
V dnešní konzumní společnosti, my spo-
třebitelé, stále v kratších intervalech pořizu-
jeme nová zařízení bytů a domácností a sta-
ré, některé i dosud funkční věci, hromadíme
ve sklepích a na chatách či chalupách. Jak
sklepy, tak i chaty i chalupy jsou už často tě-
mito věcmi přeplněné, přičemž se neúměrně
zvyšuje požární riziko. Stále častěji se však
tyto věci objevují pohozené na sídlištích
před panelovými domy, na stanovištích, kde
stojí kontejnery a popelové nádoby. Tato
skutečnost je v rozporu s vyhláškou Města
9/2002 o odpadech. Tyto nádoby jsou urče-
ny pouze na směsný komunální odpad.
Směsným komunálním odpadem se rozumí
odpad, který končí v domácnostech v od-
padkových koších. Svozová technika, která
vyváží tyto kontejnery a popelové nádoby,
není stavěna na velkoobjemové odpady typu
skříní a koberců a není možné touto svozo-
vou technikou tyto odpady svážet. Tak se
nám na jednotlivých kontejnerových stáních
tyto věci hromadí a stávají se z nich pomalu
černé skládky či přímo smetiště. Někteří
jednotlivci nám tak ostatním znepříjemňují
život.

Jaké má dnes občan Ostravy možnosti
se těchto velkoobjemových odpadů legál-
ně zbavit?

1. Do jednotlivých městských obvodů
jsou přistavovány naší společností OZO Os-
trava s. r. o. kontejnery na tyto velkoobje-
mové odpady, kde je můžete bezúplatně od-
ložit. Informace o termínu a místa přistave-
ní těchto kontejnerů získáte na jednotlivých
městských obvodech. 

2. V Ostravě je v současné době vybudo-
váno 10 sběrných dvorů, které až na výjim-
ky fungují celoročně a vy tam můžete tyto
odpady dovézt a bezúplatně odložit. Tyto
sběrné dvory jsou zřízeny v těchto měst-
ských obvodech:

◆ Bartovice, Za Ještěrkou,
◆ Michálkovice, Briketářská 2/1,
◆ Zábřeh, Výškovická 3035 (areál SEKOS),
◆ Kunčice, Frýdecká 444 (areál OZO),
◆ Přívoz, Slovenská 1b (areál OZO),
◆ Mariánské Hory, Rybářská 560/2,
◆ Vítkovice, Nerudova 49,
◆ Petřkovice, K Lidicím 1519/3,
◆ Martinov, K Turkovu (od 1. 4. 2003),
◆ Poruba, Nad Porubkou (od 1. 4. 2003).

Informace o otevírací době sběrných dvo-
rů a druhu odpadů, které tam můžete dovézt,
získáte na bezplatné lince společnosti OZO
Ostrava s. r. o. 800 100 699 v době od 6.00
- 14.00 hodin.

(Pokračování na str. 2)

Hromady odpadků, výkalů a zápach, tak
vidí situaci v Železné ulici každý z náhod-
ných i cílených návštěvníků.

Obyvatelé Železné mají jedno společné -
složitou sociální situaci, dlouhodobou neza-
městnanost a nechuť udržovat své životní
prostředí na takové úrovni, která by nevzbu-
zovala odpor a nesnášenlivost.

Je třeba předeslat a zdůraznit, že tamní
byty jsou v kategorii náhradních bytů, do
kterých jsou jejich nájemníci odsouzeni o-
kresním soudem za neplacení nájemného.
Radnice v Mariánských Horách a Hulvá-
kách je vykonavatelem takového rozsudku.
Zajistila jim bydlení a před každým z domů
je dostatek popelnic. Světe div se, popelnice
jsou poloprázdné a hromady odpadků jsou

kolem dokola. Chceme kontejner, říkají. Ná-
dobu jsme přistavili, naplnila ji firma a dru-
hý den byl nepořádek stejný, ne-li ještě vět-
ší.

Mám dotaz. Má radnice speciálně do této
skupiny obyvatel vkládat mimořádné fi-
nanční prostředky? Má, nebo nemá? Hamle-
tovská otázka. Jezerský

P. S. Kdo nevěří, ať tam (na Železnou) bě-
ží…
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Děkuji touto cestou všem milým
přátelům a známým za podporu 
a pomoc v době nemoci a účast při
posledním rozloučení s panem Lubo-
mírem Pírkem. (O. P.)

I Hamlet by se divil

Ve čtrnácti dílech seriálu „Aby u nás ne-
hořelo“ jsem obyvatele našeho městského
obvodu nabádal, jak si správně počínat, 
abychom předcházeli vzniku požárů. Pod-
cenění protipožární prevence a zásad po-
žárně bezpečného chování se nevyplácí.
Přesvědčili se o tom nájemníci teprve ne-
dávno celkově rekonstruovaného vysoko-
podlažního domu na ul. Rtm. Gucmana 3.
V noci ze 6. na 7. března, před třetí hodi-
nou ranní zde vypukl požár. Byt byl požá-
rem zcela zdemolován, ale co je ještě hor-
ší - jeho 48letý majitel skončil s těžkými
popáleninami na jednotce intenzivní péče
centra popálenin Fakultní nemocnice v Os-
travě-Porubě. Spolu s ním byli převezeni
do nemocnice tři lidé, kteří se nadýchali je-
dovatých zplodin. Obrovský požár vypukl
pár minut před třetí hodinou ranní ve dru-
hém patře obytného domu.

Devět hasičských sborů dostalo oheň
pod kontrolu teprve po dvouhodinovém
boji. O síle a nevyzpytatelnosti ohně svěd-
čí skutečnost, že ohnivé jazyky se začaly
dopoledne znovu objevovat ve stoupač-

kách a bytových jádrech. K jejich uhašení
musela opět zasáhnout jednotka hasičské-
ho záchranného sboru.

„Byl to děs. Vzbudila mě velká rána. Ja-
ko by někdo spadl z výšky. Rychle jsem
spěchala otevřít všechna okna, protože byt
se začal plnit kouřem. Abych vůbec mohla
dýchat, musela jsem se vyklonit z okna,“
vyprávěla jedna z nájemnic.

Plameny se naštěstí nerozšířily do
dalších bytů, ale voda a kouř ano.

„Do skříně teče voda, televize je promo-
čená,“ hořekovala žena, která bydlí přímo
pod vyhořelým bytem. Kromě vody, kte-
rou hasiči používali při likvidaci plamenů,
totiž její byt a řadu dalších bytů vytopila 
i voda z prasklého topení.

Obyvatele z hořícího domu pomáhali 
evakuovat státní i městští policisté. Kouř
pronikl i do okolních bytů. „Nedovedete si
představit, jak to vypadá v hořejších by-
tech,“ postěžoval si nájemník, který bydlí
v osmém patře. „Všude je na prst silná
vrstva sazí. Dým a saze se valily až do je-
denáctého patra!“

„Majitele bytu znám od malého kluka.
Od jeho rozvodu jej však nebylo téměř vi-
dět. Několikrát jsem se ptala, zda tady ješ-
tě vůbec bydlí,“ uvedla jedna ze sousedek.
O příčinách požáru, které stanoví vyšetřo-
vací komise státního požárního dozoru vás
budu informovat v příštím pokračování se-
riálu „Aby u nás nehořelo“.

Jaká je současná situace v odstraňová-
ní následků požáru? - ptám se paní sta-
rostky Liany Janáčkové, která byla po-
chopitelně u zásahu jednotek přítomna.

„Dnes, to je 21. března, se dokončuje
celkové čištění vnitřních chodeb, hydran-
tových komor a strojovny výtahů. Poté na-
stoupí stavební firma k provedení nutných
oprav, které zahrnují celkovou rekonstruk-
ci vyhořelého bytu včetně povrchových 
úprav obvodových panelů a stropu, posta-
vení nových vnitřních příček, opravu
prasklého ústředního topení, a rozvodů vo-
dy. Nově bude provedena elektroinstalace
bytu a položení podlahových krytin a bu-
dou provedeny další nutné opravy ke zpro-
voznění vyhořelého bytu. Rovněž bude

nutno opravit omítku na chodbách a pro-
vést jejich malbu.“

A co se udělá s fasádou domu?
„Protože je velmi silně poškozená požá-

rem, musí se provést v okolí vyhořelého
bytu výměna zateplení, výměna plasto-
vých oken v okolních bytech a v místech
začouzené fasády se postaví lešení a pro-
vede nový nátěr. Je to smůla, že požár po-
stihl nově opravený dům, jehož oprava stá-
la 15 mil. Kč. Důležité však je, že další ná-
jemníci nepřišli o bydlení a nemusí hledat
náhradní ubytování a zejména, že nedošlo
ke ztrátám na životech nevinných lidí.“

Kolik bude celá rekonstrukce stát 
a kým bude hrazena?

„Nyní již máme k dispozici rozpočet 
a celkové náklady dosáhnou částky 2 mil.
Kč. Budou hrazeny pojišťovnou, se kterou
má naše radnice uzavřenu pojistnou
smlouvu. Ráda bych, aby potřebné opravy
byly realizovány v co nejkratší době.“

Děkuji za rozhovor. 
Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

Požár na sídlišti Fifejdy

Veselé Velikonoce
V měsíci dubnu nás čeká oslava největších křesťanských svát-

ků - Velikonoc, nebo, chcete-li, svátků jara. Velikonoce jsou
spojovány s jarem a to proto, že opravdu časově spadají do to-
hoto období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prv-
ním jarním úplňku).

Přejeme Vám jejich krásné prožití.

Meze schnou
Zelení hadi spolu se hladí, 

Když jaro přichází

Žlutí ptáci se mají rádi,
Když luna vychází

Jen já sedím na mezi
Nikdo a nic mě nerozmrazí

Jindřich Oleš

Okénko Klubu žen
Zveme všechny své příznivce a milovní-

ky Velikonočních svátků na výstavu „MO-
RAVSKOSLEZSKÉ VELIKONOCE“.

Navštívit ji můžete ve dnech 9. dubna
od 11.00 do 17.00 hodin a 10. dubna od
8.00 do 17.00 hodin v prostorách Penzio-
nu v Ostravě-Porubě na ulici 17. listopadu
4473.

Připomínáme, že výstavka bude pro-
dejná a že si zakoupeným výrobkem mů-
žete svátečně vyzdobit vlastní byt či kan-
celář. Po oba dny je rovněž zajištěn kul-
turní program.

Zpříjemněte si předsváteční dny a 
ukažte třeba svým dětem, jak vypadaly
Moravskoslezské Velikonoce. (TK)

Starostové jednali
v Mariánských Horách

V úterý 18. března se na radnici v Mari-
ánských Horách a Hulvákách konalo zase-
dání ostravského Sboru starostů.

Co vše starostové projednávali? To už je
otázka pro starostku našeho obvodu Lianu
Janáčkovou, která je zároveň místopředsed-
kyní Sboru starostů.

„Nosným bodem programu byla proble-
matika rekonstrukcí školních kuchyní, je-
jichž vybavení se má dát do souladu se zá-
konem č. 258/2000 Sb. a Vyhláškou
107/2001 Sb., o hygienických požadavcích
na stravovací služby a Vyhláškou 108/2001
Sb., o hygienických požadavcích na prosto-
ry a provoz škol a školských zařízení. Staro-
stové rozebírali pasportizaci stravovacích
zařízení v majetku Statutárního města Ostra-
vy a požadují po městě návrh koncepce ře-
šení těchto rekonstrukcí v rámci Ostravy jak
z hlediska časového tak finančního postupu.

Dále jsme byli pracovnicemi Magistrátu
města Ostravy - odboru vnitřních věcí, in-
formováni o změnách v přestupkovém záko-
nu.

V různém se představila firma RENEGA-
DE, která se zabývá mimosoudním řešením
pohledávek a specializuje se na neplatiče
nájemného a na služby, spojené s exekucemi
a stěhováním. Starostové si jejich nabídku
rozmyslí, po dohodách ve svých radách vy-
užijí.“

Další zasedání Sboru starostů se bude ko-
nat v květnu v městském obvodu Vítkovice.

(TK)

Co se starým nábytkem a dalšími
velkoobjemovými odpady z domácnosti?



Od ledna tohoto roku vešla v platnost no-
vela zákona o obecní policii, která značně
rozšířila pravomoci městských a obecních
strážníků. Změny, které byly provedeny,
mají především zefektivnit jejich práci, ale 
i pomoci při řešení některých případů, které
mohla v minulosti řešit pouze Policie ČR.

V současné době je obecní policie opráv-
něna požadovat od příslušných orgánů infor-
mace, které se týkají hledaných a pohřešo-
vaných osob, ale také osob, které jsou v ka-
tastru obce zapsány jako vlastníci nemovi-
tostí. Informace o odcizených vozidlech 
a registračních značkách motorových vozi-
del, jakož i o provozovateli motorového vo-
zidla, kterým byl na území obce spáchán
přestupek.

Obecní policie mají od tohoto roku mož-
nost vyžadovat údaje o psech a zaplacených
poplatcích za psa. Strážníci mohou kontro-
lovat povolení, která se týkají užívání veřej-
ného prostranství či pozemní komunikace.
Všechny tyto informace jsou pro strážníky
potřebné a pomohou urychlit a zjednodušit
jejich práci.

Rozšířena byla škála oprávnění požado-
vat prokázání totožnosti. Nyní může stráž-
ník zjistit totožnost osoby i na žádost osoby,

která má na tomto zjištění právní zájem. Ty-
pickým příkladem je zjištění totožnosti na
žádost revizora v městské hromadné dopra-
vě. Totožnost budou strážníci požadovat ta-
ké od osoby, která oznámí podezření, že byl
spáchán přestupek, trestný čin či jiný správ-
ní delikt.

Markantní změny jsou v dopravě. Nyní
může strážník zastavit vozidlo, jehož majitel
je podezřelý ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
k jehož projednávání v blokovém řízení je 
obecní policie oprávněna. V minulosti byl
strážník oprávněn zastavit vozidlo jen ve vy-
jmenovaných případech.

Změna nastává také v rozhodování o od-
tažení vozidla, které tvoří překážku silniční-
ho provozu. Je-li překážkou provozu na po-
zemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o je-
ho odstranění policista nebo strážník obecní
policie.

Strážník obecní policie je oprávněn poky-
ny usměrňovat provoz na pozemních komu-
nikacích v případě, že je to nezbytné pro ob-
novení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, a není-li řízení provozu zajištěno
policií nebo v součinnosti s policií. Při 
usměrňování provozu používá strážník po-

kyny stanovené pro řízení provozu policisty.
Řidiči, který neoprávněně ponechá své

vozidlo na vyhrazeném parkovišti pro vo-
zidlo s označením O1 (invalida), může
strážník uložit pokutu v blokovém řízení až
do výše 5000 Kč, nebo rozhodnout o jeho
odtažení. U ostatních přestupků je maximál-
ní výše pokuty v blokovém řízení 1000 Kč.

Novela zákona rozšířila a stanovila pod-
mínky pro pořizování zvukových, obrazo-
vých nebo jiných záznamů z míst veřejně
přístupných. Toto oprávnění je nyní stejné
jako u Policie ČR. Zuzana Larišová
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Co se starým nábytkem a dalšími
velkoobjemovými odpady z domácnosti?

(Pokračování ze str. 1)
3. Naše společnost zřizuje nově od 1. 2.

2003 svozovou službu pro občany, kteří ne-
vlastní auto nebo přívěsný vozík, kde si mo-
hou odvoz velkoobjemových odpadů objed-
nat. Zaplatí pouze paušální částku za odvoz,
která se pohybuje v rozmezí od 20 Kč do
200 Kč a to podle množství odpadu. Likvi-
daci odpadů má v tomto případě občan také
zdarma. Navíc tyto odpady budou následně
naší společností zpracovány a použity k vý-
robě náhradního paliva, které je používáno 
v Cementárně Hranice - jako náhrada za čer-
né uhlí. Objednávky na svoz případně další
informace získáte na bezplatné telefonní lin-
ce naší společnosti 800 100 699 v době od
6.00 do 14.00 hodin.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že

každý občan města Ostravy má možnost
velkoobjemové odpady zdarma odložit na
místa k tomu vyhrazená (kontejnery na vel-
koobjemový odpad, sběrné dvory, předání
svozové službě). Tyto odpady v žádném pří-
padě nepatří na stanoviště, kde jsou umístě-
ny nádoby na směsný komunální odpad.

Záleží pouze na nás, občanech města Os-
travy, zda budeme žít na čistých sídlištích
nebo smetištích. Předpoklady pro čistá síd-
liště máme vytvořeny. Zbytek je otázka 
osobní zodpovědnosti a ohleduplnosti vůči
sobě i svým spoluobčanům. Věřím, že spo-
lečným úsilím dosáhneme toho, že město
Ostrava bude čisté město.

Upozornění
Tyto bezplatné služby jsou určeny pouze

pro občany města Ostravy a nikoli pro pod-
nikatelské subjekty, které si mohou odvoz 
a zneškodnění odpadu objednat na telefonní
lince 596 251 287.

Systém bezúplatné likvidace velkoobje-
mových odpadů se vztahuje pouze na běž-
nou produkci těchto produktů z domácnosti.
Na komplexní vyklízení bytů, na likvidaci
odpadů při renovaci bytových jader nebo při
jiných stavebních úpravách se tato bezúplat-
ná služba nevztahuje. V těchto případech 
účtujeme cenu dle platného ceníku společ-
nosti OZO Ostrava s. r. o.

Ing. Karel Belda, ředitel společnosti

Odpolední harmonogram svozu nábytku:
středa - Mor. Ostrava, Přívoz, Mar. Hory,
Lhotka, Hošťálkovice, Petřkovice.

Pozvánka
Ve dnech 25. - 27. 4. 2003 se v ha-

le Aréna Víltkovice uskuteční pre-
zentační akce Městské policie Os-
trava v rámci desátého ročníku vý-
stavy Motoršou.

V prezentačním stánku městské
policie si mohou občané prohléd-
nout a vyzkoušet rozbor maket
zbraní, střelbu na laserové střelnici

a zhlédnout krátké filmy s policejní
tematikou. K dispozici budou infor-
mační materiály o městské policii 
a útulku pro nalezené psy, který
Městská policie Ostrava spravuje.
Návštěvníci si mohou prohlédnout
technické vybavení městské policie,
například indikátor rychlosti a ka-
merový systém. Pro děti jsou připra-
veny soutěžní disciplíny.

(ZL)

Přistavení mobilní sběrny nebezpečných odpadů
Tak jako každoročně, bude i v letošním

roce přistavena mobilní sběrna nebezpeč-
ných odpadů v areálech garáží v našem
městském obvodu. Tato sběrna slouží ke
sběru a likvidaci nebezpečných odpadů.
Mohou ji využít všichni občané, nejen ga-
rážníci. Jaké nebezpečné odpady nám v do-
mácnostech vznikají? Jsou to například ne-
funkční zářivky, zbytky barev, laků. Ple-
chovky se zaschlými barvami a jinými nátě-
rovými hmotami. 

Sběrna bude přistavena v květnu 2003
na těchto místech:

2. 5. areál garáží ul. Žákovská
5. 5. areál garáží Baarova
6. 5. areál garáží Martinská
7. 5. areál garáží Fr. Šrámka

Sběrna bude v provozu od 9 - 17 hodin. 
U sběrny bude přistaven kontejner na pneu-
matiky. Využijte této příležitosti a nevyha-
zujte pneumatiky do okolí garáží.

2. 5. - 5. 5. 2003
1. U Nových válcoven
2. Výstavní 22
3. Přemyslovců 66 - dvůr

5. 5. - 7. 5. 2003
4. Křižovatka Raisova - Olivova
5. Osada Bedřiška - ul. Chaloupeckého
6. Žákovská ulice - parčík

9. 5. - 12. 5. 2003
7. ul. Rtm. Gucmana
8. Výstavní 14
9. Křižovatka Matrosovova - Wolkerova

12. 5. - 14. 5. 2003
10. Vršovců 4
11. Lázeňská
12. Josefa Šavla
13. Zelená 80

14. 5. - 16. 5. 2003
14. Mateřská škola Fifejdy I. 

- slepá ulice k MŠ
15. Fráni Šrámka 20

16. Ladislava Ševčíka - plocha vlevo při
vjezdu z ul. Železárenské

17. Křižovatka Kubelíkova - Solidarity

16. 5. - 19. 5. 2003
18. ul. Jiřího Trnky 5
19. Křižovatka Emila Filly - Korunní
20. Křižovatka Prostorná - Mrštíkova

19. 5. - 21. 5. 2003 
21. ul. Generála Hrušky, mezi domy 

č. 23 a 25
22. Křižovatka Boleslavova - Karasova
23. ul. Gen. Janka 4a - parkoviště

21. 5. - 23. 5. 2003
24. Hany Kvapilové, před dům č. 6
25. Křižovatka Mojmírovců - Kollárova
26. ul. Oblá

23. 5. - 26. 5. 2003
27. Gen. Janka 5
28. Stojanovo nám.
29. Šimáčkova 
30. Pflegrova

Rozmístění kontejnerů
na velkoobjemový odpad

Mariánskohorská radnice organizuje, ve spolupráci s OZO Ostrava s. r. o., pro Vás obča-
ny, přistavení kontejnerů do obvodu na likvidaci velkoobjemových odpadů v roce 2003. Do
těchto kontejnerů můžete odložit odpad z domácnosti větších rozměrů, který se nevejde do
běžných sběrných nádob. Jedná se zejména o staré koberce, nábytek, televizory, ledničky,
pračky a podobně. V žádném případě zde nesmí být vkládán popel, stavební suť a do-
movní odpad.

Seznam stanovišť a data přistavení kontejnerů:

Knihovna v Mar. Horách, Daliborova 9
Máte fantazii? Dětští čtenáři ji mají. 

V únorové soutěži „Výpravy do pravěku“
na otázku - Co mohl vidět pravěký lovec lel-
kující u jeskyně - odpovídaly, že kromě ma-
muta se díval na skály, oheň, kůži a poháze-
né kosti ze zvířat, viděl své špinavé ruce 
i krásné kresby na stěnách jeskyně. Nezapo-
mněli také na hrající si děti. Soutěž vyhrála
Petra Kašáková ze ZŠ Matrosovova.

V březnu a dubnu pokračujeme v soutěži
„Výlet do starověku“, kde se mohou např.
dětští čtenáři pokusit rozluštit egyptské pís-
mo.

V pondělí 7. dubna 2003 od 14 - 17 hod. 
v knihovnické dílně ozdobíme Velikonoční
strom a povíme si o velikonočních zvycích.

Donášková služba: Knihovna Mar. Hory,
Daliborova 9 a Knihovna Fifejdy, J. Trnky
10 nabízí čtenářům, kteří si ze zdravotních

důvodů nemohou přijít půjčit knihy přímo
do knihovny, bezplatnou donáškovou službu
knih a časopisů přímo do domu. Zájemci se
mohou přihlásit na tel č. 596 611 365 Mar.
Hory, nebo 596 617 840 Fifejdy.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky
10 připravuje pro své čtenáře v dětském od-
dělení výtvarnou dílnu s velikonočním ná-
mětem: Velikonoce s veselými zajíčky 
a barevnými vajíčky. Děti si budou moci
vyrobit velikonoční zajíčky z lepenky, papí-
ru a látky. 11. dubna v pátek od 13 - 16 hod.
a v pondělí od 13 - 17 hod.

Děti z Alternativní mateřské školy, 
U Dvoru 22A, připravily „Jarní slavnost“.
V naší knihovně vystoupí dvakrát. Pro čte-
náře v úterý 15. dubna v 10 hod. dopoledne
pro rodiče, sponzory a zvané hosty pak ná-
sledující den ve středu 16. dubna v 15.30
hod. Pracovnice knihovny

Knihovna - knihy - čtenář

Klub Stonožka je občanské sdružení, pů-
sobící v celé České republice. Prostřednic-
tvím svých klubů sdružuje rodiny a odborní-
ky, pečující o děti se zdravotními problémy,
jejich přátele a další lidi, kteří jsou ochotni
zlepšit život těchto dětí a jejich rodin.

Snaží se o zvýšení informovanosti odbor-
né i laické veřejnosti o možnostech, které
vytváří náš stát pro občany, kteří se ocitli 
v nouzové situaci a nabídce konkrétních slu-
žeb. Pracuje na možnostech integrace posti-
žených dětí ve školství, včetně studijních 
a učebních nabídek a spolupracuje při zajiš-
ťování budoucího pracovního uplatnění osob
se zdravotním postižením.

Klub Stonožka také pomáhá rodičům po-
stižených dětí s vyhledáváním odborníků 

a specialistů. Odbornou péči o postižené dě-
ti doplňuje navíc o volnočasové aktivity 
v rámci individuálních vzdělávacích plánů
jednotlivých dětí.

Klub Stonožka Ostrava pořádá pro posti-
žené děti a jejich rodiče celoročně celou řa-
du akcí. Namátkou můžeme jmenovat reha-
bilitační plavání, kurz rukodělných výtvar-
ných prací, maškarní bály a plesy, integro-
vané tábory i zahraniční pobyty. 

Seznamujeme vás s nabídkou nových slu-
žeb tohoto klubu:

Integrační centrum Stonožka - Ostrava
Nabídka nových služeb
- Doprava vlastním mikrobusem Š 1203

(7 míst)
- Respitní (odlehčovací služba)

DOPRAVA:
Dle přání rodičů a našich možností zajiš-

ťujeme dopravu dětí do škol, školských zaří-
zení, k lékaři a na volnočasové aktivity Sto-
nožky (plavání, hipoterapie)

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA:
V případě potřeby rodičů zajišťujeme pé-

či o dítě s postižením na 1 až 3 dny. Zatím
pouze přes víkend. Tato služba se bude dále
rozšiřovat. Dítě si rodiče přivezou sami ne-
bo si ho vyzvedneme v místě bydliště. Za-
jišťujeme program, stravu a ubytování.

Obě tyto služby si připlácí klient. Bližší
informace se dovíte v Informačním centru
Stonožka Ostrava, Závodní 47, Ostrava-
Hrabůvka, tel. 603 252 126.

Klub STONOŽKA pomáhá
Šampioni na sněhu

Mrazivé ráno a nádherně zasněžená bes-
kydská krajina přivítala v sobotu, 15. února
letošního roku, účastníky 9. ročníku sáňkař-
ských závodů o titul „Šampion Mariánských
Hor a Hulvák“. Čtyřicítka děvčat a chlapců
základních škol našeho obvodu se rozhodla
vyzkoušet jízdu na opravdové závodní sáň-
kařské dráze ve Starých Hamrech na Sam-
čance. První pohled na ledové koryto dráhy
a klopené zatáčky zmrazil úsměvy na mno-
ha rtech. Ale soutěživost a vůle překonat po-
čáteční strach zvítězily. Po jedné zkušební
jízdě už byla zapnuta časomíra a závody za-
čaly. 16 kg těžké sáně, přilba, startovní číslo
a hlas startéra: „Závodník č. … je připraven,
tři, dva, jedna, start“. Každý závodník měl
dvě jízdy, počítala se ta lepší. A jak to všech-
no dopadlo? 

V kategorii dívek byla nejlepší Michaela
Antončíková s časem 24,80 s, druhé místo
obsadila Ivana Hrbková časem 24,86 s, 
a třetí dojela Alžběta Mecová časem 24,92 s.

V kategorii chlapců se na prvním místě 
umístil František Chwistek, který na zdolání
trati potřeboval jen 23,51 s, druhý v pořadí
byl Zdeněk Eckert časem 24,05 s, a třetí mís-
to obsadil Petr Jaskiewicz časem 24,00 s.

Po sečtení časů všech závodníků bylo vy-
hlášeno pořadí družstev. První místo a pu-
tovní pohár si odnášeli chlapci i dívky ze ZŠ
Gen. Janka, druhé místo připadlo žákům ZŠ
Matrosovova a třetí skončili členové zájmo-
vých kroužků Domu dětí a mládeže v Ostra-
vě-Mariánských Horách, jehož pracovníci
společně s TJ Baník OKD - oddílem saní 
a TJ Staré Hamry, pod záštitou Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
celou akci zorganizovali. (MF)

Škola slaví 70. výročí
V tomto měsíci proběhne celá řada oslav

k 70. výročí zdravotnického školství v Ostra-
vě.

Kromě společenského večera ke Dni uči-
telů se bude konat i slavnostní zasedání pra-
covníků školy v Divadle loutek. 1. dubna se
pak bude volit MISS SZŠ a VZŠ v Domě kul-
tury NH v Ostravě-Zábřehu.

Pokud máte o studium na zdravotní škole
zájem, 2. dubna se v budově SZŠ na Jere-
menkově ul. č. 2 v Ostravě-Vítkovicích koná
den otevřených dveří.

Připomínáme, že jedna z budov této školy
se nachází i na území našeho obvodu.

Zápis do mateřinek
Zápis do mateřských škol našeho ob-

vodu se koná ve dnech 7. - 11. dubna
2003, vždy od 8.00 do 16.00 hodin. Na
nové kamarády se těší děti v těchto ma-
teřských školách:

MŠ Ostrava - Mariánské Hory, Zele-
ná 73/A,

MŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen.
Janka 1/1236,

MŠ Ostrava - Hulváky, Matrosovova
14/A,

Křesťanská MŠ Ostrava - Mariánské
Hory, U Dvoru 22,

Alternativní MŠ Ostrava - Marián-
ské Hory, U Dvoru 22a.

(RW)

Městská policie má nové pravomoci

Šampioni ve střelbě
V sobotu 8. března se konala další ze

soutěží o titul „Šampion Mariánských
Hor a Hulvák“, tentokrát ve střelbě ze
vzduchové pušky.

V kategorii žákyň 10 - 12 let si nejlépe
vedla Petra Poledníková. V kategirii žáků
13 - 14 let si titul „šampion“ vystřílel Jan
Ferik a nejúspěšnější dívkou byla Ivana
Hrbková.

Poslední soutěžící kategorií byli doro-
stenci 15 - 18 let. Z ní si titul „Šampion
Mariánských Hor a Hulvák" odnesli
Markéta Matoušová a Daniel Mižák.
Všem vítězům blahopřejeme. (MF)

Když dovolíte, popíši situaci: Sobota
večer, v hospodě na sídlišti se koná dis-
kotéka, která pokračuje i po 22. hodině.
Rozhořčení občané volají městskou poli-
cii, ta zareaguje a jde na místo činu. Po-
řadatel se vytasí s papírem, který má 
v pravém dolním rohu razítko a podpis
nějakého úředníka městského obvodu 
a v kolonce "datum a hodina akce je na-
psáno do 02 hodin. Strážník zasalutuje 
a stěžovateli oznámí, že hlučná zábava
je povolena radnicí, ať si stěžuje u staro-
sty.

Hluboký omyl!!! Strážník viděl pouze
formulář o konání akce, který se vztahu-
je k placení místního poplatku ze vstup-
ného podle příslušné vyhlášky městské-
ho obvodu. Oznamovací povinnost pořa-
datele akce, do které úřad nezasahuje!
My, radnice, nic nepovolujeme!

Přál bych si, aby tato skutečnost byla

všeobecně známá, mezi strážníky a ob-
čany dostatečně rozšířena a akceptová-
na. Navíc by měli vědět, že vyhláška 
o nočním klidu v Ostravě neexistuje, že ji
může a mělo by ji vydat město Ostrava,
tj. zastupitelstvo města a chce-li strážník
poradit stěžovateli, pak jen to, aby volali
primátorovi, nikoliv starostovi.

Vím, že existuje vyhláška města Os-
travy č. 8/1999, kde se hovoří v čl. 3 o za-
chování veřejného pořádku a podle od-
stavce b) by mohl a měl by strážník po-
stihnout toho, kdo narušuje zachování
klidu v průběhu veřejných produkcí.

Doufám, že městská policie a městské
zastupitelstvo, které budeme kontakto-
vat, udělá vše pro to, aby občané se 
v noci vyspali a netrpěli bezohlednými
šramlmuzikami.

Děkuji Vám za trpělivost při čtení 
„úřední“ zprávy. Jezerský

Rušení nočního klidu

Kresby Jindřich Oleš
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Mariánské Hory
očima městských

strážníků
Městská policie zabezpečuje místní zále-

žitosti veřejného pořádku v rámci působnos-
ti obce, přispívá k ochraně a bezpečnosti 
osob a majetku, dohlíží nad dodržováním
pravidel občanského soužití, přispívá k bez-
pečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, odhaluje přestupky a jiné
správní delikty a upozorňuje fyzické a práv-
nické osoby na porušování obecně závaz-
ných právních předpisů a činí opatření k je-
jich nápravě.

Z pohledu veřejného pořádku se Marián-
ské Hory řadí spíše ke klidnějším městským
částem Ostravy. Poněkud komplikovanější
je tento obvod z hlediska dopravy. V této
městské části se nachází několik frekvento-
vaných přechodů pro chodce, které jsou 
v blízkosti škol. Městská policie proto přija-
la bezpečnostní opatření, která zároveň pro-
bíhají na celém území Ostravy. Vždy půl ho-
diny před začátkem vyučování strážníci do-
hlížejí na školáky, kteří do těchto škol do-
cházejí. Jedná se především o přechody na
ul. Gen. Janka, Karasova a Přemyslovců.

Na ulici Přemyslovců se vyskytuje i další
problém. Řidiči zde často nerespektují do-
pravní značení a komplikují tak průjezdnost
této ulice, obdobná je situace i na ulici 28.
října.

Strážníci zde dohlížejí také na dodržování
vyhlášky č. 1/2002 o zabezpečení veřejného
pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat
na území statutárního města Ostravy. Na
tento negativní jev se zaměřují především 
v okolí dětských hřišť, travnatých ploch a na
Mariánském náměstí.

Na území Mariánských Hor dále probíha-
jí preventivní opatření, která mají eliminovat
trestnou činnost. Tato opatření jsou přijímá-
na podle aktuální dopravní a bezpečnostní
situace.

Zuzana Larišová

Lukostřelci bodovali
na mistrovství republiky

Počátkem března se v Kostelci
na Hané konal již 11. ročník mist-
rovství České republiky žáků v lu-
kostřelbě v hale pro rok 2003. Sou-
těžilo se v kategoriích mladší 
a starší žáci a žákyně ve velké kon-
kurenci 71 závodníků z celé repub-
liky.

O to více cenné je vítězství luko-
střelců z oddílu v Mariánských Ho-
rách. V kategorii starší žáci se na
prvním místě umístil mariánsko-
horský Tomáš Kuna a družstvo
mladších žáků z Mariánských Hor
si rovněž odneslo zlatou medaili.

Bodovalo i družstvo starších žá-
ků, které si přijelo pro stříbro, v ka-
tegorii mladší žáci a žákyně v jed-
notlivcích zabodovali Ondřej Gro-
šaft a Marcela Kríhová, kteří stanuli
na příčce třetí.

Lukostřelecký oddíl v Marián-
ských Horách funguje již od roku
1955. Jako jediný oddíl v kraji se ta-
ké věnuje výcviku mládeže a kaž-
doročně tak slaví úspěchy na mist-
rovství republiky. Letošní mimořád-
ný úspěch lze jistě přičíst té sku-
tečnosti, že oddíl měl možnost ce-
lou zimu trénovat v nové lukostře-
lecké hale. V oddílu trénuje i řada
tělesně postižených, kteří patří me-
zi skvělé lukostřelce a svým opti-
mismem dodávají energii i ostat-
ním.

Na úspěších lukostřeleckého od-
dílu se podílí i předseda lukostře-
leckého oddílu Jan Masár, trenérka
mládeže Dana Hegedüsová a kouč
Jan Boleček. Spolu s mládeží tvoří
skvělou partu, která je zapálená do
sportu, který jen zdánlivě vypadá
jako snadná záležitost.

Máte možnost si jej zajít vyzkou-
šet. Jistě vás rádi přivítají.

(TK)

§ 16
(1) Žádost o stavební povolení podle pova-

hy stavby obsahuje 
a) jméno (název) a adresu (sídlo) stavební-

ka,
b) druh, účel, místo stavby, předpokládaný

termín dokončení stavby a u dočasné stavby
dobu jejího trvání,

c) parcelní čísla a druhy stavebního pozem-
ku, popřípadě pozemků, které se mají použít
jako staveniště (např. část veřejného prostran-
ství), a dále parcelní čísla sousedních pozem-
ků a staveb na nich s uvedením vlastnických
nebo jiných práv podle katastru nemovitostí,

d) jméno (název), adresu a oprávnění zpra-
covatele projektové dokumentace stavby 
a způsob provedení stavby (dodavatelsky, své-
pomocí),

e) základní údaje o stavbě, jejím členění,
technickém nebo výrobním zařízení, budou-
cím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní
prostředí, a o souvisejících opatřeních,

f) seznam a adresy účastníků stavebního ří-
zení, kteří jsou stavebníkovi známi; u staveb
liniových a staveb zvlášť rozsáhlých s velkým
počtem účastníků stavebního řízení se seznam
a adresy účastníků neuvádějí,

g) orientační náklad na provedení stavby
včetně technologie.

(2) K žádosti se připojí
a) doklad jímž stavebník prokazuje, že je

vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má
k pozemku či stavbě jiné právo, které jej o-
pravňuje zřídit na pozemku požadovanou
stavbu nebo provést změnu stavby anebo udr-
žovací práce na ní,

b) projektová dokumentace stavby (pro-
jekt) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním
úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhoto-
veních; pokud stavebník není vlastníkem stav-
by, připojuje se jedno další vyhotovení pro-
jektové dokumentace,

c) doklady o jednání s účastníky stavebního
řízení, pokud byla předem o stavbě vedena, 
a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy,
posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených
orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními
předpisy,

d) územní rozhodnutí, jestliže je vydal jiný
orgán než stavební úřad příslušný k povolení
stavby, 

e) prohlášení oprávněné osoby, že bude za-
bezpečovat odborné vedení realizace stavby
(§ 44 odst. 2 zákona), nebo osoby, která bude
vykonávat odborný dozor nad prováděním
stavby, pokud stavebník sám není způsobilý
dozor provádět (§ 44 odst. 3 zákona), bude-li
stavba prováděna svépomocí.

(3) U stavby, v níž má být zabudováno ja-
derné zařízení, se k žádosti připojuje povolení
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vy-
dané na základě posouzení předběžné bezpeč-
nostní zprávy, jejíž obsah stanoví zvláštní
předpis.2)

§ 17
U stavby, u které má být použit neobvyklý

způsob stavění nebo konstrukčního řešení 
anebo ve které má být instalováno ojedinělé
technické zařízení, které není srovnatelné s ji-
nými již vyzkoušenými zařízeními a u níž se
nemohou předem spolehlivě určit negativní 
účinky jejího provozu na životní prostředí 
a zdraví lidu, se doloží žádost o stavební po-
volení též posudkem specializovaného praco-
viště, vysoké školy nebo znalce. Posudek se
nepředkládá, pokud byl vliv stavby na životní
prostředí posouzen podle zvláštních předpi-
sů.1)

§ 18
(1) Projektová dokumentace stavby (pro-

jekt), která se předkládá ke stavebnímu řízení,
obsahuje zejména

a) souhrnnou zprávu s údaji doplňujícími
základní údaje o stavbě uvedené v žádosti 
o stavební povolení a s informacemi o výsled-
ku provedených průzkumů a měření a splnění
podmínek rozhodnutí o umístění stavby, bylo-
li vydáno; dále musí být ze zprávy dostatečně
zřejmé

1. navrhované urbanistické, architektonické
a stavebně technické řešení stavby, jejích kon-
strukčních částí a použití stavebních materiá-
lů z hlediska dodržení obecných technických
požadavků na výstavbu včetně užívání stavby
osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace,

2. požárně bezpečnostní řešení,
3. nároky na vodní hospodářství, energie,

dopravu (včetně parkování), zneškodňování
odpadů a řešení napojení stavby na stávající
sítě technického vybavení,

4. údaje o nadzemních a podzemních stav-
bách (včetně sítí technického vybavení) na
stavebním pozemku a sousedních pozemcích
a o stávajících ochranných pásmech,

5. u staveb s provozním, výrobním nebo
technickým zařízením údaje o tomto zařízení,
o koncepci skladování, řešení vnitřní dopravy
a ploch pro obsluhu, údržbu a opravy, popří-

padě nároky na zkušební provoz po dokonče-
ní stavby,

6. údaje o dodržení podmínek stanovených
pro navrhování objektů na poddolovaném 
území,

7. údaje o dodržení požadavků stanovených
zvláštními předpisy, 

8. uspořádání staveniště a bezpečnostní 
opatření, jde-li o provádění stavebních prací
za mimořádných podmínek,

9. údaje o splnění podmínek stanovených
dotčenými orgány státní správy podle zvlášt-
ních předpisů,

10. způsob zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení pro výstavbu i budoucí
provoz,

b) celkovou situaci stavby (zastavovací
plán) v měřítku zpravidla 1:200 až 1:500 s vy-
značením hranic pozemků a jejich parcelních
čísel podle katastru nemovitostí, včetně sou-
sedních pozemků, stávajících staveb na nich,
podzemních sítí technického vybavení, a ná-
vrh přípojek na inženýrské sítě, vytyčovací
výkresy nebo potřebné geometrické paramet-
ry, popřípadě další výkresy podle charakteru 
a složitosti stavby včetně ochranných pásem;
u liniových staveb zákres jejich trasy v mapo-
vém podkladu v měřítku 1:10 000 nebo 
1:50 000,

c) stavební výkresy pozemních a inženýr-
ských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní
a navrhovaný stav, především půdorysy, řezy,
pohledy (v měřítku zpravidla 1:100) obsahují-
cí jednotlivé druhy konstrukcí a částí stavby
(např. základy, nosné konstrukce, schodiště,
střešní konstrukce), komíny, polohové a výš-
kové uspořádání stavby a všech jejích prosto-
rů s vyznačením funkčního určení, schematic-
ké vyznačení vnitřních rozvodů a instalací
(zdravotně technické včetně požárního vodo-
vodu, silnoproudé, slaboproudé, plynové, tep-
lovodní atd.), technická zařízení (kotelny, vý-
tahy apod.), úpravy a řešení předepsané ke
zvláštnímu zajištění staveb z hlediska civilní
ochrany, požární bezpečnosti a z hlediska uží-
vání staveb osobami se sníženou schopností
pohybu a orientace; u staveb s provozním, vý-
robním nebo technickým zařízením stavební
výkresy obsahující prostorové umístění strojů
a zařízení včetně řešení vnitřních komunikací,

d) návrh úprav okolí stavby a návrh ochra-
ny zeleně v průběhu provádění stavby.

(2) Žádá-li stavebník o stavební povolení
postupně k jednotlivým stavbám souboru, ob-
sahuje projektová dokumentace první stavby
celkovou situaci (zastavovací plán) souboru
staveb včetně zařízení staveniště.

(3) Celková situace stavby a hlavní staveb-
ní výkresy (zejména půdorysy, řezy, uliční
průčelí) se předkládají v provedení zajišťují-
cím stálost tisku.

(4) U jednotlivých staveb a dočasných sta-
veb zařízení staveniště může být po projedná-
ní se stavebním úřadem v jednotlivých přípa-
dech rozsah a obsah projektové dokumentace
přiměřeně omezen.

Poznámky:
Zůstává rovněž tradiční členění podkladů

pro stavební řízení, které stavebník předkládá
stavebnímu úřadu, na
● žádost s předepsanými základními a identi-

fikačními údaji,
● listinné doklady, jimiž jsou prokazovány ně-

které údaje uvedené v žádosti (např. vlast-
nické či jiné právo k pozemku), a dále sta-
noviska, posudky, vyjádření, souhlasy, popř.
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy
předepsané zvláštními předpisy,

● projektovou dokumentaci. Její obsah a roz-
sah je vymezen univerzálně tak, aby vyho-
voval pro co největší počet různých druhů
staveb a zároveň aby stavební úřad na zá-
kladě takové dokumentace mohl předložený
návrh ve stavebním řízení přezkoumat a po-
soudit ze všech předepsaných, zejména ve-
řejnoprávních hledisek. Nepožaduje se tedy
dokumentace prováděcí.
Navržené znění odpovídá novým princi-

pům stavebního řízení, jak jsou upraveny 
v novele stavebního zákona, především po-
kud jde o povinnost stavebníka získat roz-
hodnutí, stanoviska či jiná opatření dotče-
ných orgánů státní správy, která jsou vyža-
dována speciálními zákony.

Nově se požaduje, aby rozhodující výkresy
staveb v zájmu zachování jejich čitelnosti i po
delší době, byly předkládány v trvanlivém
provedení.

Nyní se vrátím k bodu č. 9 (výše uvedené-
ho par. 18, vyhlášky č. 132/98 Sb., v přesném
znění).

Dalšími neméně důležitými subjekty, které
jsou ke stavebnímu řízení stavebním úřadem
přizvány podle povahy věci, jsou tak zvané
dotčené orgány státní správy. Jsou to orgá-
ny, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních
předpisů, například podle zákona o péči 
o zdraví lidu, o státní památkové péči, o po-
žární ochraně, o ochraně ovzduší a tak podob-

ně. Tyto orgány vydávají na žádost stavebníka
stanovisko nebo vyjádření k navržené stavbě
podle svých oborových (speciálních) právních
předpisů. Povinnost obstarat si tato stanoviska
nebo vyjádření vyplývá ze zvláštních předpi-
sů, nikoli ze stavebního zákona. Stavební úřad
má za povinnost ve stavebním řízení zajistit,
aby jednotlivá stanoviska a vyjádření byla ve
vzájemném souladu (§ 62 odst. 3), a přede-
vším musí rozhodnout jen ve shodě s dotče-
nými orgány státní správy tyto veřejné zájmy
hájícími (§ 126).

Mezi dotčené orgány státní správy, které se
účastní (mohou být přizvány stavebním úřa-
dem) k projednávání projektové dokumentace
staveb v územním, popřípadě stavebním říze-
ní, popřípadě řízení souvisejících, náleží na-
příklad Ministerstvo zdravotnictví ČR, hlavní
hygienik ČR, krajští hygienikové (hygienik
hl. m. Prahy), okresní hygienikové (městský
hygienik) a Český inspektorát lázní a vřídel
(pro dohled nad plněním podmínek péče 
o zdraví lidí / o veřejné zdraví), Státní vete-
rinární správa ČR, Okresní veterinární správy
pro územní obvody okresních úřadů a Měst-
ské veterinární správy pro území hl. m. Prahy,
Brna, Ostravy a Plzně (pro dohled nad plně-
ním podmínek péče veterinární), Minister-
stvo životního prostředí ČR a příslušné odbo-
ry okresních úřadů a magistrátů hl. m. Prahy,
Brna, Ostravy a Plzně (pro dohled nad plně-
ním podmínek péče o životní prostředí),
Ministerstvo životního prostředí ČR, Správy
národních parků a chráněných krajinných ob-
lastí, příslušné odbory okresních úřadů a ma-
gistrátů hl. m. Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, 
a obce, popřípadě pověřené obecní úřady (pro
dohled nad plněním podmínek péče o pří-
rodu a krajinu), Ministerstvo životního pro-
středí ČR, Česká inspekce životního prostředí,
příslušné odbory okresních úřadů a magistrá-
tů hl. m. Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, a obce
(pro dohled nad plněním podmínek péče o
ovzduší), Ministerstvo životního prostředí
ČR, Česká inspekce životního prostředí, pří-
slušné odbory okresních úřadů a magistrátů
hl. m. Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, obce, po-
případě pověřené obecní úřady (pro dohled
nad plněním podmínek péče o vody), Mi-
nisterstvo zemědělství ČR, Ministerstvo ži-
votního prostředí ČR v případě lesů v národ-
ních parcích, příslušné odbory okresních úřa-
dů a magistrátů hl. m. Prahy, Brna, Ostravy 
a Plzně, Ministerstvo obrany ČR, Vojenský
lesní úřad (v rozsahu působnosti okresního 
úřadu), Správy národních parků (pro dohled
nad plněním podmínek péče o lesy), Minis-
terstvo životního prostředí ČR, příslušné od-
bory okresních úřadů a magistrátů hl. m. Pra-
hy, Brna, Ostravy a Plzně, pověřené obecní ú-
řady (úřady městských částí Praha 1 až 15),
Správy národních parků (pro dohled nad pl-
něním podmínek péče o zemědělský půdní
fond), Ministerstvo životního prostředí ČR,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Český
báňský úřad, Obvodní báňské úřady, Minister-
stvo obrany, orgány územního plánování a sta-
vební úřady a orgány životního prostředí (pro
dohled nad plněním podmínek péče o ne-
rostné bohatství), Ministerstvo zemědělství
ČR - Ústřední pozemkový úřad, příslušné od-
bory okresních úřadů a okresní pozemkové 
úřady (pro dohled nad plněním podmínek
pro pozemkové úpravy), Ministerstvo kultu-
ry ČR, příslušné odbory okresních úřadů 
a magistrátů hl. m. Prahy, Brna, Ostravy a Plz-
ně a samostatně Pražský hrad (pro dohled
nad plněním podmínek péče o památky),
Ministerstvo dopravy a spojů ČR, příslušné
odbory okresních úřadů a magistrátů hl. m.
Prahy, Plzně, Brna a Ostravy, odbory dopravy
obcí, popřípadě městských částí (pro dohled
nad plněním podmínek pro dopravu na po-
zemních komunikacích), Ministerstvo do-
pravy a spojů ČR, Drážní správní úřad a Dráž-
ní úřad Praha, odbory dopravy Magistrátu hl.
m. Prahy a obcí (pro výkon péče o drážní
dopravu), Ministerstvo dopravy a spojů ČR,
Úřad pro civilní letectví (pro dohled nad pl-
něním podmínek pro leteckou dopravu),
Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká
inspekce životního prostředí, příslušné odbory
okresních úřadů a magistrátů hl. m. Prahy, Br-
na, Ostravy a Plzně a obce, popřípadě pověře-
né obecní úřady (pro dohled nad plněním
podmínek pro vnitrozemskou vodní dopra-
vu), Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Český
telekomunikační úřad, Ministerstvo vnitra
ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, po-
věřená organizace spojů (pro dohled nad plně-
ním podmínek pro spoje - telekomunikace 
a radiokomunikace), Ministerstvo obchodu 
a průmyslu ČR, Státní energetická inspekce,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (pro do-
hled nad plněním podmínek pro energeti-
ku), Ministerstvo životního prostředí ČR,
Česká inspekce životního prostředí, příslušné
odbory okresních úřadů a magistrátů hl. m.
Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, obce, popřípadě
pověřené obecní úřady (pro dohled nad pl-
něním podmínek péče o vody a vodohospo-
dářství), Ministerstvo životního prostředí ČR,
Česká inspekce životního prostředí, příslušné
odbory okresních úřadů a magistrátů hl. m.
Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, obce, hlavní,
krajský a okresní hygienik, Český báňský 
úřad, Ministerstvo obchodu a průmyslu, Stát-
ní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro
kontrolu zákazu chemických zbraní (pro do-
hled nad plněním podmínek pro ukládání
odpadů a nebezpečných látek), Ministerstvo
vnitra ČR, příslušné odbory okresních úřadů
(okresní požární rada), Požární rada hlavního
města Prahy (pro dohled nad plněním pod-
mínek protipožární ochrany), Český úřad
bezpečnosti práce, Inspektorát bezpečnosti

práce (pro dohled nad plněním podmínek
bezpečnosti práce) a Ministerstvo obrany -
Hlavní úřad CO ČR, příslušné odbory okres-
ních úřadů a magistrátů hl. m. Prahy, Brna,
Ostravy a Plzně (pro dohled nad plněním
podmínek civilní ochrany), příslušné živno-
stenské úřady (pro dohled nad podmínkami
živnostenského podnikání).

Sami vidíte, že podkladů k předložené žá-
dosti o vydání stavebního povolení je třeba
„víc než dost“, že to není výmysl „úředníka“
stav. úřadu, ale má sám co dělat, aby nezapo-
mněl na podklady, které navazují na celou
škálu zákonů, vyhlášek atd… Samozřejmě, že
každá stavba se posuzuje individuálně. Není
tím myšleno to, že „úředník má na každého ji-
ný metr“, ale ta skutečnost o jakou stavbu, či
stavební úpravy se jedná.

Rozdílné podklady se dávají pro novou
stavbu, kde vydání stavebního povolení před-
chází vydání územního rozhodnutí, které vy-
žaduje jiné podklady, kde je jiný okruh účast-
níků řízení, jiné lhůty pro doručování - vyjá-
dření účastníků řízení a dotčených orgánů
státní správy, ostatních účastníků. 

Dále jsou stavby, na kterých je možné obě
řízení, tj. stavební i územní řízení sloučit 
a stavby, kde je vedeno pouze stavební řízení.
Pokud stavebník předloží k žádosti (uvádíme
pouze pro případ samostatného stavebního ří-
zení) všechny požadované - předepsané do-
klady, stavební úřad oznámí účastníkům zahá-
jení stavebního řízení, nejméně 7 dní před ko-
náním místního šetření, popřípadě ústního
jednání. Upustí-li stavební úřad od ústního
jednání, určí do kdy mohou účastníci uplatnit
námitky, a upozorní je, že k později podaným
námitkám nebude přihlédnuto, určená lhůta
nesmí být kratší než 7 dnů (toliko citace § 61,
odst. 3 stavebního zákona). Stavební úřad je
však vázán datem, kdy si příslušné oznámení
ten či onen účastník řízení vyzvedne. Praxe je
taková, že doručená zásilka je uložena na poš-
tě 15 dnů. Pokud si ji účastník nevyzvedne,
záleží na poště, jak obálku označí, atd… 

Z výše uvedeného plyne, že „úředník“ Vám
není schopen odpovědět, kdy bude „psát to Va-
še“ stavební povolení, jelikož vše se řídí lhůta-
mi, které jsou určeny speciálním zákonem
(stavební zákon), případně se řídí správním řá-
dem (zákon č. 71/1967 Sb., v platném znění).

1. Ve stavebním řízení stavební úřad pře-
zkoumá zejména, zda:

a) dokumentace splňuje podmínky územní-
ho rozhodnutí, 

b) dokumentace splňuje požadavky týkající
se veřejných zájmů, především ochrany život-
ního prostředí, ochrany zdraví a života, a od-
povídá obecným technickým požadavkům na
výstavbu a zvláštnímu předpisu,

c) je jištěna komplexnost a plynulost vý-
stavby, zda je zajištěno včasné vybudování
technického, občasného, nebo jiného vybave-
ní potřebného k řádnému užívání,

d) bude stavba prováděna právnickou oso-
bou nebo fyzickou osobou podnikající podle
zvláštního předpisu, nebo zda je u staveb 
a staveb na nich, které budou provádět tyto 
osoby samy pro sebe nebo které budou prová-
děny svépomocí (§ 44, odst. 2 a 3), zajištěno
odborné vedení a provádění stavby nebo je za-
jištěn odborný dozor 

2. Má-li být stavba užívána jako provozov-
na, zkoumá stavební úřad z hledisek uvedených
v odstavci 1, písm. b) i účinky budoucího pro-
vozu; technicko-ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení nepřezkoumává

3. Stavební úřad ve stavebním řízení zajistí
vzájemný soulad předložených stanovisek do-
tčených orgánů státní správy vyžadovaných
zvláštními předpisy a posoudí vyjádření 
účastníků řízení a jejich námitky

4. Jestliže by uskutečněním nebo užíváním
stavby mohly být ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k je-
ho provedení a zvláštními předpisy, stavební
úřad žádost o stavební povolení zamítne.

Budeme vycházet z optimálního stavu, že
oznámení o zahájení stavebního řízení, bylo
řádně všem účastným v řízení doručeno. Sta-
vebním úřadem je vydáno stavební povolení 
s tím, že je odesláno včetně poučení, které zní:
proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15
dnů ode dne jeho oznámení k MMO odboru
stavebně správnímu podáním u zdejšího od-
boru výstavby VH a Z.

Opět uvádíme, že je důležité doručení do
vlastních rukou účastníkům řízení, opět se čeká
na navrácení doručenek k danému stavebnímu
povolení a mohou se počítat lhůty pro stanove-
ní, že rozhodnutí je pravomocné, stavebníkovi
je vydána ověřená PD a může začít stavět. Lhů-
ty jsou opět určeny zákonem.

To se nezmiňujeme o případech, kdy jsou
problémy s doručením jednotlivých píse-
mností (špatná adresa - neuvedena změna,
vlastník sousedních nemovitostí zemřel a ne-
jsou známí dědicové, či adresát již dlouhodo-
bě nebydlí). Podotýkám, že stavební úřad 
v rámci stavebního řízení musí vždy doručit 
a tak nastává období dopisování se soudy, pát-
rání po ohlašovnách, opětné odesílání atd…),
čímž se samozřejmě datum pro vydání staveb-
ního povolení stále prodlužuje a což teprve
pokud účastník řízení - soused podá námitky,
nesouhlas, ale o tom někdy příště.

Z předchozích řádků vidíte, že opravdu ne-
ní na co čekat a stále platí, tím více u jednání
ve stavebních záležitostech „kdo je připraven,
není překvapen“. Věřte nám, že sami se snaží-
me najít co nejefektivnější a nejrychlejší cestu,
jak stavebníkovi vyhovět v co nejkratší době 
a bez jeho zbytečného běhání, můžeme se sna-
žit, ale v souladu s příslušnými zákony, které
celé stavební řízení usměrňují a doplňují.

Odbor výstavby

Potřebujete vyřídit stavební povolení?
Potřebujete stavební povolení? Začněte vyřizovat a zajišťovat podklady v dostatečném ča-

sovém předstihu, tím se předejde situacím typu: Za týden mám objednanou firmu, tady má-
te žádost a potřebuji to udělat (tím myšleno vydat stavební povolení) co nejdřív. Přiznává-
me, že proces vydání stavebního povolení příp. i územního rohodnutí není věc krátkodobá,
nelze udělat v krátkodobém časovém horizontu (většinou představa stavebníka pro vydání
stavebního povolení je do 14 dnů) a stavební úřad je v tomto řízení vázán mnoha speciální-
mi předpisy, zákony, prováděcími vyhláškami a věřte nám, že případné "zpoždění" vydání
předmětného rozhodnutí není na libovůli či schválnosti "úředníka". Pro stavebníka - laika
je daná věc - stavba - prkotina a při návštěvě stavebního úřadu, spílá "úředníkům" co to po
něm vlastně chce za "papíry", když staví na svém, ve svém a každému je po tom…

Abychom Vám předestřeli co Vás čeká a proč začít vyřizovat náležitosti pro vydání před-
mětného povolení v časovém předstihu, uvádíme co má stavebník předložit k žádosti o vy-
dání stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 132/1998 Sb., v platném znění:


