Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor výstavby a územního plánování
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Spisová značka: MěÚ/Vyst/10737/2018/Mel
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/21578/2018
Vyřizuje:
oprávněná úřední osoba - Jitka Melichaříková,
tel: 571 661 169

Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.6.2018

datum vypravení:

13.6.2018

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340
756 55 Dolní Bečva

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, příslušný podle § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen "správní řád"), odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a v souladu s § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 27.3.2018 podala
Obec Dolní Bečva, IČO 303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
místní komunikace, chodník pro pěší, odvodnění,
Dolní Bečva,
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 69/2, 1131/5, 1131/24, 2725/1 v katastrálním území Dolní Bečva.
Stavba obsahuje:
-

dvoupruhová obousměrná místní komunikace délky 180,22 m šířky mezi obrubami 5,00 m
s přilehlým chodníkem šířky 2,00 m ve složení:
místní komunikace

Asfaltobeton střednězrnný
obalované kamenivo
Přírodní drcené kamenivo
Přírodní drcené kamenivo
Celkem

40 mm
70 mm
150 mm
150 mm
410 mm
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konstrukce chodníku

betonová dlažba
lože z kamenné drti
Přírodní drcené kamenivo
Celkem

60 mm
30 mm
150 mm
240 mm

konstrukce chodníkových sjezdů

betonová dlažba
lože z kamenné drti
Přírodní drcené kamenivo
Přírodní drcené kamenivo
Celkem

80 mm
40 mm
150 mm
150 mm
420 mm

Dešťová kanalizace (stoka A) v délce 144,5 m z trub PP DN 300 se 3 ks šachet DN 600. 4 ks
uličních vpustí budou zaústěny do stoky A připojením z trub PVC DN 150 v délkách 4x 2,0 m. Stoka
A bude napojena na stoku B dešťové kanalizace, která bude realizována v rámci rekonstrukce místní
komunikace na pozemku parc. č. 2725/1.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované oprávněnou osobou
Ing. Bronislavem Bonczekem, ČKAIT 3000011; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název a sídlo dodavatele nahlásí stavebník stavebnímu úřadu
před zahájením stavebních prací.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- po dokončení stavby
5. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky, uvedené v závazných stanoviskách dotčených orgánů:
 MěÚ Rožnov odb. ŽP č.j. MěÚ-RpR/OŽP/15991/2017/PlL/220-246.6 ze dne 10.7.2017:
o Odb. ŽP - chrana zemědělského půdního fondu
- Povinnost řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu.
- Odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu.
- Před zahájením stavby vytýčit v terénu hranice záboru půdy.
- Zahájení skrývky začít až po nabytí právní moci stavebního povolení.
- Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo
k co nejmenším škodám.
- Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
o Odb. dopravy
- Své stanovisko k předmětnému záměru sdělí silniční správní úřad OÚ Doplní Bečva,
který je dotčeným správním orgánem dle ust. §40 odst. 5 písm. b) ZPK.
- Pokud dojde při provádění stavebních prací k omezení provozu na místní komunikaci na
parc. č. 2725/16 v k.ú. Dolní Bečva, požádá stavebník zdejší silniční správní úřad o
stanovení přechodné úpravy provozu. Návrh dopravního značení bude zpracován dle zák.
č. 361/2000 Sb. A prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na poz. Komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
 KHS ZK č.j. KHSZL 22511/2017 ze dne 4.9.2017:
- V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány
tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování
hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3
část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních
činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na
nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí
v bezvadném technickém stavu.
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 Krajské ředitelství policie ZK, ú.o. Vsetín, dopravní inspektorát č.j. KRPZ-50278-5/ČJ-2017151506 ze dne 19.3.2018:
- Zhotovitel před zahájením prací předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního
značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu
v případě, že uvedenými pracemi budou dotčeny přilehlé komunikace, či dojde k omezení
provozu na těchto komunikacích,
- Zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle §
77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění
svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího,
- Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. Budou dodrženy podmínky k možnosti a způsobu napojení a podmínky pro provádění stavební
činnosti v ochranných pásmech dané ve vyjádřeních vlastníků a správců veřejné dopravní a technické
infrastruktury dotčené stavbou:
- Stanovisko ČEZ Distribuce a.s., zn. 1092725889 ze dne 26.5.2017,
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s., zn. 0100688127 ze dne 27.1.2017,
- GridServices s.r.o., zn. 5001680792 ze dne 22.3.2018,
- VaK Vsetín a.s., v.č. 745/2018 ze dne 19.3.2018,
- CETIN a.s., č.j. 521466/17 ze dne 27.1.2017 a doplnění ze dne 26.6.2017.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Užívání stavby vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu speciálního stavebníhio úřadu a je podmíněno
povolením a dokončením dešťové kanalizace stoky B.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Petr Lušovjan, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Lušovjanová, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva

Odůvodnění:
Dne 27.3.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.
MěÚ/Vyst/27192/2017//Pa dne 20.11.2017.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, byla účastníkům dána možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace je úplná, splňuje obecné technické požadavky na stavby a byla zpracována
autorizovaným inženýrem pro projektování dopravních staveb Ing. Bronislavem Bonczekem, ČKAIT
3000011. Navržená stavba splňuje požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb – mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost a bezpečnost při užívání včetně bezbariérového užívání stavby, jak je
doloženo v projektové dokumentaci. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými
orgány.
Stavbou dotčené pozemky jsou ve vlastnictví obce Dolní Bečva a manželů Lušovjanových. Právo provést
stavbu je dáno souhlasem vyjádřeným na situačním výkresu, který je součástí dokladové části projektové
dokumentace.
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Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Podklady rozhodnutí:
- Projektová dokumentace pro stavební řízení vypracovaná autorizovaným inženýrem pro projektování
dopravních staveb Ing. Bronislavem Bonczekem, ČKAIT 3000011,
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku na situačním výkresu,
- Souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona, spis.zn. MěÚ/Vyst/27192/2017//Pa
ze dne 12.6.2018,
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R. odbor životního prostředí čj. MěÚRpR/OŽP/15991/2017/PlL/220-246.6 ze dne 10.7.2017,
- Sdělení AOPK ČR - Správa CHKO Beskydy č.j.01824/BE/2017_2 ze dne 22.5.2017,
- Závazné stanovisko HZS ZK č.j. HSZL-1479-2/VS-2018 ze dne 22.3.2018,
- Závazné stanovisko KHS ZK č.j. KHSZL-22511/2017 ze dne 4.9.2017,
- Rozhodnutí OÚ Dolní Bečva – silničního správního úřadu zn. OÚ 864/2017 ze dne 11.7.2017,
- Rozhodnutí OÚ Dolní Bečva – silničního správního úřadu zn. OÚ 1140/2017 ze dne 21.9.2017,
- Stanovisko DI PČR Vsetín č.j. KRPZ-50278-5/ČJ-2017-151506 ze dne 19.3.2018,
- stanovisko ČEZ Distribuce a.s. zn. 1092725889 ze dne 26.5.2017,
- sdělení ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100688127 ze dne 27.1.2017,
- vyjádření GridServices s.r.o. zn. 5001680792 ze dne 22.3.2018,
- vyjádření VaK Vsetín č. 745/2018 ze dne 19.3.2018,
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 521466/17 ze dne 27.1.2017 a doplnění ze dne 26.6.2017,
- vyjádření Jiří Štefl – správa VO ze dne 27.1.2017.
Speciální stavební úřad zahrnul podmínky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Obec Dolní Bečva jako žadatel, Petr Lušovjan, a Ludmila Lušovjanová jako vlastníci stavbou dotčeného
pozemku, vlastníci sousedních pozemků parc. č. 64, 79/4, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/6, 1131/7,
1131/8, 1131/9, 1131/10, 1131/11, 1131/12, 1131/14, 1131/21, 1131/23, 1164/5, 1164/6, 1164/7, 1164/9,
1164/11, 1164/12, 1164/13 v katastrálním území Dolní Bečva, GridServices, s.r.o., Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a ČEZ Distribuce, a. s. jako vlastníci
stavbou dotčené technické infrastruktury.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě
toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší vedle navrhovatele, pouze vlastníkům
stavbou dotčených pozemků, vlastníkům/správcům stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury a
vlastníkům těch sousedních pozemků, jejichž práva by mohla být prováděním stavby přímo dotčena.
Vlastnická ani jiná práva k dalším vzdálenějším pozemkům nejsou tímto rozhodnutím nijak dotčena.
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí žadateli, vlastníkům
dotčených pozemků a staveb a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení se doručuje
veřejnou vyhláškou.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění:
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na
staveništi.
- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje
týkající se provádění stavby v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu KÚ Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jitka Melichaříková, v.r.
samostatná odborná referentka
odboru výstavby a ÚP

Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Petr Lušovjan, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Lušovjanová, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
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účastníci (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků parc. č. 64, 79/4, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/6, 1131/7, 1131/8, 1131/9,
1131/10, 1131/11, 1131/12, 1131/14, 1131/21, 1131/23, 1164/5, 1164/6, 1164/7, 1164/9, 1164/11,
1164/12, 1164/13 v katastrálním území Dolní Bečva.
dotčené správní úřady
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy, - silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm 1
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w
k vyvěšení na úřední desce
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f

