




IČO: 00297488                                                Tel.:  596 803 111                        E-mail: posta@havirov-city.cz 

DIČ: CZ00297488                                           Fax:  596 803 350              ID datové schránky:7zhb6tn 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV    
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NAŠE Č. j.:  MMH/4708/2019 
NAŠE Sp. zn.:  
POČET LISTŮ DOPISU: 2 
VYŘIZUJE:  ............................ 

TEL.: 596 803 248 

FAX: 596 803 350 

E-MAIL: tajekan@havirov-city.cz 

  

DATUM: 16.1.2019 

 

 

Sdělení 
 

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 9.1.2019 sděluji: 

ad 1) viz příloha 

ad 2) pohyb podané petice po Magistrátu města Havířova (MMH): 

- dne 5.11. 2018  byla petice zaevidována pod č.j. MMH/108338/2018 podatelnou, 

- dne 5.11. 2018 předána odboru právních služeb, 

- dne 6.11. 2018 postoupena  odborem právních služeb MMH k vyřízení odboru 

územního rozvoje MMH,   

- dne 7.11. 2018  požádal odbor územního rozvoje MMH o součinnost stavební a 

silniční správní úřad MMH a sdělení informací ohledně probíhajícího územního řízení 

k předmětné akci, 

- dne 8.11. 2018 odbor stavební a silniční správní úřad MMH sdělil odboru územního 

rozvoje MMH požadovanou informaci, 

- návrh na vyřízení petice  byl předběžně projednán na nejbližší poradě vedení, která se 

konala dne 19.11.2018, 

- následně byl návrh odpovědi k podané petici předložen Radě města Havířova  na 

jednání, které se konalo  dne 3.12.2018, kde byl předložený návrh schválen pod 

bodem usnesení   č. 149/3RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířova k podání 

občanů proti výstavbě lisovny plastů se sterilizací na území obce Horní Bludovice,  

- odbor územního rozvoje MMH  odpověď expedoval dne 4.12.2018, odpověď byla na 

vědomí   zaslána Obci Horní Bludovice ( odesláno datovou schránkou - doručeno dne 

4.12.2018). 

ad 3) 

- 24.9.2018 oznámena podjatost vedoucí oddělení stavební úřad odboru stavební a 

silniční správní úřad MMH; o námitce rozhodl usnesením vedoucí odboru stavební a 

silniční správní úřad MMH dne 25.9.2018, 

- 25.9.2018 oznámena podjatost vedoucího odboru stavební a silniční správní úřad 

MMH, 

- 26.9.2018 odeslána tajemníkem MMH žádost Krajskému úřadu Moravskoslezského 

kraje o změnu příslušnosti vyřizujícího stavebního úřadu pro řízení o umístění stavby 

„VO VINAMET – novostavba výrobní, skladovací a administrativní haly, Horní 

Bludovice“, který usnesením č. j. MSK/135955/2018 ze dne 12.10.2018 o změně 

příslušnosti vyřizujícího stavebního úřadu rozhodl. 

 

Pan 

................. 

...................................... 

...................................... 
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Ke zbývající části Vašeho podání konstatuji, že petice vyřízena byla a v odpovědi č.j. 

MMH/108338/2018 ze dne 4.12.2018 bylo uvedeno, kde zejména můžete obsah petice 

uplatnit. Vzhledem ke skutečnosti, že statutárnímu městu Havířov není známo, jak hodláte 

dále postupovat v řešení Vašeho problému, nemohl být uplatněn § 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 

Sb., o právu petičním, protože by se k postoupení nabízely minimálně dva subjekty veřejné 

správy. 

 

V případě, že chcete podpisové archy uplatnit jiným způsobem, vezměte zpět své podání, 

kterým jste požadovali řešení po Magistrátu města Havířova formou petice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................... 

tajemník Magistrátu města Havířova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: koordinované stanovisko (po anonymizaci osobních údajů) 

Počet listů přílohy: 9  



MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 

 

 

 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 

 
ZE DNE:      
NAŠE Č. j.:            MMH/41217/65640/2018 
NAŠE Sp. zn.: S/OŽP/41217/2018/Hi 
POČET LISTŮ DOPISU: 8 
  
VYŘIZUJE:   ……………… 

TEL.: 596 803 121 

FAX: 596 803 350 

E-MAIL:  

  

DATUM: 2018-08-27 

 

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, (dále jen „správní orgán“) příslušný k výkonu 

státní správy v přenesené působnosti dle ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 136 odst. 1 písm. b) a § 149 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 4 odst. 7 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), obdržel dne 26.04.2018 žádost, rozšířenou  dne 25.06.2018, 22.08.2018 a 

24.08.2018, ve věci vydání koordinovaného stanoviska k záměru pro územní rozhodnutí o umístění 

stavby 

 

Název záměru: VO VINAMET – Novostavba výrobní, skladovací a administrativní 

haly, Horní Bludovice 

Pozemek parcelní číslo: 88/6, 88/3, 88/18, st. 387, st. 288/5, st. 288/1, st. 385, st. 386, st. 337, 

866/1, 1055, 1053, st. 19/1, st. 19/2, st. 19/10, st. 19/11, 85/12, 865 

Katastrální území:  Prostřední Bludovice  

Stavebník: VINAMET CZ s.r.o. IČ 26845148se sídlem Havířov-Město, Dělnická 

566/12, 736 01 v zastoupení na základě písemného zmocnění ze dne 

02.02.2018 Ing. ………. a Ing. arch. ………….  

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02/2018 

zpracovatel H & B REAL, a.s. Vsetín, doplněná na základě výzvy 

k odstranění nedostatků řízení č.j. MMH/52459/201/-2 ze dne 

22.05.2018 dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby z 06/2018 

zpracovatel H & B REAL, a.s. Vsetín, dodatek technické zprávy – 

návrh jímky na vyvážení splaškových vod z 07/2018 

 

která řeší výrobní, skladovací a administrativní závod firmy VINAMET.  

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 

SO 01 víceúčelová průmyslová hala VR – výroba    I. Etapa 

SO 02 víceúčelová průmyslová hala HR – sklad   I. Etapa 

SO 03 průmyslová hala                     RT - sterilizace                  II. Etapa 

 

SO 04 sklad EO                                                                               II. Etapa 

SO 05 sklad dusíku                                                                          II. Etapa 

SO 06 sklad technických plynů                            II. Etapa 

SO 07 podzemní akumulační nádrž                                                II. Etapa 

 

SO 08 A zpevněné plochy – asfaltové komunikace               I. Etapa 
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SO 08 B zpevněné plochy – betonová zámková dlažba pojízdná     I. Etapa 

SO 08 C zpevněné plochy – zasakovací     I. Etapa 

SO 08 D zpevněné plochy – betonové monolitické komunikace  I. Etapa 

SO 08 E ochranné betonové silniční svodidlo    I. Etapa 

 

SO 09 oplocení průmyslového areálu     I. Etapa 

SO 10 vsakovací pole na zasakování dešťových vod   I. Etapa 

SO 11A přípojka dešťové kanalizace, plast DN 150 mm   I. Etapa  

SO 11B přípojka dešťové kanalizace, plast DN 150 mm   I. Etapa 

SO 11C odlučovač ropných látek      I. Etapa 

SO 12 přípojka splaškové kanalizace, plast DN 150 mm   I. Etapa 

SO 13 přípojka pitné vody, plast DN 100 mm    I. Etapa 

SO 14 drenážní odvodňovací žebro, perforované PVC DN 150 mm  I. Etapa 

SOS 15 přípojka STL plynu, plast PE DN 90 mm    I. Etapa 

SO 16 přípojka NN trafostanice        TR 1     I. Etapa 

                                                       TR 2                                  I. Etapa 

                                                       TR 3                                          II. Etapa 

 

SO 17 A plocha původního umístění stávající autobusové zastávky  I. Etapa 

SO 17 B plocha nového umístění autobusové zastávky    I. Etapa  

SO 18 úprava stávajícího sjezdu ze státní komunikace III/4735   I. Etapa 

SO 19 požární nádrž         I. Etapa  

 

SO 20 ochranný hliněný ozeleněný val     I. Etapa  

SO 21 plochy zeleně        I. Etapa 

SO 22 jímka na vyvážení – dočasné řešení likvidace odpadních vod  

           max. do r. 2020, celkový objem 147,00 m³  

 

 

K předloženému záměru vydává Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí na ochranu 

všech veřejných zájmů toto 

 

 

koordinované závazné stanovisko:  

 

Ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší podle § 11 odst. 3:  

Zájmy chráněné tímto zákonem budou stavbou dotčeny.  

Orgán ochrany ovzduší vydává závazné stanovisko:  

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany 

ovzduší podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 11 

odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a dle § 149 odst. 1 správního řádu  v y d á v á   

 

souhlasné závazné stanovisko je vázáno na splnění následujících podmínek pro provoz zdroje,  
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k záměru umístění stavby stacionárního zdroje (dále jen „zdroj“),  v rámci  stavby „VO VINAMET 

– Novostavba výrobní, skladovací a administrativní haly, Horní Bludovice“  na pozemku parc. č. 

288/1, 88/3 v k. ú. Prostřední Bludovice. Záměr zahrnuje tyto zdroje: 

 

 sterilizace etylenoxidem s projektovanou celkovou roční emisí ethylenoxidu 0,038 t/rok. 

Jedná se o stacionární zdroj neuvedený pod kódem 11.4 přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší – 

Stacionární zdroj, jehož roční emise těkavých organických látek nepřekračuje 1 t. Vzduch 

s příměsí ETO bude upravován v katalyzačním spalovacím zařízení. Emise ETO budou do 

vnějšího ovzduší vypouštěny výduchem ve výšce 12 m nad okolním terénem.  
 

Podmínky pro provoz zdroje: 

Provozovatel zajistí, aby veškerá zařízení v provozu určená pro proces sterilizace etylenoxidem 

byla pravidelně kontrolována v intervalech a podle požadavků dodavatele, výrobce a podle 

příslušných předpisů. Technologie ke snižování emise těkavých organických látek z procesu 

sterilizace etylenoxidem bude trvale dosahovat účinnosti snížení emise těkavých organických látek 

minimálně 99,9 % a výstupní hmotnostní koncentrace etylenoxidu ve spalinách z této technologie 

bude ve výši do 0,5 mg/m
3
 v souladu s garancí dodavatele uvedenou v předložené dokumentaci. 

 

O d ů v o d n ě n í: 

Magistrát města Havířov odbor životního prostředí obdržel žádost o vydání koordinovaného 

závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. Dnem obdržení tohoto podání byl orgánem 

ochrany ovzduší zahájen proces vydání závazného stanoviska k umístění zdrojů podle ustanovení § 

11 odst 3. zákona o ochraně ovzduší. 

 

Záměrem je umístění výrobní, skladovací a administrativní haly, ve které budou umístěny 

stacionární zdroje znečištění ovzduší. Jedná se o výrobu nebo zpracování syntetických polymerů a 

kompozitů a sterilizace výrobků etylenoxidem. Hlavním zdrojem tepla pro vytápění budov a hal 

bude elektrická energie. Pro přípravu teplé vody budou sloužit elektrické kotle umístěné v technické 

místnosti – kotelně.  

 

Magistrát města Havířov odbor životního prostředí orgán ochrany ovzduší vydává závazné 

stanovisko ke stacionárnímu zdroji – sterilizace etylenoxidem jelikož se jedná o stacionární zdroj 

neuvedený v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší. Vzduch s příměsí ETO bude upravován 

v katalyzačním spalovacím zařízení určeným pro dvě sterilizační komory. Pro zdroj vytápění a 

ohřev teplé vody, kterým je elektrická energie, nebude závazné stanovisko vydávat, jelikož se 

nejedná o zdroj znečištění ovzduší. Závazného stanovisko ke stacionárnímu zdroji znečištění 

ovzduší výroba nebo zpracování syntetických polymeru a kompozitů vydá Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor životního prostředí a zemědělství. 

 

Oblast správního obvodu Havířov patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve které jsou 

dlouhodobě překračovány imisní limity pro koncentrace prašných částic a benzo(a)pyrenu. Orgán 

ochrany ovzduší vychází z Programu zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění 

znečišťujícími látkami. V souladu s § 3 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší jsou imisní limity závazné 

pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle zákona o ochraně ovzduší. V této 

souvislosti orgán ochrany ovzduší usiluje o minimalizaci vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na 

území správního obvodu.   

Orgán ochrany ovzduší posoudil žádost žadatele, kterou obdržel dne 26.04.2018 a na základě 

doložených, doplněných podkladů a správních úvah považuje předmětný záměr za přípustný a 
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vydal souhlasné stanovisko k umístění stavby zdroje, které je vázáno na splnění stanovených 

podmínek. 

 

Upozorňujeme, že při výstavbě je nutno učinit opatření, která minimalizují prašnost (např. skrápění 

prostoru staveniště, čištění kol stavebních vozidel před výjezdem na veřejné komunikace, 

pravidelné odstraňování znečištění veřejných komunikací, minimalizace zásob sypkých materiálů 

na volném prostranství příp. jejich zakrytování apod.)." 

 

Poučení: 

Závazné stanovisko není dle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním 

řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. 
Vyřizuje:  

 

Orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  

příslušný podle ust. § 77 odst 4 citovaného zákona č. 114/1992 Sb. vydává podle ust. § 65 a § 90 

odst. 15 citovaného zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 

souhlasné závazné stanovisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Odůvodnění  

 

Po vyhodnocení předmětného stavebního záměru: „VO VINAMET – Novostavba výrobní,  

skladovací a administrativní haly na pozemcích s parc.č.  88/6, 88/3, 88/18, st. 387, st. 288/5, st.  

288/1, st. 385, st. 386, st. 337, 866/1, 1055, 1053, st. 19/1, st. 19/2, st. 19/10, st. 19/11, 85/12, 865  

v k.ú. Prostřední Bludovice,  dospěl správní orgán k závěru, že jeho realizace nepovede k poškození  

nebo zničení významných krajinných prvků dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) citovaného zákona č.  

114/1992 Sb., neboť je umístěn mimo tyto významné krajinné prvky. Registrované krajinné prvky  

se v zájmovém území také nenacházejí. Správní orgán proto nebude vydávat závazné stanovisko ve  

věci zásahu do významného krajinného prvku dle ust. § 4 odst. 2 cit. zákona č. 114/1992 Sb.  

Po vyhodnocení předložené projektové dokumentace dospěl správní orgán rovněž k závěru, že  

realizace předmětného stavebního záměru není podmíněna kácením dřevin rostoucích mimo les. 

Poučení 

Závazné stanovisko není dle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním 

řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.  

 

Orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  

příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. j) citovaného zákona č. 114/1992 Sb. vydává podle ust. § 12 

odst. 2. citovaného zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko: 

 

s o u h l a s n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o   k  z á s a h u  d o  k r a j i n n é h o  r á z u   

 

Odůvodnění 

Správní orgán měl pro vyhodnocení zásahu do krajinného rázu k dispozici mapové podklady 

zájmového území, které zachycují charakter jeho stávajícího osídlení a rozložení jednotlivých 

krajinných útvarů a dominant, a dále projektovou dokumentaci ke stavbě posuzovaného stavebního 

záměru.  
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Po vyhodnocení dostupných podkladů dospěl správní orgán k závěru, že předmětný stavební záměr 

nemůže snížit nebo změnit dochovaný krajinný ráz. Zájmové území již nelze charakterizovat jako 

venkovskou oblast s typicky slezskou rozptýlenou rodinnou zástavbou doplněnou o otevřené 

zahrady a zemědělské pozemky s extenzivním hospodařením. Stavbou modlitebny v zájmovém 

území, která svým tvarem a půdorysnými rozměry připomíná velkoplošné nákupní centrum, a 

vznikající hustou zástavbou rodinných domů mající charakter satelitu, získalo zájmové území 

naopak charakter příměstské zóny, kde lze připustit jak objekty občanské vybavenosti, tak objekty 

komerční i průmyslové včetně objektů bydlení. Posuzovaná stavba je navržena na pozemcích, na 

kterých se již v minulosti nacházel areál zemědělského družstva. Tyto stavby byly zbourány a na 

jejich místě má být postaven posuzovaný stavební záměr. Do popsaného charakteru zástavby 

posuzovaný stavební záměr tedy zapadá a nijak ho stavebně či esteticky nenarušuje. Jedinou 

krajinnou dominantou v zájmovém území je panorama Beskyd, které však s ohledem na výšku 

posuzovaného objektu nebude narušeno.  

Posuzovaný stavební záměr vhodně zapadá do charakteru stávající zástavby, respektuje stávající 

krajinnou dominantu i skladební prvky ÚSES. Půdorysnými rozměry ani svou velikostí nevytváří 

novou stavební dominantu v území, neboť objekt podobného charakteru, kterým je hala modlitebny, 

se již nachází v bezprostřední blízkosti.    

Po posouzení obsahu podání, vyhodnocení krajinných útvarů a dominant v posuzované lokalitě a 

širších vazeb v zájmovém území vydal tedy správní orgán závazné stanovisko, v němž ve výrokové 

části zásah do krajinného rázu odsouhlasil, neboť zachovává stávající harmonické měřítko i vztahy 

v krajině. 

 

Poučení 

Závazné stanovisko není dle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním 

řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.  

 

Závěr 

Posuzovaným stavebním záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyřizuje:  

 

Ve vztahu k zákonu 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:  

Zájmy chráněné tímto zákonem budou stavbou dotčeny a orgán státní správy myslivosti vydává:  

  

Závazné stanovisko 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí jako orgán státní správy myslivosti příslušný 

dle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 60 zákona 

č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o myslivosti), v souladu s § 

149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) 

a za použití § 67 zákona o myslivosti  

 

vydává  souhlasné  závazné  stanovisko 

 

Novostavba výrobní, skladovací a administrativní haly, Horní  Bludovice“ navržené na pozemcích  

parc. č. 88/6, 88/3, 88/18, st. 387, st. 288/5, st. 288/1, st. 385, st. 386, st. 337, 866/1, 1055, 1053, st.  

19/1, st. 19/2, st. 19/10, st. 19/11, 85/12 a 865 v k. ú. Prostřední Bludovice, obec Horní Bludovice. 

 

O d ů v o d n ě n í 

Předmětem žádosti je stavba výrobního, skladovacího a administrativního závodu firmy 

VINAMET. Areál se bude skládat z: 
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- výrobní části (výroba obsahuje zpracování, lisování a výrobu plastových výrobků pro 

zdravotnictví, následné sterilizace těchto produktů a přidružené pomocné provozy), 

- skladovací části (centrální sklad surovin, hotových výrobků, obalových materiálů), 

- administrativní části (sociální zázemí pro pracovníky, jídelna, denní místnost, šatny, umývárny, 

WC a dále kanceláře společnosti, jednací místnost a dále byt správce), 

- sterilizace hotových výrobků určených k expedici. 

Stavba je navržena na pozemcích, na nichž se v minulosti nacházel areál zemědělského družstva. 

Tyto stavby byly zbourány. Pozemky jsou zahrnuty do zastavěného území dle platného územního 

plánu a nachází se v návrhové ploše s rozdílným způsobem využití - plochy smíšené výrobní. 

Pozemky jsou v současnosti neoplocené a nezastavěné, na části se nachází zpevněná plocha, zbytek 

je obhospodařován sečením. Pozemky ze západní strany sousedí s místní komunikací, z ostatních 

stran navazují na volnou, zemědělsky obhospodařovanou krajinu. 

Dle § 8 odst. 2 zákona o myslivosti si každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, musí počínat 

tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích 

životních podmínek. 

Orgán státní správy myslivosti dospěl k názoru, že i po výstavbě výrobního areálu zůstane v území 

zachován volný průchod pro zvěř, životní podmínky zvěře nebudou významně ovlivněny, a proto se 

rozhodl vyhovět žádosti v plném rozsahu.  

 

P o u č e n í 

Tento souhlas je závazným stanoviskem podle § 149 odst. 1 správního řádu a není samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného 

správního orgánu.  
Vyřizuje:  

 

Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (dále jen správní orgán), věcně a místně 

příslušný dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o odpadech), a jako dotčený orgán dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dle ust. § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, k umístění výše uvedeného záměru stavby vydává  

 

souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek. 

 

O d ů v o d n ě n í 

Správní orgán posoudil žádost žadatele o vydání stanoviska k umístění výše uvedeného záměru 

stavby z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů dle předložené projektové dokumentace a dospěl k závěru, že zájmy chráněné 

tímto zákonem budou stavbou dotčeny, neboť při realizaci záměru budou vznikat odpady, jak je 

také uvedeno v projektové dokumentaci; realizace záměru dle předložené dokumentace není 

v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, proto 

správní orgán vydává k tomuto stupni řízení souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek, 

jak je uvedeno v závazné části. 

Správní orgán upozorňuje, že nakládáním s odpady se bude podrobněji zabývat až v dalším stupni 

projektové dokumentace, při vydání stavebního povolení či jiného opatření stavebního úřadu pro 

povolení realizace záměru stavby, kde bude v projektové dokumentaci požadovat uvedení 

specifikace těch odpadů, které realizací stavby vzniknou (včetně odpadů vzniklých z provozu 

technologie), a to zařazení těchto odpadů podle vyhlášky č. 93/2016 o Katalogu odpadů, 

s uvedením jejich množství (m
3
, t).  

Vyřizuje:  
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Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 104 odst. 9:  

Magistrát města Havířova, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst.2 písm.c) a 

§106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) vydává podle §104 odst.9 vodního zákona k záměru 

stavby „VO VINAMET – Novostavba výrobní, skladovací a administrativní haly, Horní 

Bludovice“ 

kladné závazné stanovisko 

bez stanovení podmínek.  

 

Odůvodnění:  

 

Žadatel VINAMET CZ s.r.o. IČ 26845148 se sídlem Havířov-Město, Dělnická 566/12, 736 01 

v zastoupení na základě písemného zmocnění ze dne 02.02.2018 Ing. …….. a Ing. arch. …………, 

požádal o vydání závazného stanoviska ke stavbě „VO VINAMET – Novostavba výrobní, 

skladovací a administrativní haly, Horní Bludovice“. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 

88/6, 88/3, 88/18, st. 387, st. 288/5, st. 288/1, st. 385, st. 386, st. 337, 866/1, 1055, 1053, st. 19/1, st. 

19/2, st. 19/10, st. 19/11, 85/12, 865 v k. ú. Prostřední Bludovice, obec Horní Bludovice, v kraji 

Moravskoslezském, HGR–3212– Flyš v povodí Ostravice.  

 

Žádost je doložena těmito doklady: 

- plná moc, 

- dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby z června 2018 zpracovaná H & B REAL, a.s. 

Vsetín, IČ: 45197504,  

- dodatek technické zprávy – návrh jímky na vyvážení splaškových vod z července 2018,  

- vyjádření hydrogeologa k možnosti vsakování srážkových vod v k.ú. Prostření Bludovice  

zpracované oprávněnou osobou Ing. …………., z ledna 2018, 

- VO VINAMET – Prostřední Bludovice – HG a IG průzkum z ledna 2018, zpracovaný 

společností UNIGEO a.s. Ostrava, 

- stanovisko pro územní a stavební řízení vydané Severomoravskými vodovody a 

kanalizacemi Ostrava a.s. pod značkou 9773/V016903/2018/Vy dne 12.7.2018. 

Vodoprávní úřad po prostudování předložených dokladů dospěl k závěru, že realizací stavby 

v dotčené oblasti by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem. 

Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránicí vydání 

kladného závazného stanoviska ke stavbě.  

Pokud se týká uvedených pozemků nebo stavby, bylo pro tyto účely využito podkladů předložených 

žadatelem. Správní orgán uvedeným stanoviskem neřeší majetkoprávní vztahy k dotčenému 

pozemku nebo stavby, ale stanovuje podmínky přípustnosti stavby z hlediska zájmů jejich ochrany 

dané stejnojmenným zákonem.  

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek 

nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 

 

Vodoprávní úřad upozorňuje: 

1. vodovodní přípojka, splašková kanalizační přípojka do veřejné kanalizace, kanalizační 

přípojka do žumpy (stavby dočasné), dešťová kanalizační přípojka do vsakovacího 

objektu nejsou dle § 55 odst. 3 výše uvedeného vodního zákona vodní díla,  
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2. splaškové vody z objektu budou svedeny do bezodtoké jímky (dále jen „žumpy“) – 

dočasná stavba do doby napojení na kanalizaci vedoucí na čistírnu odpadních vod, která 

bude rekonstruována,  

3. materiál konstrukce žumpy musí být odolný proti mechanickým, chemickým, 

biologickým a jiným vlivům odpadních vod v žumpě a proti jejich agresivním účinkům, 

4. žumpa musí být vodotěsná, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a opatřena odvětráním, 

5. vyprazdňování žumpy musí být prováděno podle objemu akumulačního prostoru žumpy,  

6. je nutné osadit signalizaci maximálně přípustné hladiny odpadních vod v žumpě, 

7. za účelem prokázání nezávadného zneškodňování odpadních vod akumulovaných 

v žumpě v souladu s ust. § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., povede vlastník resp. uživatel 

objektu průkaznou evidenci o množství odpadních vod odvážených k nezávadnému 

zneškodňování. Evidence musí obsahovat údaje o množství odpadních vod a identifikační 

údaje osoby, které byly odpadní vody předány k nezávadné likvidaci. Množství odvezené 

odpadní vody bude 1 x ročně porovnáno se skutečnou spotřebou vody v nemovitosti 

připojené na žumpu. Výše uvedené údaje bude vlastník resp. uživatel objektu uchovávat 

po dobu 3 let a na výzvu je předloží vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního 

prostředí, 

8. odpadní vody z žumpy není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních 

recipientů nebo do odvodňovacích příkopů,  

9. po zprovoznění nové zkapacitněné čistírny odpadních vod v Horních Bludovicích bude 

provedeno přepojení na tuto čistírnu, daná žumpa bude po tomto přepojení sloužit 

k akumulaci dešťových vod,   

10. napojení objektu na veřejné sítě musí být projednáno a odsouhlaseno se správci (resp. 

majiteli) dotčených sítí,   

11. v dalším stupni projektové dokumentace bude podrobně popsáno veškeré nakládání se 

závadnými látkami, způsob jejich shromažďování, zabezpečení skladování závadných 

látek dle vodního zákona, včetně manipulace s nimi (mimo jiné veškeré havarijní 

zabezpečení) a zakreslení přehledné situace, 

12. manipulace a skladování se závadnými látkami (nebezpečnými látkami a zvlášť 

nebezpečnými látkami) musí být řešeno, zabezpečeno tak, aby nedošlo k jejich úniku do 

kanalizace a do životního prostředí,  

13. vypouštění vod do přípojky splaškové kanalizace napojené na veřejnou kanalizaci musí 

být důsledně projednáno s provozovatelem kanalizace, 

14. v dalším stupni projektové dokumentace je nutno uvést podrobné rozdělení odpadních 

vod (vody technologické, splaškové, vody nekontaminované z úpravy vody osmózou a 

uvedení jejich složení) včetně popsání způsobu nakládání s těmito vodami a upřesnění 

množství vod, které budou na žumpu nebo do splaškové kanalizace vypouštěny včetně 

jejich složení,  

15. stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod 

a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě, 

16. srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem na pozemku investora tak, aby 

nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních 

nemovitostí, zejména podmáčení sousedních pozemků. 

 

 

 

 

Poučení:  

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ustanovení § 149 

správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska  
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lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah 

tohoto závazného stanoviska závazný.   
Vyřizuje:  

 

Ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů: 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako orgán územního plánování (dále jen „úřad 

územního plánování“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního 

plánování záměr s názvem:  

„VO VINAMET – Novostavba výrobní, skladovací a administrativní haly, Horní Bludovice“ na 

pozemcích parc.č. 88/6, 88/3, 88/18, st. 387, st. 288/5, st. 288/1, st. 385, st. 386, st. 337, 866/1, 

1055, 1053, st. 19/1, st. 19/2, st. 19/10, st. 19/11, 85/12, 865 v katastrálním území Prostřední 

Bludovice (dále jen „záměr“) 

 

a podle ust.§96b odst.1 stavebního zákona a v souladu s ust.§149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává k záměru toto závazné stanovisko: 

Záměr je přípustný za podmínky, že realizace záměru a jeho provoz nebudou snižovat kvalitu 

prostředí navržené blízké obytné zástavby. 
 

 Popis záměru:   

Jedná se o výrobní, skladovací a administrativní závod firmy VINAMET .  

Předmětem záměru je první i druhá etapa výstavby areálu Vinamet. 

1. Etapa zahrnuje výstavbu: výroby, skladu, administrativní budovy, příjezdových a parkovacích 

míst, připojení inženýrských sítí a zařízení k likvidaci dešťových vod, včetně lapolu, dvou 

sloupových transformátorů o výkonu 2 x 1000 kVA, výstavbu ochranného valu. 

2. Etapa zahrnuje výstavbu : objektu sterilizace, venkovního skladu EO, skladu dusíku, výstavbu 

kontaminované kanalizace a záchytné jímky kontaminovaných vod, výstavbu jednoho sloupového 

transformátoru 1 x 1000 kVA. Tato etapa bude obsahovat dvě sterilizační komory  a jedno 

spalování, jednu vyrovnávací nádrž a jeden katalyzátor. 

 

V Areálu po dokončení  I.a II. Etapy  budou umístěny : 

- výrobní část : výroba bude obsahovat zpracování, lisování a výrobu plastových výrobků pro 

zdravotnictví a následné sterilizace těchto produktů, dále přidružených pomocných provozů; 

- skladovací části :  centrální sklad surovin, sklad hotových výrobků, sklad obalových materiálů; 

- administrativní část: sociální zázemí pro pracovníky, jídelna,  denní místnost, šatny, umývárny, 

WC a dále kanceláře společnosti, jednací místnosti a dále byt správce; 

- sterilizace hotových výrobků určených k expedici. 

 

Celková plocha areálu činí  20 011,76 m2. 

 

Hlavními stavebními objekty jsou  tyto části záměru : 

- stavební objekt  SO 01- Víceúčelová hala – výroba, administrativa, sklad (navržená plocha 

objektu SO 01 je 2415, 01 m
2
, výška 9,5 m),  část stavebního objektu SO 01 (navržená plocha 

objektu– 210 m
2
,  výška 6 m); 
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- stavební objekt SO 02 – Víceúčelová hala, sklad ( navržená plocha objektu SO 02  je  2 333 m
2
, 

výška 10,00 m); 

- stavební objekt SO 03 – Hala sterilizace ( navržená  plocha objektu SO 03 je  2 978 m
2
 , výška 

10,00 m ). 

Celkem zastavěný prostor budovy činí 7937 m
2
.  

 

Součástí záměru je stavební objekt SO 20 – nový terénní hliněný ochranný zatravněný val na ploše 

697, 25 m
2
 , výška v hřebeni 3,20 m, který je umístěny u východní až jihovýchodní hranice zájmové 

lokality. 

  

Součástí záměru je také venkovní sklad láhví EO 

-jímka pod úložištěm plných láhví – 33,15 m
2
 

-sklad dusíku – 70 m
2
. 

 

Součástí stavby bude dočasná stavba  – jímka na vyvážení pro likvidaci odpadních vod na pozemku 

parc.č. st. 288/5 v katastrálním území Prostřední Bludovice.  Jímka je navržená o rozměrech 3,5 x 

12 x 3,5 m – celkový objem 147,0 m
3
. 

 

Pozemky dotčené inženýrskými sítěmi : 

-pozemky dotčené protlakem pod komunikací pro inženýrské sítě : parc.č. 866/1 k.ú. Prostřední 

Bludovice; 

pozemky dotčené vedením inženýrských sítí – plynovod, vodovod, splašková kanalizace: 

parc.č. 1055, 1053, st.19/1, st.19/2, st.19/10, st. 19/11, 85/12, 865 v katastrálním území Prostřední 

Bludovice. 

 

Odůvodnění:  

 

Úřad územního plánování v souladu s § 96b odst. 3 stavebního zákona zkoumal, zda je předložený 

záměr v souladu s politikou územního rozvoje, v souladu s územně plánovací dokumentací a v 

souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Platná politika územního rozvoje ČR záměr neřeší. Platný Územní plán Horní Bludovice je 

v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, proto byl záměr 

posuzován z hlediska souladu s Územním plánem Horní Bludovice. 

Dle Územního plánu Horní Bludovice, úplného znění po vydání změny č.2, které nabylo účinnosti 

dne 16.8.2018 (dále jen „Územní plán Horní Bludovice“) jsou pozemky parc.č. 88/6, 88/3, 88/18, 

st. 387, st. 288/5, st. 288/1, st. 385, st. 386, st. 337 v katastrálním území Prostřední Bludovice 

zahrnuty do zastavěného území, zároveň jsou součástí plochy přestavby (P1 „U Areálu zdraví“),  

kde se nachází v návrhové ploše s rozdílným způsobem využití VS – plochy smíšené výrobní (P1).  

Pro plochy VS (plochu smíšenou výrobní) jsou v územním plánu stanoveny mimo jiné následující 

podmínky využití:  

Jako Hlavní a převládající využití: 

- plochy a stavby pro výrobu a skladování, řemesla, výrobní služby 

- plochy a stavby občanského vybavení s vyjímkou hřbitovů a velkoplošných hřišť 

Využití doplňující a přípustné: 

- plochy veřejných prostranství 

- stavby a zařízení,  které jsou nutné k užívání ploch výroby a skladování, občanského vybavení a 

bezprostředně s nimi souvisejí 

- parkoviště pro osobní a nákladní automobily, boxové garáže 
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- doprovodná a ochranná zeleň 

- dopravní infrastruktura, zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení 

- nezbytný průchod cyklistických stezek, pěších komunikací 

- bydlení pouze jako byt pro majitele nebo správce provozoven výroby a občanského vybavení 

Využití nepřípustné: 

- stavby rodinných domů 

- plochy a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu – chov hospodářských zvířat 

- stavby, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné zástavby 

- stavby, zařízení nebo činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí by překračovaly limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

- stavby a činnosti, které by znemožňovaly hlavní a převládající, doplňující a přípustné 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková hladina  max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím staveb pro rodinné bydlení. 

 

Orgán územního plánování zkoumal mimo jiné, zda výšková hladina záměru odpovídá stanovené 

regulaci. Nejvyšší části záměru, tj. stavební objekty SO 03 – Hala sterilizace a  SO 02 – 

Víceúčelová hala, sklad  mají navrženou výšku 10,00 m. Stavební objekt  SO 01- Víceúčelová hala 

– výroba, administrativa, sklad (tj. nejbližší objekt umístěny vedle stávající komunikace III. třídy)  

má navrženou výšku 9,5 m. 

     

Výška navrhovaných objektů umístěných v areálu je odvozena od předepsaných výšek uvedených 

v podmínkách územního plánu pro dvě nadzemní podlaží s podkrovím pro rodinné bydlení, což je 

doloženo výpočtem : (viz  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby A – B - 

Průvodní zpráva a Souhrnná zpráva) „ Konstrukční výška jednoho podlaží rodinného domu je cca 

3,5 m x 2 = 7 m + 3 m podkroví = 10 m“. 

 

Stavba výrobního areálu bude začleněna do výsadby zeleně, bude odstíněna zemním valem 

s výsadbou stromů. Budou zvoleny vhodné terénní úpravy, které zmírní výškové řešení objektů, 

které je shodné s požadavky územního plánu. 

 

Z předložených podkladů vyplývá, že posuzovaný záměr respektuje stanovenou maximální 

výškovou hladinu zástavby. 

Projektová dokumentace zohledňuje návrhové plochy pro bydlení, které jsou vyčleněny 

v sousedství areálu – na pozemcích, které jsou zahrnuty do návrhových  ploch bydlení – B (Z1). Na 

hranici s tímto územím navrhuje vybudovat ochranný val, na němž budou vysázeny stromy a 

podrosty, aby tvořily optickou bariéru mezi návrhovými plochami pro bydlení a uvažovaným 

areálem. V kontaktních fasádách k návrhovým plochám bydlení nebudou umístěna žádná okna pro 

vyloučení případného eventuálního hluku z výrobního provozu. 

  

Předmětný záměr  je možno zařadit do stanoveného využití hlavního a převládajícího, případně do 

využití doplňujícího a přípustného, za podmínky, že bude v rámci povolovacího řízení prokázáno,  

že  realizace záměru a jeho provoz nebudou snižovat kvalitu prostředí navržené blízké obytné 

zástavby.  

 

Stavbou přípojek (případně úpravou sjezdu na státní komunikaci ) jsou dotčeny pozemky parc.č. 

866/1, 1055, 1053, st.19/1, st.19/2, st.19/10, st. 19/11, 85/12 a 865 v katastrálním území Prostřední 

Bludovice. 

Pozemek parc.č. 866/1 v katastrálním území Prostřední Bludovice, je v zájmovém území zahrnut do 

zastavěného území, kde se nachází ve stávající ploše s rozdílným způsobem využití D – plochy 
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dopravní infrastruktury. V plochách D – plochy dopravní infrastruktury je stanoveno jako hlavní a 

převládající využití mimo jiné pro plochy a stavby silnic,  plochy veřejných prostranství, apod., 

mezi které lze zařadit úpravu sjezdu na komunikaci. Jako využití  doplňující a přípustné je 

v plochách D – plochy dopravní infrastruktury  mimo jiné stanoveno pro  zařízení a stavby  

technického vybavení a přípojek na technické vybavení, mezi které lze zařadit vedení inženýrských 

sítí ( splašková kanalizace, vodovodní řád, plynovod). 

Pozemky parc.č. 1055,  1053 a 865 v katastrálním území Prostřední Bludovice jsou zahrnuty do 

zastavěného území, kde se nachází ve stávajících plochách s rozdílným způsobem využití PV – 

plochy veřejných prostranství, kde je mimo jiné stanoveno jako využití doplňující a přípustné mimo 

jiné pro zařízení a stavby  technického vybavení a přípojek na technické vybavení, mezi které lze 

zařadit vedení inženýrských sítí. 

Pozemky parc.č. st.19/1, st. 19/2, st.19/10 a st.19/11 v katastrálním území Prostřední Bludovice jsou 

zahrnuty do zastavěného území, kde se nachází ve stávající ploše s rozdílným způsobem využití NS 

– plochy smíšené nezastavěného území. V plochách NS – plochy smíšené nezastavěného území je 

stanoveno jako využití doplňující a přípustné mimo jiné pro stavby  dopravní infrastruktury, 

zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení, mezi které lze zařadit 

vedení inž. sítí. 

 

Pozemek parc.č. 85/12 v katastrálním území Prostřední Bludovice je zahrnut do zastavěného území, 

kde se nachází ve stávající ploše s rozdílným způsobem využití OV – plochy občanského vybavení.  

V plochách OV je stanoveno jako využití doplňující a přípustné mimo jiné pro stavby  dopravní 

infrastruktury, zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení, mezi které 

lze zařadit vedení inž. sítí. 

 

Součástí záměru je dočasná stavba – jímka pro likvidaci odpadních vod na pozemku parc. č. 

st.288/5 v katastrálním území Prostřední Bludovice. 

 

V zájmovém území (na pozemku parc.č. 148/1 v katastrálním území Prostřední Bludovice) je 

v územním plánu Horní Bludovice evidována stávající výtlačná kanalizace.  

 

V územním plánu Horní Bludovice je stanoveno : „Všechny objekty v dosahu kanalizace na ni musí 

být po jejím vybudování přepojeny“.  

 

Navržené dočasné odkanalizování záměru do  jímky pro likvidaci odpadních vod je zdůvodněna 

vydaným stanoviskem SmVak ze dne 12.7.2018, zn. 9773/VO16903/2018/VY, kde sdělují :  

Napojení předmětného záměru na ČOV Horní Bludovice bude umožněno až po provedení investice 

na rozšíření kapacity ČOV v roce 2020. 

V projektové dokumentaci je respektována podmínka územního plánu Horní Bludovice, stanovená 

v textové části územního plánu kapitole D2) -  napojení na stávající stoku splaškové kanalizace, 

jakmile to bude technicky možné, tj. po zprovoznění nové zkapacitněné obecní ČOV.   

  

Upozorňujeme, že dle výkresu územního plánu Horní Bludovice č. I.2.f –Výkres veřejně 

prospěšných staveb, opatření a asanací je severozápadně předmětné lokality je navržená úprava 

silnice III/4735; tato úprava silnice III. třídy je zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby (označení 

v územním plánu jako „VD 2 – úprava směrových oblouků silnice III/4735“).    

Dotčené pozemky nejsou dotčeny návrhem veřejně prospěšných staveb. 

 

Podklady, o které se vydání závazného stanoviska opírá: 
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- žádost o vydání koordinovaného stanoviska, které má být podkladem pro vydání společného 

územního rozhodnutí a povolení stavby, 

- dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02/2018 zpracovatel H & B 

REAL, a.s. Vsetín, doplněná na základě výzvy k odstranění nedostatků řízení č.j. 

MMH/52459/201/-2 ze dne 22.05.2018  - dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby 

z 06/2018 zpracovatel H & B REAL, a.s. Vsetín, doplněná dodatkem technické zprávy – 

červenec 2018 – Návrh jímky na vyvážení splaškových vod, 

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena Vládou ČR 

dne 15.4.2015, pod usnesením č. 276, 

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které vydalo Zastupitelstvo 

Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010, pod č.j. 16/1426, 

- Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po vydání Změny č.2, které nabylo účinnosti dne 

16.8.2018. 

Záměr s názvem „VO VINAMET – Novostavba výrobní, skladovací a administrativní haly, Horní 

Bludovice“ na pozemcích  parc.č. 88/6, 88/3, 88/18, st. 387, st. 288/5, st. 288/1, st. 385, st. 386, st. 

337, 866/1, 1055, 1053, st. 19/1, st. 19/2, st. 19/10, st. 19/11, 85/12, 865  v katastrálním území 

Prostřední Bludovice (dále jen „záměr“)   je v souladu s Územním plánem Horní Bludovice i s 

požadavky § 19 odst. 1 písm. e),  i) a m) stavebního zákona, pokud  bude prokázáno, že  realizace 

záměru a jeho provoz nebudou snižovat kvalitu prostředí navržené blízké obytné zástavby.  

Záměr splňuje podmínky pro hospodárné využívání území podle § 18 odst. 4 stavebního zákona. Na 

základě výše uvedeného dospěl úřad územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je 

přípustný za podmínky, že realizace záměru a jeho provoz nebudou snižovat kvalitu prostředí 

navržené blízké obytné zástavby. 

 

Závazné stanovisko platí 2 roky od jeho vydání. Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, 

pokud se nezmění podmínky v území.  

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:  

- bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné 

povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní 

moci,  

- bylo-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo 

společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato 

veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo 

- nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru 

učiněného v době platnosti závazného stanoviska. 

 

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně 

plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního 

plánování, který závazné stanovisko vydal, jej nahradí z moci úřední novým závazným 

stanoviskem; to neplatí, pokud již bylo vydáno rozhodnutí nebo jiný úkon podle ust.96b odst.1 

stavebního zákona.  

Upozornění: 

 Upozorňujeme, že východně a severovýchodně předmětných pozemků na zastavitelné ploše 

Z 1  byla povolena výstavba obytných objektů – bytových domů a rodinných domů (platná 

územní rozhodnutí SÚ/3120/96/Kup/Ju ÚR č.268 pro stavbu „Areál zdraví“ ze dne 

26.8.1996 a územní rozhodnutí č.j. SÚ/4998/98/Kup/Ju ÚR č.50 pro stavbu „Obytný soubor 

Bludovice“ ze dne 12.3.1999, které vydal stavební úřad ve Frýdku-Místku).  

 Nutno dodržovat stávající ochranná pásma dotčených inženýrských sítí. 
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 Přes jižní až jihozápadní část předmětné lokality prochází ochranné pásmo hlavního 

zásobovacího řadu pitné vody. 

 Přes severní (severozápadní) část předmětné lokality prochází ochranné pásmo nadzemního 

vedení VN 22 kV. 

 V zájmovém území za silnici III.třídy je evidována stávající výtlačná kanalizace. 

Vyřizuje:   

 

Ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle § 40 odst. 4) a 5) a zákonu 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, podle § 77 

odst.c) a § 124 odst. 5 písm. m):  

Veřejné zájmy, jejichž ochrana je v působnosti Magistrátu města Havířova, jako příslušného 

silničního správního úřadu dle ust. § 40 odst. 4 d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích budou dotčeny a uplatňuje závazné stanovisko.  

Správní orgán souhlasí s umístěním stavby dle předložené dokumentace. 

Odůvodnění: 

Magistrát města Havířova ve smyslu § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a 

účelových komunikací.  
Vyřizuje:  

vyjádření: 

 

Ve vztahu k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplnění 

(dále jen „památkový zákon“), dle § 29 odst. 2 písm. d) téhož zákona:  

Magistrát města Havířova, stavební a silniční správní úřad, jako orgán státní památkové péče věcně 

příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona o státní památkové péči a místně příslušný dle § 11 

odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen 

„správní řád“) dle § 149 odst. 1 správního řádu nebude závazné stanovisko v y d á v a t.  

 

O d ů v o d n ě n í: 

Orgán státní památkové péče posoudil žádost žadatele a na základě doložených podkladů a 

správních úvah nebude vydávat stanovisko, jelikož zájmy chráněné památkovým zákonem nebudou 

stavbou dotčeny. Stavba se nenachází v žádném území či lokalitě chráněné dle památkového 

zákona.  
Vyřizuje:  

 

Ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 

změn a předpisů podle § 13 odst. 1 písm. a), § 15  

Zájmy chráněné tímto zákonem budou stavbou dotčeny.  

Odůvodnění:  

 

Správní orgán – orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydává toto sdělení ke správnímu 

řízení při postupu podle stavebního zákona při umisťování a provedení staveb. Správní orgán bude 

vydávat závazné stanovisko,  jelikož stavební záměr se dle jeho posouzení dotýká práv a právem 

chráněných zájmů z hlediska výše uvedeného zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Pozemek parcelní číslo 88/18 druh orná půda v kat. území Prostřední Bludovice je součástí 

zemědělského půdního fondu. Na základě žádosti o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, Magistrát města Havířova, orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu, vydá závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.  
Vyřizuje:  
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Ve vztahu k zákonu 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů:  

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 61 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 47 odst. 1 písm. a)  

a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů (dále lesní zákon), k výše uvedenému záměru nebude vydávat závazné 

stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona. 

 

O d ů v o d n ě n í 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí posoudil projektovou dokumentaci a zjistil, že 

stavbou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zároveň je stavba navržena ve 

vzdálenosti větší než 50 m od okraje lesních pozemků. Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou 

stavbou dotčeny. Z tohoto důvodu orgán státní správy lesů není kompetentní vydávat závazné 

stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona.  
Vyřizuje:  

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 

správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím 

odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno. 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

vedoucí odboru životního prostředí  v.r. 

 

 

Poznámka  

 

Nedílnou součástí koordinovaného stanoviska je fotokopie situace stavby opatřená razítkem odboru 

životního prostředí MmHavířova – 1 list  

 

 

Doručí se žadateli stejnopisem na adresu prostřednictvím IDDS: qpucr8y 

H & B REAL, a.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín 
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