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Rozhodnutí č. 29/2012-pov. 

Výroková část: 

Stavební úřad ÚMOb Martinov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení čl. 21 OZV města Ostravy č. 11/2000, kterou se vydává Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 109 až 114 

stavebního zákona, žádost o stavební povolení, kterou dne 19.9.2012 podal 

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov, IČ 00845451, Martinovská č.p.3154/23, 
Martinov, 723 00  Ostrava 23, kterého zastupuje fa. GMV - projekce, spol. s r.o., IČ 27813142, 
Karla Hynka Máchy č.p.5203/33, Třebovice, 722 00  Ostrava 22  

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání a provedeného řízení:  

I.  Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

stavební povolení 

na stavbu:  

„Přístavba hasičské zbrojnice v Ostravě-Martinově“ 

(dále jen „stavba“) na pozemku parcelní číslo 2949, 4427/1 v katastrálním území Martinov ve Slezsku

  

Stavba obsahuje: 

 

Stavební objekt  

SO 01 – Přístavba hasičské zbrojnice 

Inženýrské objekty  

IO 01 – Komunikace a zpevněné plochy, oplocení 

IO 02 – Přeložka pitné vody 

IO 03 – Přípojka dešťové kanalizace 

 

Jedná se o přístavbu k stávající hasičské zbrojnice užívané Sborem dobrovolných hasičů a to formou 

dvoupodlažní přístavby na SZ straně objektu včetně inženýrských objektů a navazujících terénních úprav. 

 Stávající objekt je o půdorysné velikosti cca 17,20 x 10,00m je dvoupodlažní, částečně podsklepený. 

Nad 2.NP se nachází půdní prostor. Stávající střecha je valbová. Objekt je podsklepen pouze částečně a to 

v jihovýchodní části, kde se v 1.NP (přízemí) nachází hlavní vstup do objektu a stávající schodiště 

umožňující jak vstup do sklepa, kde se nachází plynová kotelna, tak vstup do 2.NP. Jihovýchodní část 

objektu v 2. NP slouží jako soukromý byt správce budovy. V 1.NP, pod bytem správce se nachází skladové 

prostory s částečným využitím jako občasná kancelář. Zbytek 1.NP slouží jako garáž pro dvě zásahová 

požární vozidla s výjezdem severovýchodním směrem na ulici Martinovskou. Nad stávajícími garážemi 
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v prostoru 2.NP se nachází sociální zařízení, kuchyňka a místnost, která se občas užívá jako instruktážní 

místnost pro mladé hasiče. Na jihozápadní straně objektu se nachází tři přístavky, z nichž dva budou 

zachovány, protože jeden z nich slouží jako výstup do půdního prostoru. Vybourán bude jeden přízemní 

přístavek, který sloužil jako sklad a dílna. Tento uvolněný prostor bude sloužit pro stavbu nového schodiště 

do 2.NP. 

  

 Stavební objekt SO 01 - přístavba stávající hasičské zbrojnice řeší dvoupodlažní přístavbu na 

severozápadní straně objektu. Přístavbou dojde k rozšíření stávajícího objektu o 5,50m s výškou hřebene 

střechy 11,25m od upraveného terénu. V přízemí vznikne garáž pro nové požární zásahové vozidlo (plocha 

nové garáže bude 54 m
2
, s.v. 3,8m); jakákoliv údržba používané techniky včetně plnění vozidla vodou se zde 

nepředpokládá, tyto činnosti budou probíhat v hasičské stanici Ostrava-Poruba vzdálené cca 1,5km. V zimě 

bude garáž temperovaná na 10
o
C soustavou ÚT napojenou na stávající plynový kotel. Větrání garáže bude 

přirozené křížovým způsobem přes dva větrací otvory ve fasádě o velikosti 200x200mm.  

 V 2.NP přístavby bude prostor sloužit jako školící místnost s občasným využitím pro 6, max. 10 

osob, plocha místnosti je rovněž 54 m
2
, převažující s.v. je 3,05m, část místnosti se šikmým stropem bude 

sloužit jako šatna a odkládací prostor. Školící místnost bude větrána okny a vytápěna soustavou ÚT. Školené 

osoby budou mít k dispozici sanitární zařízení ve stávající části objektu. 

 Ve stávající garáži budou instalována nová sekční vrata s prosvětlovacími pásy, jednu sklobetonovou 

výplň nahradí vstup s posuvnými dveřmi do nové garáže. V původní zasedací místnosti v 2.NP, bude jedno 

původní okno nahrazeno otvorem s krátkým schodištěm pro vstup do školící místnosti v přístavbě.  

 Přístavba bude realizována jako zděná cihelná stavba, založená na monolitických betonových 

základových pasech. Přístavba bude se stávajícím objektem propojena pomocí lepených trnů a kapes.  

Stropy jsou navrženy jako systémové nosné konstrukce s keramickými vložkami tl. 230mm. Střešní 

konstrukce bude tvořena dřevěnou valbovou konstrukcí a plechovou krytinou. Okna jsou navržena plastová a 

v garáži dvě výplně ze sklobetonových tvárnic. Zděná část přístavby bude opatřena tenkovrstvou omítkou a 

nově provedené omítky budou natřeny fasádní barvou, která bude rovněž použita na přetření všech 

pohledově viditelných stěn stávajícího objektu. 

 

 IO 01 – Komunikace a zpevněné plochy, oplocení – jedná se o rozšíření manipulační plochy před 

objektem hasičské zbrojnice, chodníku k zadnímu vstupu objektu a úpravě kovového oplocení s osazením 

nové branky a brány vedle rozšířeného objektu. Dále je součásti tohoto inženýrského objektu úprava 

(rozšíření) stávajícího napojení na silnici III/46620 – ul. Martinovskou a zkrácení stávajícího chodníku pro 

pěší a jeho úpravu pro bezbariérové užívání osobami dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

Rozšíření sjezdu a manipulační plochy bude realizováno ze zámkové dlažby tl. 80mm a chodníky ze 

zámkové dlažby tl. 60mm. S ohledem na šířku celkové provozní plochy bude provedena v ploše vodící linie 

v prodloužení chodníku, v šířce 40 cm, pro nevidomé a slabozraké a bude navazovat na umělé vodící linie 

v chodníku podél cyklostezky. POZOR!! - vodicí linie bude v ploše vedena šikmě vzhledem k nutné 

koordinaci se sousední dokončenou stavbou parkoviště před radnicí. Napojení rozšířeného sjezdu ze silnice 

bude realizováno přes sníženou obrubu. 

 V rámci plánované přístavby hasičské zbrojnice v Ostravě Martinově je počítáno s využíváním 2 

parkovacích stání pro osobní vozidla a 1parkovacího stání TPO na parkovištích před objektem radnice 

ÚMOb Martinov. 

 

 IO 02 – Přeložka pitné vody – jedná se o přeložku části stávající vodovodní přípojky ÚMOb, která 

prochází v místě plánované přístavby. Objekt hasičské zbrojnice má svou stávající přípojku, do které nebude 

zasahováno. Stávající přípojka ÚMOb bude v místě napojení odpojena a zaslepena, větší část potrubí bude 

propojena s novou vodovodní přípojkou. Nová vodovodní přípojka je navržena v délce 7,5m o profilu DN 50 

z polyetylenových trubek PE 100 D 63x5,8 mm s vodoměrnou sestavou (bude zde přemístěný fakturační 

vodoměr z objektu ÚMOb) v nové vodoměrné šachtě 900x1200x1600mm s poklopem 600x600mm, a bude 

napojena na stávající vodovodní řád Litina DN 150 v boční části ulice Martinovská a dále pak nový 

venkovní rozvod vody v délce 28,0m o profilu DN 50 z polyetylenových trubek PE 100 D 63x5,8mm, 

ukončený v místě propojení s půdní vodovodní přípojkou, nyní už stávající venkovní rozvod vody. Napojení 

vodovodní přípojky, na stávající vodovodní řád LITINA DN 150, se provede navrtávacím pasem HACOM 

č.3370 se závitovým výstupem DN 150-2“ se šoupátkem č. 3130-1“ s výstupem ISO pro potrubí z PE, zemní 

zákopová souprava a poklop. Upravená vodovodní přípojka je vedena kolmo od řádu v zeleném pásu se 

zalomením pod úhlem 90 k nové V3 a dále pak se zalomením pod úhlem 90 až po propojení se stávajícím 

rozvodem, vše v zeleném pásu. 

 



Č.j.: MART/1032/12/SÚ/Kys. 

 

Martinovská 3154, 723 00 Ostrava Martinov  IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
3/8 www.ostrava-martinov.cz    Číslo účtu 19-1651059369/0800 

IO 03 – Přípojka dešťové kanalizace – jedná se o připojení nového ležatého potrubí dešťové kanalizace od 

nových svodů ze střechy přístavby, které bude napojeno do stávající přípojky dešťové kanalizace z objektu 

hasičské zbrojnice. Potrubí užité na hlavní vedení bude z trub PVC 200x4,0mm v délce 35,0m a vedlejší 

větve budou z trub PVC 150x3,6mm v délce 4,0m . Na potrubí budou umístěny 3 revizní šachty DN 400, 

z toho jedna bude na stávající přípojce dešťové kanalizace ze stávající části objektu v místě napojení nové 

části přípojky. 

II.  Stanovuje pro provedení stavby tyto podmínky: 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala projekční kancelář firma GMV-projekce, spol. s r.o. (Ing. Jitka Adamčíková - ČKAIT 

1102000; Ing. Pavel Žížek – ČKAIT 1101412; Ing. Miroslav Vrána – ČKAI 1102031) případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2) Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

3) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (zhotovitele), který bude 

stavbu provádět před zahájením stavebních prací. 

4) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení 

stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. 

Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 

souhlasu. 

5) Bude zajištěno vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem, o čemž bude sepsán 

protokol. 

6) Před zahájením stavebních prací je stavbyvedoucí povinen zajistit vytyčení a ochranu všech 

podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

7) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 

všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 

8) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení 

kontrolní prohlídky stavby:  

a) provedení vytýčení stavby (předložení protokolu o vytýčení stavby) úředně oprávněným 

 zeměměřičským inženýrem, v době provádění výkopů 

b) dokončení hrubé stavby, včetně zastřešení objektu  

c) závěrečná kontrolní prohlídka v rámci požádání o vydání kolaudačního souhlasu 

9) Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření č.j. SMO/097252/12/OŽP/Ho ze dne 19.3.2012 

Magistrátem města Ostravy Odborem ochrany životního prostředí týkající se provádění stavby, 

povolované tímto rozhodnutím: 

a) Realizací uvedeného záměru a jeho provozováním nesmí dojít k znečištění podzemních a 

povrchových vod. 

b) Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby musí být prováděna 

tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu 

smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

c) Realizací uvedeného záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 

d) Vodovodní přípojka musí být provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve 

vodovodu. Dle §3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, není vodovodní přípojka vodním dílem.  

10. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu 

s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

11.) V rámci vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 

prokazující, že s odpadem vznikajícím stavební činností bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 

s předchozí podmínkou. 

12.) Zachovávané dřeviny, které se nachází ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, 

budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v nadzemní i 

podzemní části chráněny před poškozováním a ničením.  
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13.) V případě nutnosti kácení dřevin o rozloze a obvodech kmenů, větších než je uvedeno ve vyhlášce 

č.394/1992 Sb., je nutno o povolení kácení těchto dřevin požádat ÚMOb Martinov. Za ekologickou 

újmu způsobenou kácením dřevin může být požádáno o provedení náhradní výsadby.  
 Při ručním provedení výkopu a jeho šetrném provedení, bude negativní vliv na kořenový 

systém stávající lípy minimalizován a lípa, jejíž pata kmene se nachází asi 1m od navrhované 
zpevněné plochy může být zachována. 

14.) Budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí Magistrátu města Ostravy Odboru dopravy  

č.j. SMO/141398/12/OD/Tur ze dne 25.4.2012 o povolení rozšíření stávajícího sjezdu z pozemku 

parcelní č. 2949 na silnici III/46620, ul. Martinovskou. 

15.) Budou chráněny sítě a dodrženy veškeré podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních správců 

inženýrských sítí, které se nacházejí v místě stavby: 

a) Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.- vyjádření k existenci sítí a k PD ze dne 20.2.2012, 

zn. 3.4/8025/1547/12/Kr 

b) RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 21.12. 2011, zn.  5000564235 a vyjádření ze 

dne 31.08.2012, zn.  5000672858. 

16.) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem. 

17.) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

18) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu 

energie a ochranu tepla. 

III. Stanovuje podmínky pro užívání stavby: 

1) Stavbu lze užívat na základě na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).  

2) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy zejména následující doklady: 

- popis a zdůvodnění případných provedených drobných odchylek (skutečného provedení stavby) 

od ověřené projektové dokumentace, pokud byly realizovány 

- geometrický plán pro vyznačení změny obvodu budovy 

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména: 

 zpráva o revizi elektrického zařízení  

 zpráva o revizi hromosvodu 

 protokoly o zkoušce těsnosti dešťové kanalizace 

 protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí 

 protokol o provedené kontrole teplovodního rozvodu ÚT 

- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 

stavebního zákona 

- závazná stanovisko dotčeného orgánu - HZS MSK k užívání stavby 

- závazná stanovisko dotčeného orgánu - KHS MSK k užívání stavby  

- k žádosti o závazné stanovisko je nutné dle předchozího závazného stanoviska 

k povolení stavby ze dne 6.6.2012 č.j. KHSMS1437/2012/OV/HP doložit vyhovující 

výsledky měření umělého osvětlení v nové školící místnosti, které bude provedeno 

v souladu s ČSN 360011 „Měření osvětlení vnitřních prostorů“) 

- plná moc v případě zastupování stavebníka 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov, IČ 00845451, Martinovská 3154/23, Martinov, 

723 00  Ostrava 23 

 

Odůvodnění: 

Dne 19.9.2012 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Přístavba hasičské 

zbrojnice v Ostravě-Martinově“ na pozemku parcelní číslo 2949 a 4427/1 v katastrálním území Martinov ve 

Slezsku, kterou podal Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov, IČ 00845451, Martinovská 

3154/23, Martinov, 723 00  Ostrava 23, kterého zastupuje fa. GMV - projekce, spol. s r.o., IČ 27813142, 

Karla Hynka Máchy č.p.5203/33, Třebovice, 722 00  Ostrava 22 . Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební 

řízení. 

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydáno Magistrátem města Ostravy Odborem stavebně správním dne 

14.8.2012 pod č.j. SMO/223965/12/Správ./Bur.  

Stavební úřad opatřením, ze dne 26.9.2012 č.j. MART/1057/12/SÚ/Kys., oznámil zahájení stavebního řízení 

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a 

žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od 

ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu k dodávání námitek a stanovisek ve 

stavebním řízení a to s termínem do 18.10.2012.  

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se 

před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu od 19.10.2012 do 

22.10.2012 a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle 

které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, 

ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k 

projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.  

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek 

uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 

uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a 

oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou 

osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a není v rozporu s podmínkami stanovenými 

v rozhodnutí o umístění stavby. 

Při vymezování okruhu účastníků v řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní 

postavení přísluší vedle stavebníka a vlastníkům pozemků a staveb na nich, na kterých má být záměr 

realizován, také vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nic, u jejichž hranice je stavba realizována, 

případně tomu kdo má k pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být práva 

povolením stavby přímo dotčena.  

Stavební úřad informoval účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení, proti čemu mohou uplatňovat své 

námitky, a to: proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 

provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem 

uvedeným ve výroku. 

Spolu s žádostí byly doloženy potřebné doklady (vyjádření, smlouvy, stanoviska, závazná stanoviska): 

 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje č.j. HSOS-7013-2/2012 ze 

dne 8.6.2012, 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č.j. KHSMS 

14037/2012/OV/Hp ze dne 6.6.2012, 
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- Koordinované stanovisko č. 1907/2011 Magistrátu města Ostravy ze dne 20.1.2012, 

- Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy Odboru dopravy ze dne 25.4.2012 o rozšíření stávajícího sjezdu 

z pozemku parc.č.2949 na silnici III/46620 (ul. Martinovská), 

- Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje ze dne 22.5.2012 k PD, zn. 916/2012/OV/214-11 

- Souhlas Policie ČR, č.j. KRPT-703818/ČJ-2012-070706-KP ze dne 14.5.2012. 

 

Byla doložena vyjádření jednotlivých správců sítí o existenci jejich zařízení, dle kterých se v místě 

plánované stavby nachází sítě těchto organizací:  

 Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.- vyjádření k existenci sítí a k PD ze dne 20.2.2012, 

zn. 3.4/8025/1547/12/Kr 

RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 21.12. 2011, zn.  5000564235 a vyjádření ze dne 

31.08.2012, zn.  5000672858. 

 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření pana Radima Koňaře ze dne 11. 02. 2012 

 ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 22.8.2012, zn. .1046276601 

 

Ostatní správci inženýrských sítí se vyjádřili, že stavbou nedojde k dotčení jejich zařízení. Vyjádření jsou 

součástí úředního spisu. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, které se vztahovaly k umístění stavby a 

povolení vodního díla nejsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

 

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 stavebního zákona:  

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov, Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvková, Telefónica 02 Czech Republic, SMP Net, s.r.o.; 

Michal Stebelak, Ing. Prokop Závodský, PhDr. Vít Závodský, 
 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebně správnímu 

Magistrátu města Ostravy, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 

rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob 

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u 

právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, musí 

obsahovat podpis osoby, která odvolání činí, musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 

v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 

nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, 

platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 

jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 

potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen 

štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 

dokončení stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. 
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Stavební úřad upozorňuje na další povinnosti stavebníka vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ustanovení § 

15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektoru práce) a § 14 (určení potřebného počtu 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání 

potřebných podkladů koordinátorovi). 
 

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být dle § 157 stavebního zákona veden 

stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je 

povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do něj jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba 

provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. 

Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, 

jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi a 

další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Po dokončení 

stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi. 
 

Provádět tuto stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 

odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž 

provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

 

Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě 

jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

Barbora Kysučanová  

pracovník stavebního úřadu 

 

Poplatek: 

Stavebník byl od placení správního poplatku podle §8 odst. 1) písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů osvobozen. 
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Obdrží: 

Účastníci řízení 

Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov prostřednictvím svého zástupce fy. GMV - projekce, 

spol. s r.o., Karla Hynka Máchy č.p.5203/33, Třebovice, 722 00 Ostrava 22, DS: PO, awd8k5y 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní č.p.3114/28, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, DS: 

PO, n8ccgg9 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková, Úprkova č.p.795/1, 702 23 Ostrava, DS: PO, 

jytk8nr 

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, 140 22 Praha 4, DS: PO, d79ch2h 

Michal Stebelak, Martinovská č.p.3070/27, Martinov, 723 00 Ostrava 

Ing. Prokop Závodský, Údolní č.p.1104/99, Braník, 142 00 Praha  

PhDr.Vít Závodský, Lerchova č.p.313/21, 601 00 Brno 1 
 

Dotčené orgány 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p.40, 700 30 Ostrava 30, DS: 

OVM, spdaive 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00 Ostrava 2, DS: 

PO, w8pai4f 

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, DS: 

OVM, 5zubv7w 
 

 

Na vědomí: 

Finanční úřad Ostrava III, Opavská 6177, 708 13  Ostrava-Poruba – kopie po nabytí právní moci  

 


