčené 

orgány uplatnit závazná stanoviska s tím, že  jinak k nim nebude přihlédnuto.    

 

Účastníci řízení a dotčené orgány byli v oznámení řádně poučeni, že závazná stanoviska, která 

mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a  námitky účastníků řízení  a připomínky 

veřejnosti musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě do 29.04.2022, 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. 

Dle ust. § 89 odst. 2 se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto 

při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

Z dikce ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona pak vyplývá, že obec uplatňuje v územním řízení 

námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení 

podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 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. 

 

Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení zároveň oznámil, že účastníci řízení mají možnost 

podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k jeho 

podkladům a to ve dnech 02.05.2022, 04.05.2022 a  09.05.2022 v kanceláři stavebního úřadu 

MěÚ v Brušperku. Současně uvedl, že z hlediska zásady koncentrace řízení podle ustanovení § 89 

odst. 1 stavebního zákona neslouží tyto lhůty k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně 

vyjadřovat k projednávané věci a uplatňovat nové námitky a připomínky. 

 

Možnosti uplatnit námitky před vydáním územního rozhodnutí ve stanové lhůtě využil písemným 

podáním dne 07.04.2022 účastník řízení - Miroslava Galásková, Brušperská 506, 739 23 Stará 

Ves nad Ondřejnicí, vlastník sousedního pozemku parc. č. 1397/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, 

ve znění (citace): 

„Věc: 1/NESOUHLAS se stavbou cyklochodníku tj.chodník se smíšeným provozem cyklistů a 

chodců ve Staré Vsi nad Ondřejnicí podél komunikace III/48615 dle Vašeho 

č.j.SÚ/328/998/2021/Sp. 

          2/SOUHLAS  s výstavbou pouze chodníku. 

Jsme účastníci územního řízení a jeho zahájení dne 22.03.2022 stavebním úřadem Městského 

úřadu Brušperk pod č. parcely 1397. 

Důvodem nesouhlasu – výjezd z uvedené parcely přes projektovaný cyklochodník na vozovku výše 

uvedené komunikace je nebezpečný ba přímo vražedný pro cyklistu i řidiče vozidla /řidič vozidla 

nemá výhled na cyklostezku – ani vpravo, ani vlevo./ 

Na tuto skutečnost byla na místě provedená za přítomnosti pana starosty OÚ St.Vsi n.O. Ing. 

Dvořáka a projektanta před třemi roky, praktická zkouška. Z koordinačního situačního výkresu 

vidím, že nebyla vzata v úvahu a není řešena. 

Poznámka: tak nebezpečných výjezdů z vlastnických parcel je celkem pět, další čtyři jsou: parc.č. 

195/2-5 (č.p.541), 3127/2 (č.p.780), 1396 (č.p.208) a 1400 (č.p.616). 

Tito majitelé parcel se Vám k územnímu řízení nevyjádří – netuší, že nějaké probíhá. 
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Podivné je, že nás pět/nepočítám dvojitá vlastnictví/-dá se říci problémových vlastníků 

s bezprostředním sousedstvím stavby-nebylo písemně obesláno Oznámením o zahájení územního 

řízení  a jmenovitě uvedení jako jiní sousedé, ale jsme uvedení pod čarou jen číslama parcel??? 

Proč??? Na úřední desce OÚ St.Vsi n/O jsem 31.03.2022 viděl vyvěšenou jen titulní stránku 

Oznámení t.zn. bez seznamu účastníků územního řízení. Nás pět majitelů výše uvedených parcel 

jsme /ne/měli být informováni o zahájení územního řízení??? ÚMYSL?? 

Mám si to vysvětlit slovy u zmíněné praktické zkoušky cituji p. starostu „nesouhlasíte 

s cyklochodníkem, tak chodník nebude“ 

Ale my souhlasíme s výstavbou chodníka, ale NESOUHLASÍME a nikdy souhlasit nebudeme 

s výstavbou cyklochodníka s výše uvedených bezpečnostních důvodů. Na výkrese to vypadá dobře, 

ale co provoz? 

V každém domě je několik dopravních prostředků. 

Musíme apelovat/a žádáme/ aby se v uvedených pěti případech provedlo řízení na místě za 

přítomnosti zástupce OÚ, Stavebního úřadu, majitelů parcel a dopravního odboru Policie ČR.“ 

 

Výše uvedené námitky byly podány i za p. Galáska Bedřicha, bytem Brušperská 506, 739 23 Stará 

Ves nad Ondřejnicí. Tento však není účastníkem řízení, neboť vlastnické právo k sousednímu 

pozemku parc. č. 1397/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, náleží dle výpisu z katastru nemovitostí 

pouze p. Miroslavě Galáskové, Brušperská 506, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

Dne 13.04.2022 obdržel stavební úřad námitky k umístění předmětné stavby od účastníků řízení - 

Pavel Lyčka, Kosmonautů 1203/3, 736 01 Havířov – Podlesí, vlastník sousedního pozemku parc. 

č. 1376 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí  a Václav Lyčka, Brušperská 40, 739 23 Stará Ves nad 

Ondřejnicí,  vlastník stavbou dotčených pozemků parc. č. 1375/1 a 1375/2 a sousedního pozemku 

parc. č. 1374 vše v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, ve znění (citace): 

Podmínky pro stavbu uvedenou ve výše uvedeném řízení: 

p.č.1376 – nutnost zachování příkopu, popř. jeho zatrubnění s možností čištění. Svahové úpravy 

nutno provést tak, aby nedošlo k sesunutí včetně ozelenění. 

p.č.1374 - samotný sjezd z tohoto pozemku provést v celé jeho šíři cca 18 m. Důvod požadavku 

vjíždění těžkých vozidel včetně traktorů. Sjezd provést z takového materiálu, aby 

nedošlo k jeho poškozování vlivem zátěže. Vlastník pozemku nebude sankciován 

z důvodu případného poškození (toto platí i pro poživatele věcného břemene na tomto 

pozemku). Vlastníkům pozemku parc.č.1376 a 1374 v k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

bude zřízeno věcné břemeno s právem přejíždět a přecházet přes stavbu pod názvem 

„Chodník se sníženým provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615. 

p.č.1375/1 – vybudování samotného sjezdu mezi autobusovou zastávkou a p.č.1374 i z hlavní 

silnice (snížení obrubníku). Dnes umístěn vedle informační tabule. Trvalý zábor uhradit 

za cenu 1.000,-Kč za 1m2.  

Požadujeme ústní projednání výše uvedených požadavků s projektantem stavby a provést písemný 

zápis z tohoto jednání na místě stavby. Bez zpracování výše uvedených podmínek nesouhlasíme 

s vydáním rozhodnutí stavby pod názvem „Chodník se sníženým provozem cyklistů a chodců podél 

komunikace III/48615“.“ 

 

Žádostí ze dne 10.08.2022 pod č.j. SÚ/330/998/2021/Sp požádal Městský úřad Brušperk, stavební 

úřad, v souvislosti s podanými námitkami a připomínkami k oznámení o zahájení územního řízení 

o vyjádření k podaným námitkám a připomínkám: 

- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  

- Krajské Ředitelství Policie MSK, územní odbor Frýdek – Místek, dopravní inspektorát Frýdek - 

Místek  

- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava, zastupující 

žadatele o vydání územního rozhodnutí. 

 

Dne 30.06.2022 obdržel prostřednictvím e-mailu Městský řad Brušperk, stavební úřad vyjádření 

k námitkám od projektanta stavby: Ing. Ondřej Bojko, který uvádí následující: 
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Miroslava a Bedřich Galáskovi:  

Situace stavby byla v průběhu projednávání PD doplněna o rozhledové trojúhelníky jednotlivých 

sjezdů a dané řešení bylo konzultováno s Policií ČR, jejíž souhlasné stanovisko je součástí 

dokladové části PD. Většina rozhledů sjezdů vyhoví bez dalších úprav, pouze u sjezdů na pozemek 

parc.č. 494/2, 495/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí budou cyklisté na stezce vychýlení pomocí 

dopravního značení blíže k vozovce tak, aby byly dodrženy dostatečné rozhledy také u 

zmiňovaných sjezdů. Dopravní značení je součástí až následného projekčního stupně 

(dokumentace pro stavební povolení), z toho důvodu není v tuto chvíli doloženo. 

Pavel Lyčka, Václav Lyčka:  

- parc. č. 1376- V rámci stavby bude zachována funkce odvodňovacího příkopu. Příkop bude 

zatrubněn, ale mezi stezkou a zatravněným svahem bude uložen betonový žlab, který stékající 

vodu ze svahu bude zachytávat a odvádět do vpusti a z ní do zatrubněného příkopu. Pozemek 1376 

k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nebude stavbou dotčen. 

- parc. č. 1374- požadavek na délku samostatného sjezdu 18 m je v rozporu s čl.10.1.2.12 ČSN 73 

6110. Konstrukce sjezdu je řešena na pojezd vozidel. Věcné břemeno (služebnost) musí zřídit 

vlastník stavby, tj. stavebník v daném případě. 

p.č.1375/1- požadavek na zřízení samostatného sjezdu v daném místě je v rozporu s ČSN 73 6425-

1 (sjezd nelze zřídit v místě nástupní hrany), investor může případně při souhlasu Policie ČR a 

vlastníka komunikace na žádost majitele pozemku zřídit nový vjezd mimo vlastní nástupní hranu. 

  

Dne 14.07.2022 obdržel Městský řad Brušperk, stavební úřad, vyjádření k námitkám od obce 

Stará Ves nad Ondřejnicí, které je totožné s vyjádřením p. Ing. Ondřeje Bojka (viz. výše). 

 

Dne 12.08.2022 obdržel Městský řad Brušperk, stavební úřad, stanovisko k námitkám od 

Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, č.j. SMO/523733/22/OD/Šev, v němž je uvedeno:  

„Úřad vám k předmětné záležitosti sděluje následující: 

-k předmětné stavbě bylo úřadem vydáno souhlasné závazné stanovisko v rámci koordinovaného 

stanoviska pod.č.1933/2018, 

- v podaných námitkách účastníků územního řízení nejsou uvedeny žádné námitky brojící proti 

úřadem vydanému závaznému stanovisku, 

- v námitkách a připomínkách jsou uvedeny požadavky na svolání místního šetření za přítomnosti 

investora a Policie ČR ÚO DI Frýdek – Místek, účast úřadu není účastníky řízení požadována. 

Ze strany úřadu je to vše, co lze k podaným námitkám a připomínkám sdělit.“ 

 

Dne 15.09.2022 pod č.j. SÚ/330/998/2021/Sp poslal Městský úřad Brušperk, stavební úřad, 

v souvislosti s podanými námitkami a připomínkami k oznámení o zahájení územního řízení 

urgenci žádosti na Krajské Ředitelství Policie MSK, dopravní inspektorát. 

 

Dne 12.10.2022 obdržel Městský řad Brušperk, stavební úřad, vyjádření Krajského ředitelství 

Policie MSK, územní odbor Frýdek - Místek, pod č.j.KRPT-189494-3/ČJ-2022-070206 který 

k podaným námitkám a připomínkám účastníků řízení uvádí následující: 

• „Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie MSK, Územní 

odbor Frýdek – Místek, jakožto dotčený orgán v souladu s ustanovením § 16 odst.2 písm. b) 

zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vydal 

ve věci předmětné stavby pod č.j.: KRPT-75935-2/ČJ-2018-070206, souhlasné stanovisko, 

neboť předložená projektová dokumentace zpracovaná Ing. Ondřejem Bojkem, Haskoning 

DHV CR, spol. s.r.o., sídlem Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČ: 45797170, byla 

vypracována v souladu s platnou legislativou, včetně hlediska zajištění bezpečnosti silničního 

provozu a jeho účastníků. 

• Předložená vypracovaná projektová dokumentace: B. Souhrnná technická zpráva, čl. B 2.6 

Základní technický popis stavebních objektů, SO 101 - Místní komunikace (str. 19), a B.4 

Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie, a) Popis 

dopravního řešení (str. 30), deklaruje, že v rámci výstavby bude provedena rekonstrukce a 

úprava stávajících sjezdů a vstupů k rodinným domům, z čehož vyplývá splnění podmínek 
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vyplývajících z ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic a ČSN 736110 Projektování místních 

komunikací, ve věci připojování sousedních nemovitostí. 

• Ve věci připomínky k připojení sousední nemovitosti, pozemek parc. č. 1374, k.ú. Stará Ves 

nad Ondřejnicí, resp. požadavku na zachování stávající šířky připojení 18m a to z důvodu 

užívání připojení nákladními a zemědělskými vozidly, doporučujeme přerušení v místě 

připojení chodník přerušit. 

• Ve věci připojení sousední nemovitosti, pozemek parc. č. 1375/1, k.ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí, je nutné postupovat v souladu s § 10 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, jelikož se jedná o zřízení nového připojení sousední 

nemovitosti.“ 

 
Vzhledem k tomu, že došlo k doplnění spisu o výše uvedené písemnosti, vydal dne 29.09.2022 

Městský řad Brušperk, stavební úřad, pod č.j. SÚ/328/998/2021/Sp opětovně přípis Seznámení 

s podklady pro rozhodnutí. Účastníkům  řízení tak byla znovu dána možnost podle ust. § 36 odst. 

3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí a to ve 

dnech 26.10.2022, 31.10.2022 a 02.11.2022. 

 
Dne 26.10.2000 se dostavil do kanceláře stavebního úřadu účastník řízení – Dušan Novobilský, 

Brušperská 208, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí (vlastník sousedního pozemku parc. č. 1396 k.ú. 

Stará Ves nad Ondřejnicí), aby využil možnosti nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Dne 26.10.2000 se taktéž dostavil do kanceláře stavebního úřadu účastník řízení – Václav Lyčka, 

Brušperská 40, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, aby využil možnosti nahlédnout do podkladů 

pro vydání rozhodnutí. 

 

Obecně je nutno uvést, že proces územního řízení o umístění stavby  je upraven v ust. § 85 až § 94 

stavebního zákona a v ust. § 3 vyhlášky 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. – žádost o vydání 

rozhodnutí  umístění stavby) 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 dále dokumentaci 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dle přílohy č. 

1 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby).  

 

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. 

 

V ust. § 86 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno: „Žádost o vydání územního rozhodnutí 

obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu, základní údaje o požadovaném 

záměru, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné 

právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním 

rozhodnutím přímo dotčeno.“  

 

Dikce ust. § 86 odst. 5 stavebního zákona stanoví: „V případě řízení s velkým počtem účastníků se 

v žádosti o vydání územního rozhodnutí účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru“.  

 

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla žadatelem podána na předepsaném formuláři (příloha 

č. 1  k vyhl. č. 503/2006 Sb., je úplná, byly k ní doloženy přílohy dle části B formuláře a 
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dokumentace dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“). 

 

Žadatel předložil úplnou a přehlednou projektovou dokumentaci, která je zpracována v souladu 

s územně plánovací dokumentací obce Stará Ves nad Ondřejnicí a je zpracována oprávněnou 

(autorizovanou) osobou dle přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. Projektovou dokumentaci 

vypracoval Ing. Ondřej Bojko, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT – 1103378) 

v dubnu 2018 s aktualizací v říjnu 2021. V projektové dokumentaci jsou zapracovány údaje o 

dodržení obecných požadavků na využití území a technických požadavků na stavby a uplatněné 

podmínky a požadavky ze strany správních orgánů a dotčených správců inženýrských sítí. 

Dokumentace obsahuje části A-D členěné na jednotlivé části s tím, že rozsah jednotlivých částí 

odpovídá druhu a významu projednávaného záměru a jeho stavebně technickému provedení.  

 

Z dikce ust. § 86 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

žadatel připojí: 

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a                                                    - doloženo 

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle 

zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona                                                             - doloženo 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 

nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem                                 - doloženo      

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr 

vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury  - záměr 

nevyžaduje 

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 

technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část                 - doloženo.      

 

Údaje  o vlastnictví stavbou dotčených pozemků i sousedních pozemků si opatřil stavební úřad 

v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. 

 

Při konečném posuzování žádosti stavebníka o vydání územního rozhodnutí vycházel stavební 

úřad z těchto podkladů a dokladů: 

- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 06.05.2021 

- plná moc k zastupování 

- usnesení o přerušení územního řízení vč. výzvy k doložení chybějících podkladů vše pod č.j. 

SÚ/328/998/2021/Sp ze dne 22.06.2021 

- žádost o prodloužení lhůty k doplnění podkladů ze dne 25.10.2022 

- usnesení o prodloužení lhůty pro doložení podkladů k žádosti pod č.j. SÚ/328/2349/2021/Sp ze 

dne 10.11.2021 

- doplnění žádosti ze dne 08.04.2022 

- zaslání vyjádření a stanovisek ze dne 02.11.2022 

- usnesení o přerušení územního řízení vč. výzvy k doložení chybějících podkladů vše pod č.j. 

SÚ/328/998/2021/Sp ze 22.06.2021 

- doplnění výzvy ze dne 15.12.2022 

- oznámení o zahájení územního řízení pod č.j. SÚ/328/998/2021/Sp ze dne 22.03.2022 

- připomínky k oznámení o zahájení územního řízení ze dne 13.04.2022 

- připomínky k oznámení o zahájení územního řízení ze dne 07.04.2022 

- žádost o vyjádření k podaným námitkám ze dne 10.08.2022 

- urgence žádosti o vyjádření k podaným námitkám ze dne 15.09.2022 

- seznámení s podklady č.j.SÚ/328/998/2021/Sp ze dne 29.09.2022 

- záznam o nahlížení do spisu ze dne 06.04.2022 a 2x ze dne 26.10.2022 

- vyjádřen projektanta k podaným námitkám ze dne 30.06.2022 

- vyjádření obce k podaným námitkám, ze dne 14.07.2022 

- stanovisko k námitkám účastníků řízení ze dne 12.08.2022 

- vyjádření k námitkám a připomínkám ze dne 12.10.2022 

- informace o vlastnictví sousedních pozemků a staveb 

https://next.codexis.cz/legislativa/CR13935_2021_01_01#L3787
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- doklady o vlastnictví pozemků dotčených stavbou – list vlastnictví z katastru nemovitostí 

- kopie katastrální mapy dotčeného území se zákresem stavby 

- projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou – Ing. Ondřej Bojko, autorizovaný 

inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 1103378, z října dubna 2018, aktualizace říjen 2021  

- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, vyjádření Sp.zn.73789/2017-8201-OÚZ-

BR ze dne 10.04.2017 

- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v místě stavby 

- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků dle úst. § 184a stavebního zákona vyznačené na 

situačním výkresu 

- Vyjádření Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

zn. POD/13626/2021/9232/848 ze dne 09.08.2021 

- vyjádření obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí, č.j.722/2021 ze dne 30.08.2021 

- stanovisko silničního správního úřadu,  č.j.723/2021 ze dne 30.08.2021 

- rozhodnutí Obecního úřadu Stará ves nad Ondřejnicí ze dne 20.09.2021 

- sdělení obce Stará Ves nad Ondřejnicí ze dne 29.10.2018 

- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, závazné stanovisko 

Sp.zn.112165/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 05.05.2021  

- Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí a zemědělství, uvědomění č.j.MSK 53933/2019 

ze dne 16.05.2019 

- Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, koordinované stanovisko 

KS 1933/2018 č.j. SMO/648774/18/ÚHAaSŘ/Gav ze dne 13.02.2019  a závazné stanovisko KS 

1933/2018 č.j. SMO/657628/18/ÚPaSŘ/Čer ze dne 09.11.2018 

- Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 

SMO/657630/18/OŽP/Mrt ze dne 11.02.2019 

- Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy, rozhodnutí č.j. SMO/230687/18/OD/Šev ze dne 

09.05.2018 a závazné stanovisko č.j.SMO/665531/18/OD/Pot ze dne 31.10.2018 

- Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, závazné stanovisko č.j. 

SMO/630391/22/ÚPaSŘ/Slo ze dne 21.09.2022 

- Krajská hygienická stanice MSK, závazné stanovisko č.j.KHSMS 1639/2018/OV/HOK ze dne 

11.04.2018 

- Hasičský záchranný sbor MSK, závazné stanovisko č.j.HSOS-3168-2/2018 ze dne 04.04.2018 

- Krajské ředitelství Policie MSK, územní odbor Frýdek – Místek, souhlas č.j.KRPT-75935-2/ČJ-

2018-070206 ze dne 25.04.2018 

- Správa silnic MSK, příspěvková organizace, středisko Ostrava, zn.SSMSK/2020/130582/081/Po 

ze dne 28.05.2020, zn.SSMSK/2018/8329/046/Po ze dne 16.04.2018 a prodloužení 

zn.SSMSK/2022/29559/109/Po ze dne 05.10.2022 

- Povodí Odry, státní podnik, POD/13626/2021/9232/848 ze dne 09.08.2021, 

POD/04957/2018/9232/848 ze dne 08.06.2020, POD/04957/2018/9232/848 ze dne 17.04.2018 a 

prodloužení č.j.POD/18787/2022 ze dne 21.10.2022 

- Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí, po změně č. 1.  

 

Z ust. § 90 stavebního zákona vyplývá, že „v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr 

žadatele v souladu s požadavky: 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 

využívání území,  

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,  

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů  nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů. 

 

Výše uvedený záměr posoudil Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a 

stavebního řádu, orgán územního plánování, v závazném stanovisku pod č.j. 

SMO/630391/22/ÚPaSŘ/Slo ze dne 21.09.2022 dle § 96b odst. 3 stavebního zákona a to 

z hlediska souladu předmětného záměru s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
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pozdějších aktualizací, Zásadami územního rozvoje MSK ve znění pozdějších aktualizací, 

Územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí, po Změně č.1 a s cíli a úkoly územního 

plánování, se závěrem, že záměr je z výše uvedených hledisek přípustný. 

Podkladem pro posuzování záměru v území je Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí, vydaný dne 

12.05.2014 usnesením Zastupitelstva  obce Stará Ves nad Ondřejnicí č. 1/220514, ve znění 

schválené a vydané změny č. 1. 

 

Posouzení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů: 

 

V místě záměru se nachází tyto inženýrské sítě, k jejichž ochraně vydali jejich vlastníci a správci 

svá vyjádření (stanoviska): 

- plynárenské zařízení - STL plynovody a STL plynovodní přípojky – správce GasNet, s.r.o., 

Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem  

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  

- telekomunikační kabely – správce CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  

- vodovodní řady  DN 80 a DN 100 a přivaděč pitné vody DN 1600 – vlastník a správce 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava – 

Mariánské hory  

- splašková kanalizace – vlastník  Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves 

nad Ondřejnicí  

- podzemní i nadzemní síť NN a VN a trafostanice – vlastník a správce ČEZ Distribuce a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

 

K záměru se dále vyjádřili: 

- správce krajské silnice III/48615 - Správa silnic MSK, příspěvková organizace, středisko 

Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  

- správce povodí  a vodního toku Machůvka a Ondřejnice - Povodí Odry, státní podnik, 

Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- Krajské ředitelství Policie MSK, územní odbor Frýdek – Místek, Beskydská 2061, 738 19 

Frýdek – Místek  - souhlas  s předloženou dokumentací (č.j.KRPT-75935-2/ČJ-2018-070206 

ze dne 25.04.2018). 

 

K záměru se vyjádřily následující správní orgány: 

- Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  - silniční 

správní úřad ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací 

- Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  - 

povolení kácení dřevin (rozhodnutí  ze dne 20.09.2021) 

- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany 

územních zájmů a státního odborového dozoru, Tychonova 1, 160 01 – Praha 6  - souhlasné 

závazné stanovisko (Sp.zn.112165/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 05.05.2021) 

- Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava  - koordinované stanovisko KS 1933/2018 č.j. SMO/648774/18/ÚHAaSŘ/Gav ze 

dne 13.02.2019:   

- Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava  - závazné stanovisko – přípustný záměr (KS 1933/2018 č.j. 

SMO/657628/18/ÚPaSŘ/Čer ze dne 09.11.2018) 

- Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava (KS 1933/2018) – kladné závazné stanovisko (č.j. SMO/657630/18/OŽP/Mrt ze 

dne 11.02.2019) 

- Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava - souhlasné 

závazné stanovisko (č.j.SMO/665531/18/OD/Pot ze dne 31.10.2018) 

- Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava  - rozhodnutí  o 

povolení zvláštního užívání silnice III/48615 (č.j. SMO/230687/18/OD/Šev ze dne 

09.05.2018) 
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- Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava - závazné stanovisko (č.j. SMO/630391/22/ÚPaSŘ/Slo ze dne 21.09.2022) – 

posouzení souladu s politikou  územního rozvoje a územně plánovací  dokumentací a 

z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování – záměr je přípustný 

- Krajská hygienická stanice MSK, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava – souhlasné závazné 

stanovisko (č.j.KHSMS 1639/2018/OV/HOK ze dne 11.04.2018) 

- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh  - souhlasné 

závazné stanovisko (č.j.HSOS-3168-2/2018 ze dne 04.04.2018). 

 

Žádný z dotčených orgánů státní správy, hájících zájmy podle zvláštních právních předpisů,  

nevydal k umístění předmětného záměru záporné vyjádření či nesouhlasné stanovisko. 

Proto tedy posuzovaný záměr není v rozporu ani s těmito zájmy. 

 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy zapracoval stavební úřad 

do podmínek výroku tohoto rozhodnutí. 

Obecně je nutno uvést, že proces územního řízení o umístění stavby  je upraven v ust. § 85 až § 94 

stavebního zákona a v ust. § 3 vyhlášky 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. – žádost o vydání 

rozhodnutí  umístění stavby) 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 dále dokumentaci 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dle přílohy č. 

1 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby).  

 

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. 

 

Po posouzení podané žádosti z hledisek uvedených v ust. § 90 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

dospěl stavební úřad k závěru, že umístění navrhované stavby splňuje požadavky stanovené 

stavebním zákonem a náležitosti uvedené jak v ust. § 86 odst. 2 stavebního zákona, tak také ust. § 

9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, možností a způsobem napojení a podmínkami 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

závaznými stanovisky, rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

Stavba je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a vyhovuje 

technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení:  

a) žadatel 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

 

Dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení dále: 

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. 

 

Stavební úřad vymezil účastníky územního řízení takto: 



SÚ/328/998/2021/Sp 15 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: (žadatel) 

Žadatelem je právní subjekt:  

• Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
                                                                                                                
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: (obec, na jejímž území má být 

požadovaný záměr uskutečněn) 

Záměr bude umístěn na katastrálním území: 

•  Obce Stará Ves nad Ondřejnicí 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: (vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 

věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) 

• Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – vlastník 

stavbou dotčených pozemků parc. č. 1970/13, 1344/1, 1970/14, 1373, 1970/18, 3050, 

3049, 1344/1 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí, oprávněný z věcného břemene pro pozemek 

parc.č. 3023 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly – oprávněný 

z věcného břemene pro pozemek parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Jindřich Holaň, Hůrská 50, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – vlastník stavbou dotčeného 

pozemku parc.č. 2940 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Václav Lyčka, Brušperská 40, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - vlastník stavbou 

dotčeného pozemku parc.č. 1375/1 a 1375/2 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Ing.Josef Mikuš, K Pískovně 44, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – vlastník stavbou 

dotčených pozemků parc.č. 2725 a  2721 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – 

vlastník stavbou dotčeného pozemku parc.č. 3023 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – oprávněný z věcného břemene 

pro pozemek parc.č. 3023 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Správa silnic MSK, příspěvková organizace, Úprková 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz – 

vlastník stavbou dotčeného pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará ves nad Ondřejnicí 

• Petr Kuběna, Brušperská 685, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – oprávněný z věcného 

břemene pro pozemek parc.č. 1970/2 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Milada Kuběnová, Brušperská 685, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - oprávněný 

z věcného břemene pro pozemek parc.č. 1970/2 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Irena Peterová, Bělská 276, 739 21 Paskov – vlastník stavbou dotčeného pozemku parc.č. 

1409/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Jiří Javorek, Brušperská 540, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – spoluvlastník stavbou 

dotčeného pozemku parc.č. 495/3, a 2736/1 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Ludmila Javorková, Brušperská 540, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - spoluvlastník 

stavbou dotčeného pozemku parc.č. 495/3, a 2736/1 k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Lukáš Javorek, Brušperská 39, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – vlastník stavbou 

dotčených pozemků parc.č. 3124 a 1368 k.ú.Stará ves nad Ondřejnicí 

• Jindřich Lyčka, Brušperská 787, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Ing.Vladimír Janečka, Veleslavínova 1866/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – 

oprávněný z věcného břemene na pozemcích parc.č. 1970/2 a 3049 k.ú.Stará Ves nad 

Ondřejnicí 

• Marie Pavlíková, Brušperská 695, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Pavel Lyčka, Kosmonautů 1206/3, 736 01 Havířov – Podlesí 

• Bc.Roman Galásek, K Pískovně 767, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - oprávněný 

z věcného břemene na pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 
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• Dagmar Galásková, K Pískovně 767, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - oprávněný 

z věcného břemene na pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Ing. Robin Šebo, K Pískovně 281, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Zuzana Harabišová, Staroveská 312, 739 44 Brušperk - oprávněný z věcného břemene na 

pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Tomáš Bilý, K Pískovně 776, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Zuzana Bílá (původně Benková), K Pískovně 766, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí- 

oprávněný z věcného břemene na pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Ing.Vladimír Kubín, Horymírova 2917/118, 700 30 Ostrava – Zábřeh - oprávněný 

z věcného břemene na pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Hana Kubínova, Horymírova 2917/118, 700 30 Ostrava – Zábřeh - oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Bc.Čeněk Rumian, K Pískovně 282, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - oprávněný 

z věcného břemene na pozemku parc.č. 1344/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Bc.Petr Nesrsta, Brušperská 806, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Eva Nesrtová, Brušperská 806, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Alan Súkeník, Brušperská 783, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Pavla Súkeniková, Brušperská 783, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – oprávněný 

z věcného břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Ing. Eva Dimunová, Mozartova 2052/10, 700 30 Ostrava – Zábřeh – Oprávněný 

z věcného břemene pro pozemek parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí (původní 

vlastník Ing.Michal Kot) 

• Ing. Miroslav Pešák, Karla Pokorného 1402/22, 708 00 Ostrava – Poruba  – oprávněný 

z věcného břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Ing. Veronika Pešáková, Karla Pokorného 1402/22, 708 00 Ostrava – Poruba – oprávněný 

z věcného břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Radek Šlachta, K Nadjezdu 1113/6, 720 00 Ostrava – Hrabová - oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Jarmila Šlachtová, K Nadjezdu 1113/6, 720 00 Ostrava – Hrabová – oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

• Kateřina Malue, Hluboká 507, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí– oprávněný z věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1970/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (osoby, jejichž vlastnické právo 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 

může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) 

• Vlastníci pozemků parc.č. 1426/1, 2935, 2936, 1459/1, 1374, 1403, 3127/1, 1369, 3126, 

1426/2, 1423/4, 495/2, 494/2, 1399, 1400/1, 1400/2, 546/1, 1376, 1396, 1600/2, 1600/8, 

3129/4, 3129/3, 3129/2, 2717/2, 3129/6, 3128/1, 3128/2, 3129/5, 3127/2, 491, 492, 1397/1, 

3129/5, 2376/2 

dále vlastníci a správci stávajících inž. sítí a zařízení: 

• GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem  

• GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava – 

Mariánské hory  

• ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  
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• Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  (vlastník 

stávající splaškové kanalizace) 

a dále: 

• Správa silnic MSK, příspěvková organizace, středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava – správce krajské silnice 

• Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – správce 

stávajících  místních a veřejně přístupných účelových komunikací 

• Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – správce 

povodí a vodních toků Ondřejnice a Machůvka.  

 

V průběhu územního řízení došlo ke změně vlastnických vztahů u pozemku parc. č. 3129/6 k.ú. 

Stará Ves nad Ondřejnicí a to k převodu z původního vlastníka – Ing.Michal Kot, Šrobárová 

552/26, 720 00 Ostrava na nového vlastníka Ing. Eva Dimunová, Mozartova 2052/10, 700 30 

Ostrava – Zábřeh. 

 

Původní pozemek parc.č. 2736 byl v průběhu územního řízení rozdělen na pozemky parc.č. 

2376/1 (vlastníci Jiří a Ludmila Javorkovi, oba trvale bytem Brušperská 540, 739 23 Stará Ves 

nad Ondřejnicí) a 2736/2 (Věra Mrkvicová, DiS., Brušperská 702, 739 23 Stará Ves nad 

Ondřejnicí), přičemž stavbou dotčený pozemek je pozemek parc.č. 2376/1 k.ú. Stará Ves nad O. a 

pozemek parc.č. 2376/2 k.ú. Stará Ves nad O. je pro záměr pozemkem sousedním. 

 

Vzhledem k charakteru stavby - stavební úřad usoudil, že vlastnická ani jiná věcná práva 

k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

 

V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a 

další úkony v řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, 

která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení 

podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 

odst. 2 písm. a). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a 

v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a 

staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.  

 

Vzhledem k tomu, že stavební objekt  SO 501 - Přeložky plynovodů nevyžaduje podle ust. § 103 

odst. 1 písm. e) bod 6. stavebního zákona povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavební úřad 

v podmínkách výroku rozhodnutí (podmínka č. 17) stanovil, že pro realizaci tohoto záměru musí 

být  zpracována dokumentace pro provádění stavby, která bude stavebnímu úřadu předložena před 

zahájením stavby. 

 

V provedeném územním řízení byla účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona 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 ve dnech 26.10.2022, 31.10.2022 a 02.11.2022.  

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. 

 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 21/2016-83 ze dne 26.07.2016 „nemusí 

stavební úřad ve výroku územního rozhodnutí podrobně slovně specifikovat veškeré požadované 

údaje. Postačí, pokud v něm srozumitelně odkáže na projektovou dokumentaci, z níž jsou veškeré 

nezbytné informace zjistitelné. Pouhý slovní popis umísťované stavby totiž dle názoru Nejvyššího 

správního soudu není, zejména u členitých či jinak stavebně složitých staveb, s to přesně vytyčit 
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jejich umístění, prostorově je vymezit či určit území dotčené jejich vlivy. Odkáže-li stavební úřad 

na konkrétní dokumentaci, učiní ji grafickou součástí výroku. 

Proto stavební úřad stanovil, že  koordinační situační výkresy (C.3) v měřítku 1:500, se 

stanou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (viz. příloha). 

 

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 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 

- Jindřich Holaň, Hůrská 50, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Václav Lyčka, Brušperská 40, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Josef Mikuš, K Pískovně 44, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 

- Správa silnic MSK, příspěvková organizace, Úprková 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz 

- Petr Kuběna, Brušperská 685, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Milada Kuběnová, Brušperská 685, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Irena Peterová, Bělská 276, 739 21 Paskov 

- Jiří Javorek, Brušperská 540, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ludmila Javorková, Brušperská 540, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Lukáš Javorek, Brušperská 39, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Jindřich Lyčka, Brušperská 787, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Vladimír Janečka, Veleslavínova 1866/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- Marie Pavlíková, Brušperská 695, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Pavel Lyčka, Kosmonautů 1206/3, 736 01 Havířov – Podlesí 

- Bc.Roman Galásek, K Pískovně 767, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Dagmar Galásková, K Pískovně 767, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing. Robin Šebo, K Pískovně 281, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Zuzana Harabišová, Staroveská 312, 739 44 Brušperk 

- Tomáš Bilý, K Pískovně 766, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Zuzana Bílá (původně Benková), K Pískovně 766, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Vladimír Kubín, Horymírova 2917/118, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Hana Kubínova, Horymírova 2917/118, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Bc.Čeněk Rumian, K Pískovně 282, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Bc.Petr Nesrsta, Brušperská 806, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Eva Nesrtová, Brušperská 806, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Alan Súkeník, Brušperská 783, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Pavla Súkeniková, Brušperská 783, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing. Eva Dimunová, Mozartova 2052/10, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

- Ing. Miroslav Pešák, Karla Pokorného 1402/22, 708 00 Ostrava – Poruba 

- Ing. Veronika Pešáková, Karla Pokorného 1402/22, 708 00 Ostrava – Poruba 

- Radek Šlachta, K Nadjezdu 1113/6, 720 00 Ostrava – Hrabová 

- Jarmila Šlachtová, K Nadjezdu 1113/6, 720 00 Ostrava – Hrabová 

- Kateřina Malue, Hluboká 507, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

a dále: osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 

- vlastníci pozemků parc.č. 1426/1, 2935, 2936, 1459/1, 1374, 1403, 3127/1, 1369, 3126, 

1426/2, 1423/4, 495/2, 494/2, 1399, 1400/1, 1400/2, 546/1, 1376, 1396, 1600/2, 1600/8, 

3129/4, 3129/3, 3129/2, 2717/2, 3129/6, 3128/1, 3128/2, 3129/5, 3127/2, 491, 492, 1397/1, 

3129/5, 2376/2  k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava –   

Mariánské hory.  
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Vypořádání se s námitkami účastníků řízení  : 

Všeobecně je nutno na úvod uvést 

„Právní teorie a praxe dospěla v uvedeném kontextu k rozlišování námitek veřejnoprávních 

(územně či stavebně technické námitky) a námitek občanskoprávních. Zatímco o námitkách 

veřejnoprávních rozhoduje vždy stavební úřad, u námitek občanskoprávních tomu tak vždy není. 

Občanskoprávní námitky je možné totiž rozdělit do dvou skupin. Do první náleží námitky, které 

překračují pravomoc stavebního úřadu nebo spolupůsobících orgánů státní správy. Jedná se  

typicky o námitky zpochybňující vlastnické právo či jeho rozsah, námitky vydržení či existence 

věcného břemene. O těchto námitkách může s konečnou platností rozhodnout pouze soud. 

Stavební úřad má pouze povinnost pokusit se o dosažení dohody mezi stranami sporu, která by 

předešla soudnímu řízení. Pokud k dohodě nedojde, má stavební úřad pravomoc učinit si o 

námitce úsudek sám. Pokud by však námitka v případě její oprávněnosti znemožnila uskutečnit 

požadované opatření, nebo ho umožnila jen v jiné míře či formě, je stavební úřad povinen odkázat 

příslušného účastníka řízení (namítatele) na soud a stavební či jiné řízení přerušit. Druhou 

skupinou námitek jsou takové, které nepřekračují pravomoc stavebního úřadu, a ten je proto 

povinen o nich rozhodnout. Typicky se jedná o námitky proti předpokládané hlučnosti, prašnosti, 

zastínění, odstupu stavby apod. (tj. námitky budoucích imisí). Pokud si správní orgán činí úsudek 

sám místo rozhodnutí příslušného orgánu, nečiní tak, na rozdíl od něj, správním rozhodnutím. 

Úsudek pak není součástí výroku meritorního rozhodnutí, nýbrž ho správní orgán vyjádří a 

v odůvodnění rozhodnutí ve věci. Úsudek učiněný ve správním řízení také nijak nebrání tomu, 

aby jiný správní orgán nebo soud posoudil tuto otázku ve svém řízení zcela samostatně a odlišně. 

Úsudek sám je pak v plném rozsahu přezkoumatelný jak v rámci řízení o řádných, tak i 

mimořádných opravných prostředcích.“ – viz rozsudek nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 

25/2007-180 ze dne 19.11.2008. 

 

K jednotlivým námitkám účastníka řízení -  Miroslava Galásková, Brušperská 506, 739 23 

Stará Ves nad Ondřejnicí, vlastník sousedního pozemku parc. č. 1397/1 k.ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí - uvádí stavební úřad následující: 

„Věc: 1/NESOUHLAS se stavbou cyklochodníku tj.chodník se smíšeným provozem cyklistů a 

chodců ve Staré Vsi nad Ondřejnicí podél komunikace III/48615 dle Vašeho 

č.j.SÚ/328/998/2021/Sp. 

          2/SOUHLAS  s výstavbou pouze chodníku. 

Jsme účastníci územního řízení a jeho zahájení dne 22.03.2022 stavebním úřadem Městského 

úřadu Brušperk pod č. parcely 1397. 

Důvodem nesouhlasu – výjezd z uvedené parcely přes projektovaný cyklochodník na vozovku výše 

uvedené komunikace je nebezpečný ba přímo vražedný pro cyklistu i řidiče vozidla /řidič vozidla 

nemá výhled na cyklostezku – ani vpravo, ani vlevo./ 

Na tuto skutečnost byla na místě provedená za přítomnosti pana starosty OÚ St.Vsi n.O. Ing. 

Dvořáka a projektanta před třemi roky, praktická zkouška. Z koordinačního situačního výkresu 

vidím, že nebyla vzata v úvahu a není řešena. 

Poznámka: tak nebezpečných výjezdů z vlastnických parcel je celkem pět, další čtyři jsou: parc.č. 

195/2-5 (č.p.541), 3127/2 (č.p.780), 1396 (č.p.208) a 1400 (č.p.616). 

Tito majitelé parcel se Vám k územnímu řízení nevyjádří – netuší, že nějaké probíhá. 

Podivné je, že nás pět/nepočítám dvojitá vlastnictví/-dá se říci problémových vlastníků 

s bezprostředním sousedstvím stavby-nebylo písemně obesláno Oznámením o zahájení územního 

řízení  a jmenovitě uvedení jako jiní sousedé, ale jsme uvedení pod čarou jen číslama parcel??? 

Proč??? Na úřední desce OÚ St.Vsi n/O jsem 31.03.2022 viděl vyvěšenou jen titulní stránku 

Oznámení t.zn. bez seznamu účastníků územního řízení. Nás pět majitelů výše uvedených parcel 

jsme /ne/měli být informováni o zahájení územního řízení??? ÚMYSL?? 

Mám si to vysvětlit slovy u zmíněné praktické zkoušky cituji p. starostu „nesouhlasíte 

s cyklochodníkem, tak chodník nebude“ 

Ale my souhlasíme s výstavbou chodníka, ale NESOUHLASÍME a nikdy souhlasit nebudeme 

s výstavbou cyklochodníka s výše uvedených bezpečnostních důvodů. Na výkrese to vypadá dobře, 

ale co provoz? 

V každém domě je několik dopravních prostředků. 
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Musíme apelovat/a žádáme/ aby se v uvedených pěti případech provedlo řízení na místě za 

přítomnosti zástupce OÚ, Stavebního úřadu, majitelů parcel a dopravního odboru Policie ČR.“ 

 

K projektové dokumentaci pro územní řízení se vyjádřil  mimo jiné i odbor dopravy Magistrátu 

města Ostravy,  který vydal k předmětnému záměru souhlasné závazné stanovisko  dne 

31.10.2018 pod č.j.SMO/665531/18/OD/Pot. 

Projektová dokumentace pro územní řízení byla rovněž posouzena Krajským ředitelstvím Policie 

MSK, územním odborem Frýdek – Místek, který po jejím posouzení vydal souhlas  

s předloženou dokumentací, č.j.KRPT-75935-2/ČJ-2018-070206 ze dne 25.04.2018. 

 

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. 

Stavební úřad v územním řízení přezkoumal podanou žádost i připojené podklady a shledal, 

že podmínky uvedené v ust. § 90 stavebního zákona jsou splněny a proto je možné 

projednávanou stavbu v projektové dokumentaci  předloženým způsobem umístit. 

 

V souvislosti s podanými námitkami a připomínkami požádal stavební úřad žádostí ze dne 

10.08.2022 o vyjádření k podaným námitkám a připomínkám: 

- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  

- Krajské Ředitelství Policie MSK, územní odbor Frýdek – Místek, dopravní inspektorát Frýdek - 

Místek  

- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava, zastupující 

žadatele o vydání územního rozhodnutí. 

 

Dne 30.06.2022 obdržel stavební úřad prostřednictvím e-mailu vyjádření k námitkám od 

projektanta stavby - Ing. Ondřej Bojko a dne  14.07.2022  totožné vyjádření od Obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí (žadatel o vydání územního rozhodnutí), kteří uvádí následující: 

„Situace stavby byla v průběhu projednávání PD doplněna o rozhledové trojúhelníky jednotlivých 

sjezdů a dané řešení bylo konzultováno s Policií ČR, jejíž souhlasné stanovisko je součástí 

dokladové části PD. Většina rozhledů sjezdů vyhoví bez dalších úprav, pouze u sjezdů na pozemek 

parc.č. 494/2, 495/2 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí budou cyklisté na stezce vychýlení pomocí 

dopravního značení blíže k vozovce tak, aby byly dodrženy dostatečné rozhledy také u 

zmiňovaných sjezdů. Dopravní značení je součástí až následného projekčního stupně 

(dokumentace pro stavební povolení), z toho důvodu není v tuto chvíli doloženo.“ 

 

Dále dne 12.08.2022 obdržel stavební úřad stanovisko k námitkám od Magistrátu města Ostravy, 

odboru dopravy, č.j. SMO/523733/22/OD/Šev, v němž je uvedeno:  

„Úřad vám k předmětné záležitosti sděluje následující: 

-k předmětné stavbě bylo úřadem vydáno souhlasné závazné stanovisko v rámci koordinovaného 

stanoviska pod.č.1933/2018, 

- v podaných námitkách účastníků územního řízení nejsou uvedeny žádné námitky brojící proti 

úřadem vydanému závaznému stanovisku, 

- v námitkách a připomínkách jsou uvedeny požadavky na svolání místního šetření za přítomnosti 

investora a Policie ČR ÚO DI Frýdek – Místek, účast úřadu není účastníky řízení požadována. 

Ze strany úřadu je to vše, co lze k podaným námitkám a připomínkám sdělit.“ 

 

Dne 12.10.2022 obdržel Městský řad Brušperk, stavební úřad, vyjádření Krajského ředitelství 

Policie MSK, územní odbor Frýdek - Místek, pod č.j.KRPT-189494-3/ČJ-2022-070206 který 

k podaným námitkám a připomínkám účastníků řízení uvádí následující: 



SÚ/328/998/2021/Sp 21 

- „Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie MSK, Územní 

odbor Frýdek – Místek, jakožto dotčený orgán v souladu s ustanovením § 16 odst.2 písm. b) 

zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vydal 

ve věci předmětné stavby pod č.j.: KRPT-75935-2/ČJ-2018-070206, souhlasné stanovisko, 

neboť předložená projektová dokumentace zpracovaná Ing. Ondřejem Bojkem, Haskoning 

DHV CR, spol. s.r.o., sídlem Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČ: 45797170, byla 

vypracována v souladu s platnou legislativou, včetně hlediska zajištění bezpečnosti 

silničního provozu a jeho účastníků. 

- Předložená vypracovaná projektová dokumentace: B. Souhrnná technická zpráva, čl. B 2.6 

Základní technický popis stavebních objektů, SO 101 - Místní komunikace (str. 19), a B.4 

Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie, a) Popis 

dopravního řešení (str. 30), deklaruje, že v rámci výstavby bude provedena rekonstrukce a 

úprava stávajících sjezdů a vstupů k rodinným domům, z čehož vyplývá splnění podmínek 

vyplývajících z ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic a ČSN 736110 Projektování 

místních komunikací, ve věci připojování sousedních nemovitostí. 

 

Umisťovat stavby nebo zařízení a jejich změny lze jen na základě územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Územní řízení je řízení návrhové a je zahájeno 

dnem podání žádosti stavebníka. Rozsah a návrh umísťované stavby určuje stavebník, nikoli 

správní orgán. Stavební úřad je tímto rozsahem a návrhem vázán a nesmí jej svévolně měnit 

či ukládat žadateli povinnosti nad rámec předloženého návrhu. Smyslem územního řízení je 

projednání návrhu žadatele v rozsahu, jak ukládá stavební zákon, což znamená, že je posuzováno, 

zda konkrétní návrh splňuje požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů, a tudíž je 

v území přípustný. Pokud všem zákonným požadavkům návrh vyhovuje, nemá stavební úřad 

důvod žádost zamítnout, i kdyby bylo možné stavbu v území umístit jiným, než navrhovaným 

způsobem. Stavební úřad tedy v územním řízení neposuzuje ani nenavrhuje varianty 

architektonického či technického řešení stavby. Pokud účastníci řízení požadují jiné umístění 

stavby v území, ať nové nebo stávající, nelze tyto požadavky v územním řízení řešit, neboť 

variantní řešení umístění staveb je možné posuzovat pouze v rámci návrhu urbanistické koncepce 

území při pořizování územně plánovacích dokumentací a jiných územně plánovacích podkladů, či 

v rámci posuzování vlivů na životní prostředí procesy EIA. 

 

V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a 

další úkony v řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, 

která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení 

podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 

odst. 2 písm. a). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a 

v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a 

staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.  

 

Z dikce ust. § 144 odst. 1 správního řádu vyplývá - Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se 

řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky. 

V ust. § 144 odst. 6 správního řádu je pak uvedeno, že : V řízení s velkým počtem účastníků řízení 

lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 5, veřejnou vyhláškou. To se 

netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto 

účastníkům řízení se doručuje jednotlivě. 

 

Dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníky územního řízení osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 

na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 

Vzhledem k tomu, že paní Miroslava Galásková, Brušperská 506, 739 23 Stará Ves nad 

Ondřejnicí, je účastníkem řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (vlastník 

sousedního pozemku parc. č. 1397/1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí), bylo jí, stejně jako ostatním 

účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, doručeno oznámení o 

https://next.codexis.cz/legislativa/CR10979_2021_01_01#L1331
https://next.codexis.cz/legislativa/CR10979_2021_01_01#L208
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zahájení řízení zákonným způsobem v souladu s  ust. § 87  odst. 1 stavebního zákona veřejnou 

vyhláškou a to identifikací označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.  

 

Doručování veřejnou vyhláškou se dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu  provede tak, že se 

písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního 

orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo 

oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 

písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. 

 

Oznámení o zahájení územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Brušperk 

po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení o 

zahájení územního řízení bylo  zveřejněno též prostřednictvím elektronické úřední desky 

Městského úřadu Brušperk. 

Oznámení o zahájení územního řízení bylo rovněž vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu 

Stará Ves nad Ondřejnicí po dobu 15 dnů.  Toto vyvěšení má pouze informační účinek a nemá 

vliv na lhůtu doručení. 

 

Stavební úřad obdržel od Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí oznámení o zahájení 

územního řízení  s potvrzením vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a to v termínu od 23.03.2022 

do 07.04.2022. 

Na úředních deskách Městského úřadu Brušperk pak byla písemnost vyvěšena ve lhůtě do 

22.03.2022 do 07.04.2022. 

Zákonný způsob doručení oznámení o zahájení územního řízení tak byl splněn. 

 

Z ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že „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 uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí 

být kratší než 15 dnů.“ 

 

Stavebnímu úřadu v Brušperku jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, proto stavební úřad upustil v souladu s ust. § 87 odst. 1 

stavebního zákona od ústního jednání. 

 

Rovněž z rozsudku Městského soudu v Praze sp.zn. 11 Ca 402/2006-113 vyplývá, že: 

„Správní orgány nemají povinnost nařizovat místní šetření. Pokud měli žalobci za to, že v řízení 

před správními orgány nebyl dostatečně spolehlivě zjištěn skutkový stav, bylo na nich, aby 

postupovali podle § 52 správního řádu z roku 2004, podle něhož účastníci jsou povinni označit 

důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede 

důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.“ 

Jak již bylo uvedeno výše, územní řízení je řízení návrhové a je zahájeno dnem podání žádosti 

stavebníka. Rozsah a návrh umísťované stavby určuje stavebník, nikoli správní orgán. 

Stavební úřad je tímto rozsahem a návrhem vázán a nesmí jej svévolně měnit či ukládat 

žadateli povinnosti nad rámec předloženého návrhu. 

 

Rovněž z rozsudku Nejvyššího správního soudu zn. 2 As 107/2010 – 135 ze dne 29.03.2011  

vyplývá, že „Účastník řízení určuje ve svém návrhu předmět řízení, kterým je správní orgán 

vázán“. 

K této problematice se vyslovil rovněž rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 5 As 

320/2016-24 ze dne 14.12.2017: 

„Posuzuje-li stavební úřad v územním řízení soulad záměru s § 90 odst. 1 písm. d) stavebního 

zákona, činí tak v rozsahu záměru – stavby, jež je vymezena v žádosti o územní rozhodnutí.“ 
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Správní orgány dle ust. § 10 správního řádu jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, 

které jim byly svěřeny zákonem a na základě zákona. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v ust. § 159 odst. 2 stanoví, že projektant odpovídá za správnost, celistvost, 

úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 

proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 

projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních 

předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. 

Statické, popř. jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li 

projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu 

zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za 

zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím 

není dotčena. 

 

Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou (autorizovanou) osobou - Ing. Ondřej 

Bojko, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT – 1103378). 

Projektová dokumentace byla tedy vypracována osobou k tomu oprávněnou. Udělená autorizace 

ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., představuje záruku toho, že projektová dokumentace je 

vypracována v souladu s podmínkami v místě stavby a technickými požadavky na stavbu.  

 

Závěrem stavební úřad uvádí, že určité zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž po 

vlastnících okolních staveb je spravedlivé požadovat, aby takovéto zatížení snášeli, je-li 

přiměřené poměrům.  

Zde lze poukázat i na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.3.2010 č.j. 7 As 13/2010-

145, jehož závěry lze aplikovat i na tuto posuzovanou věc. Soud v uvedeném rozhodnutí uvedl, že 

vlastník sousední nemovitosti si nemůže osobovat právo na to, aby byla vyloučena každá stavební 

změna v sousedství, která by snížila míru jeho soukromí. Skutečnost, že na sousedním pozemku 

posuzovaná stavba dosud nestála, nezakládá vlastníkovi sousední nemovitosti právo na to, aby 

tento stav přetrval i do budoucna. Vlastník sousední nemovitosti „nevydržuje“ žádné právo na to, 

aby se výstavba na sousedním pozemku omezila více, než jaká omezení standardně vyžadují 

obecné poměry v území, jež jsou vyjádřeny v územním plánování. 

 

Vzhledem k výše uvedenému byly námitky účastníka řízení – paní Miroslavy Galáskové -  

zamítnuty. 

 

 

K jednotlivým námitkám účastníků řízení -  Pavel Lyčka, Kosmonautů 1203/3, 736 01 

Havířov – Podlesí, vlastník sousedního pozemku parc. č. 1376 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí  

a Václav Lyčka, Brušperská 40, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí,  vlastník stavbou 

dotčených pozemků parc. č. 1375/1 a 1375/2 a sousedního pozemku parc. č. 1374 vše v k.ú. 

Stará Ves nad Ondřejnicí, uvádí stavební úřad následující: 

„Podmínky pro stavbu uvedenou ve výše uvedeném řízení: 

p.č.1376 – nutnost zachování příkopu, popř. jeho zatrubnění s možností čištění. Svahové úpravy 

nutno provést tak, aby nedošlo k sesunutí včetně ozelenění. 

p.č.1374 - samotný sjezd z tohoto pozemku provést v celé jeho šíři cca 18 m. Důvod požadavku 

vjíždění těžkých vozidel včetně traktorů. Sjezd provést z takového materiálu, aby 

nedošlo k jeho poškozování vlivem zátěže. Vlastník pozemku nebude sankciován 

z důvodu případného poškození (toto platí i pro poživatele věcného břemene na tomto 

pozemku). Vlastníkům pozemku parc.č.1376 a 1374 v k.ú.Stará Ves nad Ondřejnicí 

bude zřízeno věcné břemeno s právem přejíždět a přecházet přes stavbu pod názvem 

„Chodník se sníženým provozem cyklistů a chodců podél komunikace III/48615. 

p.č.1375/1 – vybudování samotného sjezdu mezi autobusovou zastávkou a p.č.1374 i z hlavní 

silnice (snížení obrubníku). Dnes umístěn vedle informační tabule. Trvalý zábor uhradit 

za cenu 1.000,-Kč za 1m2.  
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Požadujeme ústní projednání výše uvedených požadavků s projektantem stavby a provést písemný 

zápis z tohoto jednání na místě stavby. Bez zpracování výše uvedených podmínek nesouhlasíme 

s vydáním rozhodnutí stavby pod názvem „Chodník se sníženým provozem cyklistů a chodců podél 

komunikace III/48615“.“ 

V souvislosti s podanými námitkami a připomínkami požádal stavební úřad žádostí ze dne 

10.08.2022 o vyjádření k podaným námitkám a připomínkám: 

- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  

- Krajské Ředitelství Policie MSK, územní odbor Frýdek – Místek, dopravní inspektorát Frýdek - 

Místek  

- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava, zastupující 

žadatele o vydání územního rozhodnutí. 

 

Dne 30.06.2022 obdržel stavební úřad prostřednictvím e-mailu vyjádření k námitkám od 

projektanta stavby - Ing. Ondřej Bojko a dne  14.07.2022  totožné vyjádření od Obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí (žadatel o vydání územního rozhodnutí), kteří uvádí následující: 

„Parc. č. 1376- V rámci stavby bude zachována funkce odvodňovacího příkopu. Příkop bude 

zatrubněn, ale mezi stezkou a zatravněným svahem bude uložen betonový žlab, který stékající 

vodu ze svahu bude zachytávat a odvádět do vpusti a z ní do zatrubněného příkopu. Pozemek 1376 

k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí nebude stavbou dotčen. 

Parc. č. 1374- požadavek na délku samostatného sjezdu 18 m je v rozporu s čl.10.1.2.12 ČSN 73 

6110. Konstrukce sjezdu je řešena na pojezd vozidel. Věcné břemeno (služebnost) musí zřídit 

vlastník stavby, tj. stavebník v daném případě. 

Parc.č.1375/1- požadavek na zřízení samostatného sjezdu v daném místě je v rozporu s ČSN 73 

6425-1 (sjezd nelze zřídit v místě nástupní hrany), investor může případně při souhlasu Policie 

ČR a vlastníka komunikace na žádost majitele pozemku zřídit nový vjezd mimo vlastní nástupní 

hranu.“ 

 

Dále dne 12.08.2022 obdržel stavební úřad stanovisko k námitkám od Magistrátu města Ostravy, 

odboru dopravy, č.j. SMO/523733/22/OD/Šev, v němž je uvedeno:  

„Úřad vám k předmětné záležitosti sděluje následující: 

-k předmětné stavbě bylo úřadem vydáno souhlasné závazné stanovisko v rámci koordinovaného 

stanoviska pod.č.1933/2018, 

- v podaných námitkách účastníků územního řízení nejsou uvedeny žádné námitky brojící proti 

úřadem vydanému závaznému stanovisku, 

- v námitkách a připomínkách jsou uvedeny požadavky na svolání místního šetření za přítomnosti 

investora a Policie ČR ÚO DI Frýdek – Místek, účast úřadu není účastníky řízení požadována. 

Ze strany úřadu je to vše, co lze k podaným námitkám a připomínkám sdělit.“ 

 

Dne 12.10.2022 obdržel Městský řad Brušperk, stavební úřad, vyjádření Krajského ředitelství 

Policie MSK, územní odbor Frýdek - Místek, pod č.j.KRPT-189494-3/ČJ-2022-070206 který 

k podaným námitkám a připomínkám účastníků řízení uvádí následující: 

- „Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie MSK, Územní 

odbor Frýdek – Místek, jakožto dotčený orgán v souladu s ustanovením § 16 odst.2 písm. b) 

zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění, vydal 

ve věci předmětné stavby pod č.j.: KRPT-75935-2/ČJ-2018-070206, souhlasné stanovisko, 

neboť předložená projektová dokumentace zpracovaná Ing. Ondřejem Bojkem, Haskoning 

DHV CR, spol. s.r.o., sídlem Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČ: 45797170, byla 

vypracována v souladu s platnou legislativou, včetně hlediska zajištění bezpečnosti 

silničního provozu a jeho účastníků. 

- Předložená vypracovaná projektová dokumentace: B. Souhrnná technická zpráva, čl. B 2.6 

Základní technický popis stavebních objektů, SO 101 - Místní komunikace (str. 19), a B.4 

Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie, a) Popis 

dopravního řešení (str. 30), deklaruje, že v rámci výstavby bude provedena rekonstrukce a 

úprava stávajících sjezdů a vstupů k rodinným domům, z čehož vyplývá splnění podmínek 
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vyplývajících z ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic a ČSN 736110 Projektování 

místních komunikací, ve věci připojování sousedních nemovitostí. 

- Ve věci připomínky k připojení sousední nemovitosti, pozemek parc. č. 1374, k.ú. Stará Ves 

nad Ondřejnicí, resp. požadavku na zachování stávající šířky připojení 18m a to z důvodu 

užívání připojení nákladními a zemědělskými vozidly, doporučujeme přerušení v místě 

připojení chodník přerušit. 

- Ve věci připojení sousední nemovitosti, pozemek parc. č. 1375/1, k.ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí, je nutné postupovat v souladu s § 10 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, jelikož se jedná o zřízení nového připojení sousední 

nemovitosti.“ 

 

1. námitka – „p.č.1376 – nutnost zachování příkopu, popř. jeho zatrubnění s možností čištění. 

Svahové úpravy nutno provést tak, aby nedošlo k sesunutí včetně ozelenění“, je v projektové 

dokumentaci zohledněna, neboť jak je uvedeno ve vyjádření projektanta stavby - Ing. Ondřej 

Bojko ze dne 30.06.2022 a vyjádření od Obce Stará Ves nad Ondřejnicí ze dne 14.07.2022,  

v rámci stavby bude zachována funkce odvodňovacího příkopu. Příkop bude zatrubněn, ale mezi 

stezkou a zatravněným svahem bude uložen betonový žlab, který stékající vodu ze svahu bude 

zachytávat a odvádět do vpusti a z ní do zatrubněného příkopu. Pozemek 1376 k.ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí nebude stavbou dotčen. 

 

1. námitce účastníků řízení („p.č. 1376….“) bylo tedy v projektové dokumentaci vyhověno. 

 

Vzhledem k tomu, že zbývající výše uvedené dvě námitky („p. č. 1374….., p.č.1375/1….“)  brojí 

proti předloženému návrhu včetně projektové dokumentace, stejně tak, jako i námitky p. 

Miroslavy Galáskové, odkazuje se stavební úřad dále na své odůvodnění zamítnutí 

předchozích námitek  účastníka řízení – p. Miroslavy Galáskové. 

 

Vzhledem k výše uvedenému byly námitky („p. č. 1374….., p.č.1375/1….“)  účastníků řízení – 

p.  Pavel Lyčka a p. Václav Lyčka -  zamítnuty. 

 

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 pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, nebo 

jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-

li realizace záměru již zahájena.  

 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo – li na základě žádosti podané v době jeho 

platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle 

zvláštních právních předpisů. 
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Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodnění žádost prodloužit; 

podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.  

 

Realizace  stavebního objektu  SO 501 - Přeložky plynovodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) 

bod 6. stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.  

 

Pro realizaci stavebního objektu  SO 501 - Přeložky plynovodů musí být  zpracována 

dokumentace pro provádění stavby, která bude stavebnímu úřadu předložena před 

zahájením stavby. 

 

Stavební úřad upozorňuje na ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona, že u stavby financované 

z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník 

povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou 

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou 

dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí 

stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem 

prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

Stavební úřad upozorňuje na další povinnosti stavebníka vyplývající ze zák. 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 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:  

- stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci 

- ověřená projektová dokumentace stavby (po nabytí právní moci územního rozhodnutí) 

 
 

 

 

 

Viz příloha č. I – koordinační situační výkresy (C.3) v měřítku 1:500, které jsou nedílnou 

součástí tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

Správní poplatek:  

Správní poplatek, se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů,  nevyměřuje.  
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Obdrží: 

 
1. Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – jednotlivě: 

žadatel 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, prostřednictvím 

společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v likvidaci, Prokešovo nám.5, 702 00 

Ostrava 

 

2. Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – jednotlivě: 

obec 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

 

3. Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – jednotlivě:  

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 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 

- Jindřich Holaň, Hůrská 50, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Václav Lyčka, Brušperská 40, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Josef Mikuš, K Pískovně 44, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 

- Správa silnic MSK, příspěvková organizace, Úprková 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz 

- Petr Kuběna, Brušperská 685, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Milada Kuběnová, Brušperská 685, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Irena Peterová, Bělská 276, 739 21 Paskov 

- Jiří Javorek, Brušperská 540, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ludmila Javorková, Brušperská 540, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Lukáš Javorek, Brušperská 39, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Jindřich Lyčka, Brušperská 787, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Vladimír Janečka, Veleslavínova 1866/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

- Marie Pavlíková, Brušperská 695, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Pavel Lyčka, Kosmonautů 1206/3, 736 01 Havířov – Podlesí 

- Bc.Roman Galásek, K Pískovně 767, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Dagmar Galásková, K Pískovně 767, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing. Robin Šebo, K Pískovně 281, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Zuzana Harabišová, Staroveská 312, 739 44 Brušperk 

- Tomáš Bilý, K Pískovně 766, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Zuzana Bílá (původně Benková), K Pískovně 766, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing.Vladimír Kubín, Horymírova 2917/118, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Hana Kubínova, Horymírova 2917/118, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

- Bc.Čeněk Rumian, K Pískovně 282, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Bc.Petr Nesrsta, Brušperská 806, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Eva Nesrtová, Brušperská 806, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Alan Súkeník, Brušperská 783, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Pavla Súkeniková, Brušperská 783, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- Ing. Eva Dimunová, Mozartova 2052/10, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

- Ing. Miroslav Pešák, Karla Pokorného 1402/22, 708 00 Ostrava – Poruba 

- Ing. Veronika Pešáková, Karla Pokorného 1402/22, 708 00 Ostrava – Poruba 

- Radek Šlachta, K Nadjezdu 1113/6, 720 00 Ostrava – Hrabová 

- Jarmila Šlachtová, K Nadjezdu 1113/6, 720 00 Ostrava – Hrabová 

- Kateřina Malue, Hluboká 507, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
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4. Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souladu s § 144 

odst. 6 správního řádu – veřejnou vyhláškou: 

osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 

- vlastníci pozemků parc.č. 1426/1, 2935, 2936, 1459/1, 1374, 1403, 3127/1, 1369, 3126, 

1426/2, 1423/4, 495/2, 494/2, 1399, 1400/1, 1400/2, 546/1, 1376, 1396, 1600/2, 1600/8, 

3129/4, 3129/3, 3129/2, 2717/2, 3129/6, 3128/1, 3128/2, 3129/5, 3127/2, 491, 492, 1397/1, 

3129/5, 2736/2 

- GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (zn.5002502422 ze dne 10.12.2021) 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (zn.5002153438 ze dne 27.05.2020, 

zn.5002162894 ze dne 03.07.2020) 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (zn.144/18dm ze 

dne 03.04.2018 a č.j.647297/20 ze dne 25.05.2020) 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava – 

Mariánské hory (zn.9773/V022992/2021/AUTOMAT, zn.9773/V014889/2020/AUTOMAT, 

ze dne 25.05.2020, zn.9773/V014911/2020/KO ze dne 09.06.2020, zn.9773/V005532/2019/PA 

ze dne 07.03.2019) 

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (zn.001117402170 ze dne 

15.07.2021, zn.1097663671 ze dne 18.04.2018 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí (vyjádření 

č.j.722/2021 ze dne 30.08.2021, stanovisko č.j.723/2021 ze dne 30.08.2021 a rozhodnutí ze 

dne 20.09.2021, sdělení ze dne 29.10.2018) 

- Správa silnic MSK, příspěvková organizace, středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

(zn.SSMSK/2020/130582/081/Po ze dne 28.05.2020, zn.SSMSK/2018/8329/046/Po ze dne 

16.04.2018 a prodloužení zn.SSMSK/2022/29559/109/Po ze dne 05.10.2022) 

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

(POD/13626/2021/9232/848 ze dne 09.08.2021, POD/04957/2018/9232/848 ze dne 

08.06.2020, POD/04957/2018/9232/848 ze dne 17.04.2018 a prodloužení č.j.POD/18787/2022 

ze dne 21.10.2022) 

 

5. Dotčené správní orgány – jednotlivě 

- Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  

- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany 

územních zájmů a státního odborového dozoru, Tychonova 1, 160 01 – Praha 6 (závazné 

stanovisko Sp.zn.112165/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 05.05.2021) 

- Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava (koordinované stanovisko KS 1933/2018 č.j. SMO/648774/18/ÚHAaSŘ/Gav ze 

dne 13.02.2019  a závazné stanovisko KS 1933/2018 č.j. SMO/657628/18/ÚPaSŘ/Čer ze dne 

09.11.2018) 

- Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava (KS 1933/2018 - závazné stanovisko č.j. SMO/657630/18/OŽP/Mrt ze dne 

11.02.2019) 

- Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (Rozhodnutí č.j. 

SMO/230687/18/OD/Šev ze dne 09.05.2018 a závazné stanovisko č.j.SMO/665531/18/OD/Pot 

ze dne 31.10.2018) 

- Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava (závazné stanovisko č.j. SMO/630391/22/ÚPaSŘ/Slo ze dne 21.09.2022) 

- Krajská hygienická stanice MSK, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (závazné stanovisko 

č.j.KHSMS 1639/2018/OV/HOK ze dne 11.04.2018 

- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh (závazné stanovisko 

č.j.HSOS-3168-2/2018 ze dne 04.04.2018) 

 

6. na vědomí 

- Krajské ředitelství Policie MSK, územní odbor Frýdek – Místek, Beskydská 2061, 738 19 

Frýdek – Místek (souhlas č.j.KRPT-75935-2/ČJ-2018-070206 ze dne 25.04.2018 
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Vzhledem k velkému počtu účastníků se účastníkům řízení pod bodem 4 územní rozhodnutí 

doručí dle ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, 

veřejnou vyhláškou. 

 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i 

osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje v souladu s 

§25 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 

 

Toto územní rozhodnutí včetně přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu 

Brušperk po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Rozhodnutí se zveřejní též prostřednictvím elektronické úřední desky Městského úřadu Brušperk. 

 

Územní rozhodnutí bude vyvěšeno též na úřední desce Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí  

po dobu 15 dnů.  Toto vyvěšení má pouze informační účinek a nemá vliv na lhůtu doručení. 

Městský úřad Brušperk, stavební úřad, tímto žádá Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí  o 

vyvěšení územního rozhodnutí po dobu 15 dnů a následné vrácení stavebnímu úřadu 

v Brušperku s vyznačením lhůt (s potvrzením vyvěšení). 

 

 

 

Vyvěšeno dne:                                 Sejmuto dne:                               Podpis a razítko: 
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