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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního 
řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f), g) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, 
v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby, kterou dne 25.4.2012 podal Drahomír Kusák, 28. října č.p. 886/249, 709 00  
Ostrava-Mariánské Hory kterého zastupuje Ing. Eduard Přívara, Janáčkova, 709 00  
Ostrava  (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto: 

V ý r o k :  
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního 
řádu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f), g) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"),  podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření 

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

rodinný dům, přípojky inž. sítí -  vodovodní, kanalizační dešťová, splašková, NN; 
bezodtoková jímka, zpevněná plocha a opěrná zeď (dále jen "stavba")  

na pozemku parcela č. 928/1 (trvalý travní porost), 928/2 (trvalý travní porost), 928/7 (trvalý 
travní porost), 823/1 (trvalý travní porost), 1729/7 (ostatní plocha –ostatní komunikace) v 

katastrálním území Rybí. 

 

Druh, účel umisťované stavby: 
o Rodinný dům nepravidelného tvaru o zastavěné  ploše 245m2 bude umístěn na pozemku 

parcela č. 928/1 v k.ú Rybí. Umístění rodinného domu bude 12,70m od pozemku parcela 
č.927/2 a 7 m od pozemku parcela č.928/6. Rodinný dům bude přízemní, částečně 
podsklepený. Střecha na  rodinném domě bude valbová se sklonem 22°, výška hřebene 
střech +5,370 a +5,070m od podlahy 1NP.  
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o Vodovodní přípojka (včetně domovního venkovního vodovodu) PE 100RC, DN 32/3 

v délce 66,70m bude umístěna na pozemku parcela č.1729/7, 928/7, 928/2, 928/1. 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající řád  PVC DN 150 na pozemku parcela č. 
1729/7. Vodoměrná sestava bude umístěna na pozemku parcela č. 928/7 ve vzdálenosti 
3,7m od místa napojení.  V rodinném domě bude osazena ATS. 

o Dešťová kanalizační přípojka PVC DN 100,150, dl.53m bude umístěna na pozemku parcela 
č.928/1, 928/2, 823/1 v k.ú. Rybí. Kanalizační přípojka dešťová bude napojena do vodního 
toku - Rybského potoku na parcele č. 823/1. 

o Splašková kanalizační přípojka PVC DN 150, dl.9m bude umístěna na pozemku parcela č. 
928/1,928/2. Kanalizační přípojka splašková povede z rodinného domu a bude zaústěna do 
bezodtokové jímky. 

o Přípojka NN (venkovní rozvod) dl. 10m  bude umístěna na pozemku parcela č. 928/1  a 
bude napojena na nově budovanou přípojku NN ukončenou v HDS v pilíři na pozemku 
parcela č.928/2. Pro připojení odběrného místa bude nutno vybudovat elektrickou přípojku 
v délce cca 50m, kterou zajistí provozovatel distribuční soustavy (PDS) - ČEZ Distribuce, 
a.s. Děčín na základě smlouvy o budoucí smlouvě o připojení č. 4120684580 uzavřené mezi 
stavebníkem a PDS, ze dne 13.5.2012. 

o Jímka bezodtoková plastová, typ Sineko NV19 30/30 H1L 3ww o objemu 18m3 bude 
umístěna na pozemku parcela č. 928/2 ve vzdálenosti 5m od pozemku parcela č.927/3  
(kótováno na střed jímky). 

o Zpevněná plocha pro příjezd, přístup k rodinnému domu, kterou stavební úřad vyhodnotil 
jako veřejně nepřístupnou účelovou komunikaci, bude umístěna na pozemku parcela č. 
928/7, 928/2, 928/1 v k.ú. Rybí. Zpevněná plocha v rozsahu 320m2 bude provedena ze 
zatravňovacích  tvárnic.  

o Opěrná zeď - 2ks opěrných zdí  budou u novostavby rodinného domu. Opěrné zdi široké 
0,5m a vysoké 2m budou umístěny na pozemku parcela č. 928/1, 928/2. 

Ke stavbě byla vydána závazná stanoviska a rozhodnutí, která jsou nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí: 
- závazné stanovisko orgánu  ochrany přírody, které je součástí koordinovaného závazného 

stanoviska MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP, Nový Jičín, ze dne 18.4.2012, pod č.j.:OŽP/ 
19464/2012 

- závazné stanovisko HZS MSK  Ostrava,ú.o. Nový Jičín ze dne 7.3.2012 č.j. HSOS-2927-
2/2012 

- souhlas vodoprávního úřadu dle §17 odst.1 písm.a) vodního zákona, které je součástí 
koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP, Nový Jičín, ze dne 
18.4.6.2012, pod č.j.:OŽP/19464/2012 

- závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP orgánu ZPF, ze dne 28.3.2012 č.j. 
OŽP/22273/2012  

- rozhodnutí Obecní úřadu Rybí ze dne 24.4.2012 č.j.191/2012 – povolení ke sjezdu 

 

Pro další přípravu a realizaci záměru se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parcela pozemku parcela č. 928/1, 928/2, 928/7, 823/1, 
1729/7 v katastrálním území Rybí. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou 
rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb – koordinační 
situací - výkresem č. D02 v měř.1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků 
parcela č. 928/1, 928/2, 928/7,823/1,1729/7, které budou dotčeny stavbou. 



Č.j. ÚPSŘ/54284/2012 str. 3 

 
3. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vydání stavebního povolení na stavbu 

rodinného domu, zpevněnou plochu, opěrnou zeď, dešťovou kanalizační přípojku a 
vodovodní přípojku. Z důvodu hospodárnosti v souladu s § 4 odst.1 stavebního zákona  
budou tyto přípojky povolovány v režimu stavby hlavní tj. stavby rodinného domu. 

4. Při realizaci stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (přípojku 
NN, kanalizační přípojku splaškovou a bezodtokovou jímku) a pro zpracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení, je stavebník povinen respektovat podmínky z vyjádření 
správců a vlastníků technické infrastruktury, závazná stanoviska dotčených orgánů a zajistí 
splnění jejich podmínek, které tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.  
 vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 10.4.2012 

zn.:9773/V0040007/2012/PO 
 smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení, ze dne  13.5.2011 č.4120684580 mezi  
ČEZ Distribucí, a.s. Teplická 874/8, Děčín  a žadatelem 
 vyjádření firmy RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, správy Nový Jičín, ze dne 4.6.2012 

zn.:5000629055  
 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK, územního odboru v Novém 

Jičíně ze dne 7.3.2012 zn.:HSOS-2927/-2/2012 
 koordinovaní závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP ze dne 18.3.2012 č.j. 

OŽP/19464/2012 
 závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP orgánu ZPF, ze dne 28.3.2012 č.j. 

OŽP/22273/2012  
 vyjádření Povodí Odry, s.p., Varenská 48, Ostrava ze dne 6.3.2012 č.j. 3362/923/2/ 

845/2012  
5. Před zahájením zemních prací u stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení je třeba dodržet a zajistit u správců sítí vytyčení těchto vedení a zajistit jejich 
neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními 
(včetně přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení. 

6. Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu 
a rozsahu přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb oprávněnou osobou. 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Námitky uplatnila Ing. Věra Čípová, Rybí 216  písemně dne 28.5.2012. 

První a zásadní připomínka se jedná ke špatnému zákresu studen na koordinačním nákresu, 
studny se nacházejí 1,2 m od plotu a to jak na pozemku p. Hořavy tak i na pozemku 252 u domu 
č.216 ( přiložen opravený koordinační nákres).                                            Námitce se vyhovuje. 

Po prostudování vyhlášky 590/202 Sb. o technických požadavcích na vodní díla i po 
prostudování ČSN 755115 a po konzultaci s vodohospodáři z N.J., vždy je nějaké nebezpeční 
znečištění studen a jiných  vodních zdrojů. Ochranné pásmo je min.12 m od možného zdroje 
znečištění. Může dojít i k narušení vrstevnic, které vedou od pramene do studny a v tomto 
konkrétním případě se jedná o jediný zdroj pitné vody. Musím upozornit, že studna se nachází 
pod úrovni pozemku p. Kusáka a může dojít ke znečištění splachovou vodou ( už se stalo v roce 
1992, kdy zapršelo a ve studni byla močůvka s navezené chlévské mrvy p. Kvitou). Po špatných 
zkušenostech musím upozornit na všechny možnosti, které mohou nastat. I k poškození oplocení 
a k sesuvu půdy může dojít, pozemek je svažitý a když bude podmáčený stát se může vše. Pro 
úplnost k mým připomínkám přikládám i ofocenou vyhlášku 590/2000 Sb. s podtrženými  
pasážemi a poznámkami. Důležitá otázka zní kdo způsobené škody odstraní nebo nahradí. 
Nejdůležitější je pitná voda, bez ní nelze být.Chci aby tyto připomínky byly jasně zodpovězeny, 
kdo a za co v případě škody je zodpovědný a co je povinný udělat aby škody byly odstraněny. 
V případě studny, která je jediným zdrojem vody, to znamená vyčištění, vybudování nové nebo 
jiné konkrétní řešení.                                                                                      Námitky se zamítají. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“): 

- Drahomír Kusák, nar. 9.12.1952, 28. října č.p. 886/249, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory 
 

 

O D Ů V O D N Ě N Í: 

Dne 25.4.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad 
oznámil opatřením ze dne 7.5.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům a nařídil veřejné projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Protože 
je pro dané území zpracován Územní plán Sídelního útvaru Rybí, včetně jeho změn 1,2,3 a 5, 
který byl vyhlášen obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006, dále opatřením obecné povahy změny 
č. 2, vydaným pod č.j.530/2008 s nabytím účinnosti dne 26.9.2008 a opatřením obecné povahy 
změny č. 5, vydaným pod č.j. 708/2010 s nabytím účinnosti dne 23.12.2010, bylo toto oznámení 
o zahájení řízení  v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení podle § 85 odst.1 
stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě a účastníkům řízení podle § 85 
odst. 2 veřejnou vyhláškou. Dle § 25 odst. 2 správního řádu byla písemnost vyvěšena na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce 
MěÚ Nový Jičín dne 11.5.2012 a dne 29.5.2012 bylo sňato. Písemnost byla rovněž zveřejněna 
způsobem umožňující dálkový přístup. 

Stavební úřad tímto přípisem dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že závazná stanoviska 
dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny podle § 
89 odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nehlédnout a případné námitky uplatnit přede dnem 
ústního jednání a že námitky a připomínky musí splňovat požadavky dle ustanovení § 89 
odst.2,3, a 74 stavebního zákona, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

Rovněž žadatele upozornil, že podle § 87 odst.2 stavebního zákona musí zajistit, aby informace o 
jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co 
bylo nařízení ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo 
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního projednání. 

Stavební úřad provedl den 5.6.2012 prohlídku pozemku, za účelem zjištění, zda-li žadatel  
vyvěsil informaci o záměru na místě určeném stavebním úřadem v oznámení o zahájení 
územního řízení. Informace o záměru byla žadatelem řádně vyvěšena, o čemž je ve spisové 
dokumentaci záznam.  
 
K projednání žádosti stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
den 14.6.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při místním šetření bylo opětovně zjištěno, 
že informace o záměru žadatele je stále vyvěšena.  

Jako účastníci řízení byli pojati ve smyslu § 85 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, nejde-li 
o případ uvedený v písmenu d), vlastník pozemku parcela č. 928/1, 928/2, 928/7, 823/1,  - 
1729/7 Drahomír Kusák, 28.října 886/249, Mariánské Hory, vlastník pozemku parcela 
č.1729/7 – Obec Rybí, Rybí 380,  

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům  nebo  stavbám  na  nich  může  být  územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
vlastník pozemku parcela 1729/6 – Obec Rybí,Rybí 380, Jana Bárová, Rybí 342,vlastník 
pozemku parcela č. 196/2- Obec Rybí 380,  vlastník pozemku parcela 928/6,1677/8 – Radim 
Malota, Frenštátská 1368/,Příbor, vlastník pozemku parcela 1677/9 - Drahomír Kusák, 
28.října 886/249, Mariánské Hory,vlastník pozemku parcela 823/2,856/3 – Petr Kvita, Rybí 
28, vlastník pozemku a stavby parcela 927/3,408 st.pl.- Jiří Beseda, Rybí 114, Eva 
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Besedová,Rybí 114, vlastník pozemku  a stavby parcela 927/2,252 st.pl.- Ing. Věra Čípová, 
Rybí 216, vlastník pozemku a stavby parcela 927/1, 314 st.pl.- Vlastimil Hořava, Mjr. 
Nováka 1307/9, Ostrava, Hrabůvka  
správci a vlastníci inž.sítí: SmVak Ostrava,a.s., RWE Distribuční služby,s.r.o., ČEZ 
Distribuce, a.s., Povodí Odry,s.p. Ostrava   

- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis //// 
- společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že 

společenství vlastníků  jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní 
subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než 
jednu polovinu ///// 

Při oznámení zahájení územního řízení byla pojata jako účastník řízení Miluše Hořavová, Mjr. 
Nováka 1307/9, Ostrava, Hrabůvka. Dle informace z katastru nemovitostí  ze dne  30.4.2012 
byla spolu s Vlastimilem Hořavou  spoluvlastnicí pozemku parcela č. 927/1 a objektu  st.p. 314. 
V průběhu řízení bylo zjištěno že paní Miluše Hořavová zemřela. Dle výpisu z katastru 
nemovitostí ze dne  17.7.2012  se na základě usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví stal 
dědicem Vlastimil Hořava, Mjr. Nováka 1307/9, Ostrava, Hrabůvka, který je veden jako účastník 
řízení. 
Za účastníky řízení byli pojati pouze vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají 
společnou hranici s pozemky, které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby. Vlastníci 
vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože jejich 
práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto 
sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a  také z důvodu rozsahu povolované 
stavby. 
 
Při rozhodování ve věci stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, 
stanovisek a rozhodnutí: 
o projektová dokumentace pro územní řízení vyhotovená Ing.Eduardem Přívarou 
o radonový průzkum vyhotovený  Ing. Ivanem Doleželem, Ostrava 
o projektová dokumentace přípojky vody vyhotovená Ing.Eduardem Přívarou 
o typový výkres s technickým popisem plastové jímky 
o koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP, ze dne 18.4.2012 č.j. 

OŽP/19464/2012 
o závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP, ze dne 28.4.2012 č.j. OŽP/22273/2012 
o závazné stanovisko HZS MSK Ostrava, ú.o.Nový Jičín,ze dne 7.3.2012č.j.HSOS-2927-

2/2012 
o územní souhlas  pro přípojku NN vydanou dne 29.2.2012 č.j. ÚPS/12712/2012 
o vyjádření Policie ČR, ze dne 29.2.2012 č.j. KRPT-44373/ČJ-2012-070406 
o vyjádření Povodí Odry s.p., ze dne 6.3.2012 č.j. 3362/923/2/845/2012 
o vyjádření SmVak Ostrava, ze dne 27.2.2012 č.j. 9773/V002603/2012/PO, ze dne 10.4.2012 
č.j. 9773/V004007/2012/PO 

o vyjádření RWE  Distribuční služby, ze dne 20.4.2012 č.j. 5000606180 a ze dne 4.6.2012 č.j. 
5000629055 

o vyjádření Telefonicky 02, ze dne 18.2.2012 č.j. 28714/2012 
o vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 6.3.2012 č.j. 0100036918 a smlouvy o budoucí smlouvě 

o připojení č. 4120684580 
o rozhodnutí obecního úřadu Rybí ze dne  24.4.2012 č.j. 191/2012 – povolení sjezdu 
o souhlas obce Rybí ze dne  4.5.2012 
o dohoda o podmínkách zřízení stavby uzavřená mezi stavebníkem a Obcí Rybí ke zřízení 

sjezdu na místní komunikaci 
o dohoda o podmínkách zřízení stavby uzavřená mezi stavebníkem a Obcí Rybí s umístění a   

zřízením přípojky vody na pozemku parcela č. 1729/7 
o stanovisko MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP, ze dne  4.7.2012 č.j.  OŽP/47861/2012 
o odborný hydrogeologický posudek vyhotovený Ing. Jiřím Dvorským, CSc. ze 07/2012 
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Podmínky z výše uvedených vyjádření, závazných stanovisek, stanovisek dotčených orgánů            
a vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí stavební úřad zkoordinoval a zapracoval do 
podmínek tohoto rozhodnutí.  Podkladem pro vydání rozhodnutí byla i samostatná rozhodnutí 
vydaná příslušnými dotčenými orgány, které hájí veřejný zájem podle zvláštních předpisů.  

Stavba, která je předmětem územní řízení, stavební úřad posoudil podle stavebního zákona takto: 
přípojka splaškové kanalizace v délce 9m, přípojka NN v délce  10m  dle § 103 odst. 1 písmeno 
b) bod 8) stavebního zákona nevyžaduje vydání ohlášení ani stavebního povolení. Stavba 
bezodtokové jímky ( plastový výrobek,který plní funkci stavby) dle § 103 odst. 1 písmeno g) bod 
5) stavebního zákona nevyžaduje vydání ohlášení ani stavebního povolení. Stavby přípojek do 
50 m a bezodtokové jímky je možno realizovat na základě vydaného územního rozhodnutí, které 
bude v právní moci. Z tohoto důvodu jsou do podmínek územního rozhodnutí zapracovány i 
podmínky pro provedení stavby ( § 9 odst.3 vyhláška 503/2006 Sb.). Ostatní stavby - rodinný 
dům, zpevněná plocha nad 200m2, opěrná zeď vyžadují vydání stavebního povolení. Přípojky 
nad 50m délky vyžadují ohlášení stavby dle § 104 odst. 2 písmeno h), avšak z důvodu 
hospodárnosti stavební úřad dospěl k závěru, že tyto stavby budou povolovány v souladu 
s ustanovením § 4 odst.1 stavebního zákona v režimu stavby  hlavní ( t.j. rodinným domem).Tato 
podmínka je zapracována do bodu č. 3 výrokové části rozhodnutí. 

Podle § 90 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr stavebníka 
v souladu: 
 s vydanou územně plánovací dokumentací 
 s  cíli  a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

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

požadavky na využívání území 
 s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  podle  

zvláštních  právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení  rozporů  a  s ochranou práv a 
právem chráněných zájmů účastníků řízení 

Soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací: 
Pro každé rozhodování v území je závazným podkladem platná územně plánovací dokumentace. 
Dle Územního plánu Sídelního útvaru Rybí, včetně jeho změn 1,2,3 a 5, který byl vyhlášen 
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006, dále opatřením obecné povahy změny č. 2,vydaným pod 
č.j.530/2008 s nabytím účinnosti dne 26.9.2008 a opatřením obecné povahy změny č. 5, 
vydaným pod č.j. 708/2010 s nabytím účinnosti dne 23.12.2010 jsou pozemky parcela č.928/1, 
928/2,928/7,823/1,1729/7 součástí zastavěného území zóny BI –individuálního venkovského 
bydlení. Zóna BI je dle přílohy č. 1/2003, která stanoví regulativy uspořádání území určena 
převážně pro bydlení trvalé i dočasné. Dle podrobných zásad budou domy minimálně 
jednopodlažní s využitelným podkrovím a v odůvodněných případech dvoupodlažní s nízkou 
střechou. Domy mohou mít jedno podzemní podlaží. Doporučené sklony střech 35-50°.  

Stavba rodinného domu včetně přípojek, zpevněné plochy,bezodtokové jímky a opěrné zdi je 
v souladu s  funkčním využitím zóny. Podmínky stanovené v podrobných zásadách jsou 
žadatelem dodrženy. Rodinný dům bude částečně podsklepený, jednopodlažní bez využitím 
podkroví. Z důvodu svažitosti terénu byla na  rodinném domě navržena valbová střecha se 
sklonem 22°. Navržené řešení sklonu střechy je v souladu s územním plánem, neboť 
v podrobných zásadách regulativů Územního plánu je možno používat i segmenty a jiné atypické 
architektonické prvky, které svým tvaroslovím jsou v kontextu s okolní zástavbou. Na 
sousedním pozemku parcela č. 928/6 je povolena novostavba rodinného domu se sedlovou 
střechou v  kombinaci  s plochou střechou z důvodu svažitosti terénu.  
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Stavba nevyžaduje nové nároky  na  dopravní a technickou infrastrukturu. Rodinný dům je 
napojen přípojkami na stávající vedení technické infrastruktury a na stávající místní komunikaci 
na pozemku parcela č.1729/7. Dle výkresu dopravy Územního plánu obce Rybí je v části 
pozemků parcel 928/6, 928/1 a na pozemcích parcela č. 928/7, 928/2 navržena místní 
komunikace, která není řešena ve výše uvedené ÚPD jako veřejně prospěšná stavba. Vzhledem 
k tomu, že obec Rybí ve svém vyjádření uvedla, že nebude v této nové lokalitě budovat místní 
komunikaci, je zajištěn přístup a příjezd k pozemku 928/1, na kterém je situován rodinný dům, 
zpevněnou plochou v šířce 3m a délce 53,20m v pozemku parcela 928/7. Na pozemku 928/2 a 
928/1 se tato zpevněná příjezdová plocha rozšiřuje až k samotnému rodinnému domu.Zpevněná 
plocha má charakter veřejně nepřístupné účelové komunikace. Vlastníkem pozemků dotčených 
stavbou zpevněné plochy parcela č. 928/7,928/2 a 928/1 je žadatel Drahomír Kusák.Umístěním 
zpevněné plochy, která má charakter veřejně nepřístupné účelové komunikace, a která bude 
provedena ze zatravňovacích tvárnic a bude sloužit pro příjezd a přístup k rodinnému domu, 
nebude znemožněno případné budování výstavby místní komunikace na těchto pozemcích. 

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že záměr je v souladu 
vydanou územně plánovací dokumentací –Územním plánem sídelního útvaru Rybí. 

Soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území: 

Cíle a úkoly územního plánování jsou formulovány v ustanoveních § 18 a §19 stavebního 
zákona. Jedním z cílů územního plánování je také sledovat účelné využití a prostorové 
uspořádání území, a to jak při tvorbě územního plánu, tak následně v procesu rozhodování o 
umístění staveb v území. Úkolem územního plánování je tedy nejen stanovení koncepce rozvoje 
území v územním plánu,ale také prověřování a posuzování potřeby změn v území, jejich přínosů 
a rizik, jejich vlivu na veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využití a stanovení podmínek pro 
umístění a uspořádání staveb v plochách k tomu to účelu určených územním plánem, a to 
s ohledem  na stávající charakter a hodnoty území v územním řízení. Stavební úřad z těchto 
okolností vycházel a při posouzení dospěl k závěru, že využití pozemku pro výstavbu rodinného 
domu je pro dané území vhodné (což bylo také prověřeno projednáním s dotčenými orgány 
chránící veřejné zájmy na základě platných předpisů) a umístění stavby je  navrženo tak, že 
účelně využívá plochu vymezenou Územním plánem Rybí a také zajišťuje hospodárné využití 
stávající veřejné a dopravní infrastruktury. Využívá existujícího dopravního napojení stavebního 
pozemku, které nevyžaduje nové investice ani zásadní změnu dosavadní organizace dopravy 
v území a využívá také možnosti napojení na existující sítě technického vybavení  (na vodovodní 
řád, elektrické vedení). Při zkoumání, zda umístění stavby odpovídá charakteru území stavební 
úřad konstatoval, že umístění stavby je navrženo v zastavěném území, tj. v území, v němž se 
předpokládá využití volných ploch pro novou zástavbu, a to právě k požadavku na účelné a 
hospodárné využití existující veřejné a dopravní infrastruktury v zastavěném území.Umístění 
stavby rodinného domu je navrženo  v území, kde  je rozvolněná zástavba  rodinných domů i 
jiných staveb. Charakter daného území nebude stavbou rodinného domu narušen. 
Architektonicky a urbanisticky projednávaná stavba rovněž zapadá do svého okolí, respektuje 
okolní zástavbu – prostorově je řešena obdobně jako stávající rodinného domy –přízemní 
rodinný dům  s obytným podkrovím, popřípadě přízemní rodinný dům se střechou, což odpovídá 
zvolenému umístění a konfiguraci terénu.Výška navrženého rodinného domu odpovídá výškové 
hladině stávající zástavby a podrobným zásadám stanovené v územním plánu. Umístěním stavby 
nedojde ke změně urbanistického uspořádání území – stavba bude dopravně napojena  stávajícím 
způsobem a nedojde ke změně organizace dopravy v území. V závěru posouzení stavební úřad 
konstatuje, že umístění stavby a její prostorové řešení je v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování stanovenými stavebním zákonem. 
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Soulad s  požadavky  tohoto  zákona  a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 
obecnými požadavky na využívání území: 

Prováděcím právním předpisem k stavebnímu zákonu, který se vztahuje na stavbu je vyhláška č. 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a 
doplňků (dále jen „vyhláška o požadavcích na využívání území“), vyhláška č. 268/2009  Sb.,o 
technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se nevztahuje 
ke stavbě rodinného domu. 

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména 
s vyhláškou č.501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „vyhláška“): 
 v souladu s ustanovením § 20 odst. 3,4 vyhlášky, neboť jak je zřejmé z dokumentace, 

pozemek svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým 
uspořádáním umožňuje umístění, realizaci a užívání stavby. Pozemek na které je navrženo 
umístění stavby, umožňuje využití pro navržený účel a je dopravně napojen na veřejnou 
přístupovou komunikaci pozemek parcelu 1729/7, který je veden v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha, ostatní komunikace. Jedná se o stávající místní komunikaci. Komunikace 
nacházející se na pozemku parcela č. 1729/7 v k.ú. Rybí je vedena v pasportu místních 
komunikací obce Rybí jako místní komunikace. Stavební pozemek je vymezen tak, že 
umožňuje umístění, realizaci i užívání umisťovaných staveb pro navrhovaný účel a je 
dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou komunikaci parcelu č. 1729/7  
ostatní plochu - ostatní komunikaci  ve vlastnictví obce Rybí . Dle výše uvedeného stavební 
úřad vyhodnotil že stavební pozemek je napojen na kapacitě vyhovující veřejně přístupnou 
komunikaci. 

 v souladu s ustanovením § 20 odst.5 písm.a) vyhlášky: „Stavební pozemek se vždy vymezuje 
tak,aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití 
pozemku a užívání staveb ne něm umístěných....“ Na pozemku parcela  č.928/1 je u 
rodinného domu navržena zpevněná plocha, na které lze odstavit auto. Rodinný dům bude 
obsahovat dvojgaráž. 

 v souladu s ustanovením § 20 odst.5 písm.b) vyhlášky: „Stavební pozemek se vždy vymezuje 
tak,aby na něm bylo vyřešeno nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních 
předpisů, kteří na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm 
umístěných“. S odpady vzniklé během realizace stavba  bude nakládáno v souladu s planou 
legislativou tj. zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změněn některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů. Při užívání stavby rodinného 
domu bude rovněž nakládáno s odpadními vodami. Splaškové vody budou svedeny do 
bezodtokové jímky, která bude pravidelně vyvážena. Dešťové vody budou odvedeny do 
Rybského potoka. 

 v souladu s ustanovením § 20 odst.5 písm.c) vyhlášky: „Stavební pozemek se vždy vymezuje 
tak,aby na něm bylo vyřešeno „vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných 
ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, přitom musí být řešeno:  
1. přednostně jejich vsakováním, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 

umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování 
2. jejich zadržováním a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových 

vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění 
zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak, jejich regulované vypouštění 
do jednotné kanalizace. 

      Odvádění dešťových vod je řešeno odváděním srážkových vod do vod povrchových a to    
      dešťovou  kanalizací se zaústěním do  Rybského potoka. 
 v souladu s ustanovením § 20 odst.7. vyhlášky: „ Ke každé stavbě rodinného domu nebo 

stavbě pro rodinnou rekreaci nebo u souvislé skupině těchto staveb musí vést  zpevněná 
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pozemní komunikace široká nejméně 2,5m a končící nejdéle 50m od stavby“. Zpevněná 
plocha pro příjezd a přístup je řešena až k rodinnému domu.Tato zpevněná plocha  šířky 3m  
má charakter veřejně nepřístupné účelové komunikace. 

 v souladu s ustanovením § 23 vyhlášky, podle kterého se stavby podle druhu a potřeby 
umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní 
komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu 
energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb 
na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat 
požadavkům na bezpečné užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých 
komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na 
dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Jak již bylo výše uvedeno, 
napojení stavby na sítě technické a dopravní infrastruktury je možné. Stavba je napojena na 
stávající veřejnou dopravní infrastrukturu - místní komunikaci na pozemku parcela č. 
1729/7 přes nově budovanou zpevněnou plochu  určenou pro přístup a příjezd. Ze situace 
vyplývá, že stavba je umístěna mimo ochranná pásma rozvodů energetických zařízení. 

 v souladu s ustanovení § 24 b) odst.1 vyhlášky, podle které se postupuje při umisťování 
žump a malých ČOV. „ Žumpy se budují tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do 
kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních  vod do ekvivalentu 
500 obyvatel není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních.“ Vzhledem 
k tomu, že obec Rybí nemá ještě zbudována veřejnou splaškovou kanalizaci zvolil stavebník 
likvidaci splaškový vod v bezodtokové jímce. Po vybudování kanalizační systému bude 
bezodtoková jímka zrušena a splaškové vody budou napojeny přímo na kanalizaci 
splaškovou pro veřejnou potřebu.  

 v souladu s § 25 odst. 1 vyhlášky:  Vzájemné  odstupy  staveb  splňovat  požadavky 
urbanistické, architektonické,  životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 
povrchových  a  podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, 
civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na 
zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru 
mezi stavbami pro  technická  či jiná vybavení a činnosti,  například  technickou   
infrastrukturu. Požadavky na vzájemné odstupy staveb jsou tedy řešeny pouze v obecné 
rovině, aby bylo umožněno jejich široké uplatnění pro všechny druhy staveb. V daném 
případě bylo tedy nutno prokázat naplnění těch z obecných požadavků ( uvedených 
v odst.1), které lze aplikovat na tuto stavbu. Za zásadní lze tedy považovat splnění 
požadavků péče o životní prostředí, která v sobě zahrnuje ochranu přírody a krajiny, 
ochranu vod ( podzemních i povrchových), ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu 
ovzduší, ochranu veřejného zdraví, odpadové hospodářství apod., požadavků hygienických, 
požární ochrany, bezpečnosti a požadavku na zachování kvality prostředí, kterou lze 
charakterizovat jako souhrn všech výše jmenovaných požadavků ( pojem kvalita prostředí 
totiž není v právních předpisech nijak definován). Při vyhodnocení požadavků ust.§ 25 
odst.1 stavební úřad vycházel zejména ze stanovisek dotčených orgánů, které hájí chráněné 
zájmy na jim svěřených úsecích a jichž se projednávaný záměr týká. Jednotlivé dotčené 
orgány mohou svá kladná stanoviska k umístění stavby vázat na splnění požadavků, které 
stavební úřad v souladu s ustanovením § 9 odst.2 písm.d) vyhlášky č.503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, zapracuje 
do podmínek územního rozhodnutí. V tomto smyslu stavební úřad viz. výše v odůvodnění 
uvedl, která konkrétní stanoviska, vyjádření a rozhodnutí byla podkladem pro vydání 
územního rozhodnutí. Do výrokové části tohoto rozhodnutí jsou zapracovány podmínky, 
které se vztahují k umístění stavby a k další projektové přípravě stavby.  
Při posuzování záměru je nutno přihlédnout k i tzv. „pohodě bydlení“, jež je jedním 
z důležitých faktorů při rozhodování o umísťování staveb a realizaci záměrů v území, a i 
když se přímo v současné terminologii stavebního zákona ani v jeho prováděcích 
vyhláškách tento pojem nedefinuje, je nutno k pohodě bydlení přihlížet, neboť se jedná dle 
stavebně správní praxe i rozhodovací praxe soudu o souhrn činitelů a vlivů, které přispívají 
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k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla 
vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení. 

S účinností od 1.1.2007 byl pojem pohoda bydlení, který zkoumal vlivy ve vztahu ke 
stavbám pro bydlení, nahrazen obecnějším pojmem kvalita bydlení, který zkoumal vlivy jen 
ve vztahu ke stavbám pro bydlení, nahrazen obecnějším pojmem kvalita prostředí a to 
v ustanovení § 25 odst. 1 vyhlášky o požadavcích na využívání území, které obsahuje 
obecné požadavky na vzájemné odstupové vzdálenosti staveb. Pojem kvalita prostředí již 
není vázána jen na stavby pro bydlení, ale na všechny stavby s různým způsobem využití. 
Při posuzování, zda umístěním záměru je zachována kvalita prostředí, tak lze aplikovat 
výklad pojmu pohody bydlení. 

Pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního 
prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, 
nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Pro zabezpečení pohody bydlení se pak 
zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující 
souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech.V konkrétních případech je nutno brát v úvahu i subjektivní hlediska daná 
způsobem  života osob, kterých se má záměr, jehož vliv na pohodu se zkoumá, dotýkat. 
Podmínkou zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených 
osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné 
míře od obecných oprávněně požadovaných standardů se zohledněním místních zvláštností 
dané lokality. V rámci stavby bude proveden rodinný dům. Jedná se o stavbu, která žádným 
způsobem nemůže ohrozit životní prostředí, hygienické požadavky apod. Tato stavba není 
zdrojem hluku, zápachu, vibrací, otřesů, prachu nebo jakéhokoliv jiného znečištění. Touto 
stavbou nemůže žádným způsobem dojít ke snížení pohody a kvality bydlení v dané 
lokalitě.  

 v souladu s § 25 odst.2 vyhlášky:„Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi 
nimi  nesmí být menší než 7m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být 
menší než 2m“. Umístění rodinného domu je v souladu s tímto ustanovením. 

Soulad s  požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci stavby je 
řešeno napojení rodinného domu  na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. 
Stavební úřad vycházel z vyjádření správců a vlastníků sítí technického vybavení. Konkrétní 
posuzovaná vyjádření správců a vlastníků sítí technického vybavení a dopravního napojení 
v rámci územního řízení jsou uvedena výše v odůvodnění rozhodnutí.  

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  podle  
zvláštních  právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení  rozporů  a  s ochranou práv 
a právem chráněných zájmů účastníků řízení: 

Stanoviska dotčených správních orgánů byla zapracována do podmínek pro přípravu a realizaci 
stavby, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínky, které se týkají samotné 
realizace stavby budou zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace.  

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ke stavbě rodinného domu 
na pozemku parcela č.928/1 v k.ú. Rybí není dle sdělení Městského úřadu Nový Jičín, odboru 
životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu třeba. Ke zpevněné příjezdové 
komunikaci na pozemku parcela č. 928/7 a 928/2  byl vydán souhlas k trvalému odnětí půdy ze 
ZPF  Městským úřadem  Nový Jičín, odborem ŽP, orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu dne 28.3.2012 pod č.j. OŽP/22273/2012. Podmínky za jakých byl souhlas udělen jsou 
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí (pro realizaci stavby přípojek) a dále budou 
zapracovány do podmínek stavebního povolení, neboť vznesené podmínky se vážou k  provádění 
stavby. 
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Podmínky souhlasného koordinovaného závazné stanoviska MěÚ Nový Jičín, ze dne  18.4.2012 
byly zapracovány do podmínek pro přípravu a realizaci stavby. Podmínky, které se týkají 
samotné realizace stavby budou zapracovány rovněž v dalším stupni projektové dokumentace. 

Požadavky uplatněné v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru MSK, územního 
odboru Nový Jičín ze dne 7.3.2012 zn.:HSOS-2927/-2/2012 a podmínky uvedené v rozhodnutí 
Obecního úřadu Rybí ke zřízení sjezdu budou zapracovány do podmínek pro provedení stavby 
rodinného domu a povolení sjezdu.  

Stavební úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by záměr žadatele byl 
s nimi v rozporu. 

Stavební úřad současně s oznámením o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu 
jednání umožnil – v souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu účastníkům řízení 
seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady s tím, že tak mohou učinit ve třech dnech 
od ústního jednání a místního šetření na stavebním úřadě. Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 

S ohledem na uplatněné námitky Ing.Věry Čípové, Rybí 216 požádal stavební úřad dne  
21.6.2012 o písemné vyjádření a odborné posouzení vznesených námitek vodoprávní úřad při 
MěÚ Nový Jičín, odboru ŽP. Po doložení jejich stanoviska a doplnění projektové dokumentace o 
odborný hydrogeologický posudek o možnosti nepříznivého ovlivnění domovní studny u domu 
č.p. 216 stavební činnosti, stanovil stavební úřad usnesením ze dne 11.7.2012 lhůtu pro 
seznámení s novými podklady a podání dalších námitek. Současně s tímto usnesením byli 
účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu vyzváni k vyjádření se 
k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů po lhůtě k uplatnění námitek. Účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. Umístění stavby je v souladu s § 90 stavebního zákona. 

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení 
všech účastníků řízení: Drahomír Kusák, Obec Rybí, Rybí 380, Jana Bárová, Radim Malota, Petr 
Kvita, Jiří Beseda, Kadláčkova, Eva Besedová, Ing. Věra Čípová, Vlastimil Hořava, Miluše 
Hořavová, SmVak Ostrava,a.s., RWE Distribuční služby,s.r.o., ČEZ Diastribuce,a.s., Povodí 
Odry,s.p. Ostrava   

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  

Námitky uplatila Ing. Věra Čípová, Rybí 216 písemně na stavební úřad dne 28.5.2012.  

První a zásadní připomínka se jedná ke špatnému zákresu studen na koordinačním nákresu, 
studny se nacházejí 1,2 m od plotu a to jak na pozemku p. Hořavy tak i na pozemku 252 u domu 
č.216 ( přiložen opravený koordinační nákres). Na koordinační situaci – výkres č. D02  v měř. 
1:500, který je součástí projektové dokumentace pro územní řízení jsou zaznačeny dvě stávající 
studny, které jsou bez uvedení odstupových vzdáleností od sousedního pozemku. Při místním 
šetření dne 14.6.2012 byly vzdálenosti studen změřeny a  projektantem byla předložena  nová 
koordinační situace s uvedení skutečných odstupů těchto studní.             Námitce bylo vyhověno. 

Po prostudování vyhlášky 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla i po 
prostudování ČSN 755115 a po konzultaci s vodohospodáři z N.J., vždy je nějaké nebezpeční 
znečištění studen a jiných  vodních zdrojů. Ochranné pásmo je min.12 m od možného zdroje 
znečištění. Pro úplnost k mým připomínkám přikládám i ofocenou vyhlášku 590/2000 Sb. 
s podtrženými  pasážemi a poznámkami. Zmiňovaná vyhláška č.590/2001Sb. o technických 
požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších  předpisů stanoví technické podmínky pro vodní 
díla. Nevztahuje se na stavby, které jsou předmětem tohoto územního řízení. Konkrétně v § 17 
odst.1 a 2  je uvedeno z jakých materiálů se studny provádějí, včetně její konstrukce. Odstavec 3 
odkazuje na právní předpis, který řeší podmínky umístění a zřizování studní. Podmínky pro 
umístění studny individuálního zásobování vodou stanoví § 24 a) vyhlášky č.501/2006 Sb. o 
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obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Tento paragraf opět 
řeší umisťování studní individuálního zásobování vodou, nikoli umisťování ostatních staveb od 
studní individuálního zásobování vodou. Nelze tudíž požadovat, aby ostatní stavby byly 
umístěny ve vzdálenosti stanovené § 24a) této vyhlášky. Vzájemné odstupy staveb stanoví § 25 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších 
předpisů. Dle výše uvedeného vyhodnocení tohoto ustanovení jsou stavby umístěny v souladu 
s tímto ustanovením. K Vaší námitce, že ochranné pásmo je min. 12m od možného zdroje 
znečištění, stavební úřad uvádí: Ochranné pásmo kolem studní pro individuální zásobování 
vodou nevzniká pouhým zřízením studny. Ochranná pásma kolem studny stanoví 
vodohospodářský orgán. Ochranná pásma dle § 30 vodního zákona se stanoví především 
k odběrům vyšším než 10000m3/rok. U ostatních nižších odběrných množstvích z vodního 
zdroje platí obecná ochrana podzemních vod. Studna, která byla vybudovány před rokem 1955 
se považuje za povolenou včetně odběru vody, pokud vlastník domovní studny prokáže, že 
slouží pro účel pro který byla vybudována.Vzhledem k tomu, že stavba studny byla vybudována 
kolem roku 1940 nebyly jejím vlastníkem od ní předloženy žádné doklady. 

Norma ČSN 75 5115, na kterou je odkazováno, platí pro navrhování, zřizování a provozování 
studní pro individuální zásobování vodou pokud nejsou zdrojem vody pro veřejný vodovod. 
Normy nejsou pro posuzování staveb závazné, ale pouze doporučené, pokud není ve vyhlášce 
přímo odkazováno na normovou hodnotu. 

V normě ČSN 75 5115 v bodě 2.4 termíny a definici normy je definována domovní studna: 
neveřejná studna sloužící pro zásobování vodou jedné, výjimečně několika domácností. 

V normě ČSN 75 5115 v bodě 3.2.1 umístění domovní studny je: Studny mají být umístěny 
v neznečištěném prostředí. Do vzdálenosti 2m od vnější konstrukce studny nesmí být území 
kolem studny znečišťováno ani jinak dodatečně ohrožováno,např. jinou stavbou nebo činností.  

Vyhodnocením doporučných údajů uvedených v norně ČSN 75 5115 lze konstatovat, že ve 
vzdálenosti 2m o od stávajících studní na pozemcích parcela č. 252 st.pl. a 927/1 nebudou tyto 
studny ohrožovány stavební činností ani jinou stavbou. Nejblíže nacházejí se stavba, která bude 
prováděna v blízkosti studní bude zpevněná plocha určená pro příjezd a přístup. Tato se umisťuje 
ve vzdálenosti 1m od pozemku 252 st.pl. a 2,2m od vnějšího líce studny na pozemku 252 st.pl. a 
1m pozemku 927/1 a  4,40m od vnějšího líce studny na pozemku 927/1. 

V normě ČSN 75 5115 v bodě 3.2.5 Nejmenší vzdálenost vnějšího líce studní a zdrojů možného 
znečištění, které mají být dodržovány při budování objektů v blízkosti provozovaných studní 
jsou uvedeny v tabulce 2. 

Nejmenší vzdálenosti domovních studní od zdrojů možného znečištění, které přicházejí v tomto 
případě v úvahu je pouze navrhované umístění žumpy a kanalizační přípojky. Žumpa  
(bezodtoková jímka)  a splašková kanalizační přípojka jsou  umístěny v dostatečné  vzdálenosti  
od stávajících studen (min.30m od studny na pozemku 252 st.pl. a min.70m od  studny na 
pozemku parcela č. 927/1).Ostatní objekty jako: nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění 
umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově, chlévy, močůvkové jímky a 
hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat, veřejné komunikace, 
silniční příkopy, individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové 
potrubí a strouhy  nejsou předmětem umístění stavby.   

K záměru žadatele výstavbě samostatně stojícího rodinného domu včetně příjezdové 
komunikace, přípojek (vodní, NN) dešťové kanalizace a odvodu  splaškových vod do 
bezodtokové jímky bylo vydáno souhlasné koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín, 
odboru ŽP.  Vznesená námitka, která se týká stávající stavby vodního díla – studny byla 
posouzena vodoprávním úřadem MěÚ Nový Jičín písemným stanoviskem vydaným dne 
4.7.2012 č.j. OŽP/47861/ 2012. Vydané stanovisko bylo použito k vyhodnocení uplatněných 
námitek.                                                                  Na základě výše uvedeného se námitka zamítá. 
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Může dojít i k narušení vrstevnic, které vedou od pramene do studny a v tomto konkrétním 
případě se jedná o jediný zdroj pitné vody. Musím upozornit, že studna se nachází pod úrovni 
pozemku p. Kusáka a může dojít ke znečištění splachovou vodou (už se stalo v roce 1992, kdy 
zapršelo a ve studni byla močůvka s navezené chlévské mrvy p.Kvitou).Po špatných zkušenostech 
musím upozornit na všechny možnosti, které mohou nastat. I k poškození oplocení a k sesuvu 
půdy může dojít, pozemek je svažitý a když bude podmáčený stát se může vše. Obavy o narušení 
vrstevnic a pramenů podzemních vod stékajících do studny, obavy o možné znečištění spodních 
vod a obavy o poškození plotu a sesuvu půdy jsou spekulativní. Prameny spodní vody zásobující 
studny se vyskytují hlouběji pod zemí. Rodinný dům je pouze částečně podsklepený v ploše 
37,53m2. Změnou pozemků určených územním plánem k zastavění rodinnými domy, které byly 
v minulosti využívány k zemědělským účelů dojde se snížení rizika  plynoucí z jejich hnojení. 
Dle odborného hydrogeologického posudku vyhotoveného Ing. Jiřím Dvorským, CSc. bylo 
vyhodnoceno, že veškerá stavební aktivita na parcele č.928/1 bude realizována nad hladinou 
podzemní vody a infiltrační území prvního zvodněného kolektoru je mimo zájmové území. 
Předmětná stavební činnost proto neovlivní využitelnou vydatnost studny u domu č.p. 216. K 
otázce znečištění studny povrchovou „splachovou“ vodou stavební úřad uvádí: Studna je 
umístěna pod svahem a betonové skruže jsou vyvedené pouze cca 0,2m nad terénem. Dle ČSN 
75 5115 Jímání podzemní vody doporučuje vyvést skruže kopaných studní nejméně 0,5m nad 
terén. Z tohoto důvodu je hydrogeologem  doporučeno vlastníku  této studny vyvést skruže 0,5m 
nad terén. Sesuvy půdy z důvodu jeho svažitosti - jedná se o stávající stav, který nebude 
stavebním záměrem měněn, dojde pouze k úpravě terénu kolem rodinného domu. Poškození 
oplocení rovněž námitka spekulativního charakteru.                                       Námitky se zamítají. 

 

Důležitá otázka zní kdo způsobené škoda odstraní nebo nahradí. Nejdůležitější je pitná voda, bez 
ní nelze být. Chci aby tyto připomínky byly jasně zodpovězeny, kdo a za co v případě škody je 
zodpovědný a co je povinný udělat aby škody byly odstraněny. V případě studny, která je jediným 
zdrojem vody, to znamená vyčištění, vybudování nové nebo jiné konkrétní řešení. 

Dle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění 
staveb; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména 
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost 
k sousedství. 

Podle § 58 odst.1 vodního zákona je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkce,tj. i stavby 
studní. Vlastník poškozeného vodního díla má právo požadovat náhradu škody občanskoprávní 
cestou po tom, kdo poškození stavby vodního díla a jeho funkce způsobí. Odpovědnost za ztrátu 
či podstatné snížení možnosti odběru vody z vodního zdroje, popř. zhoršení jakosti v něm je 
upravena v ust. § 29 odst.2 vodního zákona. Osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu 
podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji, popř. zhoršení jakosti v něm, 
je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu 
z tohoto zdroje a dále má povinnost provést podle místních podmínek potřebná opatření 
k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje tj. zřízením nové 
studny nebo zajištěním dodávky v případě dočasného omezení odběru. Pokud není možné zajistit 
nový zdroj, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty 
nemovitého majetku s jehož užívání je povolení k odběru podzemní vody spojeno.  

Pokud při provádění stavby dojde ke škodám na sousedních nemovitostech a nedojde k jejich 
odstranění, uplatňuje se v případě že k náhradě škody nedojde, obecné právní předpisy, zejména 
zákon § 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník). Ve sporech o náhradu 
škody nebo její výši rozhoduje soud.                                                                 Námitka se zamítá.                                                                                               
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti: bez připomínek 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

 

P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního 
plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava.Odvolání se podává u 
Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a  stavebního řádu, Masarykovo 
náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně 
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
Hana Zagolová 
referent veřejné správy 
 
ůotisk úředního razítka“ 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů byl vyměřen ve výši 1 100,- Kč a byl uhrazen dne 25.6.2012. 
 
Přílohy: 
o situační výkres předmětu územního řízen – koordinační situace výkres č. DO2 v měř. 1:500 
o vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 10.4.2012 

zn.:9773/V0040007/2012/PO 
o smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení, ze dne  13.5.2011 č.4120684580 mezi  

ČEZ Distribucí, a.s. Teplická 874/8, Děčín  a žadatelem  
o vyjádření firmy RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, správy Nový Jičín, ze dne 4.6.2012 

zn.:5000629055  
o závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK, územního odboru v Novém Jičíně 

ze dne 7.3.2012 zn.:HSOS-2927/-2/2012 
o koordinovaní závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín,odb.ŽP ze dne 18.4.2012 č.j. ŽP/19464/ 

2012 
o závazné stanovisko MěÚ Nový Jičín,odb.ŽP,orgánu ZPF, ze dne 28.3.2012 č.j.OŽP/22273/ 

2012 
o vyjádření Povodí Odry, s.p.,Varenská 48, Ostrava ze dne 6.3.2012 č.j.3362/923/2/845/ 2012  
o rozhodnutí Obecní úřadu Rybí ze dne 24.4.2012 č.j.191/2012 – povolení ke sjezdu 
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Obdrží: 
I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) :  

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

Účastníci řízení: 
1. Drahomír Kusák, 28.října 886/249 Ostrava  Mariánské Hory zastoupen Ing. Eduardem    
     Přívarou, Matrosovova č.p. 617/31, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00  Ostrava  ( adresa pro  
     doručování) 
2. Obec Rybí, IDDS: 63wbndj 
  
II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
- 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, nejde-li 
o případ uvedený v písmenu d), vlastník pozemku parcela č. 928/1, 928/2, 928/7, 823/1,  - 
1729/7 Drahomír Kusák, 28.října 886/249, Mariánské Hory, vlastník pozemku parcela 
č.1729/7 – Obec Rybí, Rybí 380,  

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům  nebo  stavbám  na  nich  může  být  územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
vlastník pozemku parcela 1729/6 – Obec Rybí,Rybí 380, Jana Bárová, Rybí 342,vlastník 
pozemku parcela č. 196/2- Obec Rybí 380,  vlastník pozemku parcela 928/6,1677/8 – Radim 
Malota, Frenštátská 1368/,Příbor, vlastník pozemku parcela 1677/9 - Drahomír Kusák, 
28.října 886/249, Mariánské Hory,vlastník pozemku parcela 823/2,856/3 – Petr Kvita, Rybí 
28, vlastník pozemku a stavby parcela 927/3,408 st.pl.- Jiří Beseda,Rybí 114, Eva Besedová, 
Rybí 114, vlastník pozemku  a stavby parcela 927/2,252 st.pl.- Ing. Věra Čípová, Rybí 216, 
vlastník pozemku  a stavby parcela 927/1, 314 st.pl.- Vlastimil Hořava, Mjr. Nováka 1307/9, 
Ostrava, Hrabůvka 

- správci a vlastníci inž.sítí: SmVak Ostrava,a.s., RWE Distribuční služby,s.r.o., ČEZ 
Distribuce,a.s., Povodí Odry,s.p. Ostrava   

- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis //// 
- společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že 

společenství vlastníků  jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní 
subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než 
jednu polovinu ///// 

 
III. Dotčené správní orgány: 
3. Městský úřad Nový Jičín, OŽP, odd. vodního hospodářství, odd. ochrany přírody, lesnictví a  
     myslivosti, odd. odpadů, ochrany ovzduší a ZPF 
4. HZS MSK, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive 
  
IV. Správce úřední desky: 
5. MěÚ Nový Jičín, KaÚ 
6. Obec Rybí, Rybí č.p. 380, 742 65  Rybí 
 

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným                   
v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným správním orgánům doručuje jednotlivě. 

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se tato písemnost účastníkům řízení uvedeným                    
v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 2 
správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. 
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín. Podle § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení 
je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín. 
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Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení 
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského 
úřadu Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou. 

Městský úřad Nový Jičín 

Vyvěšeno dne:                                                           Sňato dne: 

 

a současně zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Nový Jičín. 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem 
umožňující dálkový přístup. 
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