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SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad 

příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a 

stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání 

společného povolení, kterou dne 25.6.2018 podali 

Vendula Růčková, nar. 31.7.1991, Dolní Bečva 457, 756 55  Dolní Bečva, 

Petr Růčka, nar. 29.12.1987, Dolní Bečva 457, 756 55  Dolní Bečva, 

které zastupuje  

Ing. Vojtěch Vojkůvka, Dolní Bečva 37, 756 55  Dolní Bečva 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

novostavba rodinného domu, kryté stání, opěrná zídka, zpevněné plochy, vodovodní přípojka, 

přípojka splaškové kanalizace, dešťová kanalizace, domovní přípojka NN 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 360/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 360/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 360/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4/1 (trvalý travní porost), parc. č. 4/2 (trvalý 

travní porost), parc. č. 4/5, parc. č. 5/1 (trvalý travní porost), parc. č. 6/3 (orná půda), parc. č. 6/4 (ostatní 

plocha), parc. č. 6/6 (zahrada), parc. č. 6/7 (trvalý travní porost), parc. č. 6/10 (orná půda), parc. č. 6/11 

(orná půda), parc. č. 6/14 (orná půda), parc. č. 6/15 (trvalý travní porost), parc. č. 6/17 (zahrada), parc. č. 

6/20 (zahrada), parc. č. 6/21 (trvalý travní porost), parc. č. 20/7 (trvalý travní porost), parc. č. 2751/3 

(trvalý travní porost), parc. č. 2751/9 (trvalý travní porost) v katastrálním území Dolní Bečva. 

Stavba obsahuje: 

 Rodinný dům o 1 b.j.  5 + 1 na pozemku st.p.360/1, 360/2, 360/3 a parc.č. 6/3 

1.NP – zádveří, chodba+ schodiště, pokoj, kuchyň, domácí dílna, prádelna, koupelna, WC, technická 

místnost, koupelna, 2x WC, technická místnost, hodovna, krytá terasa, kryté závětří 

2.NP – chodba + schodiště, koupelna s WC, 4x pokoj 
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Zastavěná plocha – 233,54 m2, užitná plocha – 278,95 m2, obytná plocha – 101,23 m2, obestavěný 

prostor – 1600,00 m2  

Rodinný dům bude nepodsklepený přízemní s využitým podkrovím, půdorysného tvaru písmene ,,L“ 

o max. vnějším rozměru 14,75 x 22,25 m.  

Rodinný dům bude založen na betonových základových pasech, svislé nosné zdivo bude 

z keramických tvárnic Porotherm, nenosné dělicí stěny a příčky z pórobetonových tvarovek. 

Obvodové zdivo bude opatřeno tenkovrstvou silikonovou omítkou v bílém odstínu s kamenným a 

dřevěným obkladem, stropy nad 1.NP obytné části tvoří systémová stropní konstrukce Porotherm, 

nad jednopodlažní částí bude dřevěný trámový s fošnovým záklopem, v podkroví je tvořen SDK 

deskami. Zastřešení je navrženo s osově souměrnou polovalbovou střechou s obháňkou o sklonu 40° 

nad hlavní obytnou částí domu a se sklonem 25° nad vedlejší částí domu. Krov bude dřevěné 

konstrukce. Krytina bude keramická taška. Výška hřebene nad dvoupodlažní částí bude 7,75 m nad 

jednopodlažní částí 5,0 m.  

Vytápění bude nízkoteplotním rozvodem s deskovými radiátory a otopnými žebříky, zdrojem tepla 

pro vytápění s ohřevem TUV bude kotel na dřevo o max.  výkonu 20 kW, doplňkově krbovou 

vložkou o výkonu 8 kW, odvod spalin do komínového tělesa Schiedel. Příprava TUV bude řešena 

elektrickém ohřívačem TUV.  

 Kryté stání na pozemku st.p.360/1 a parc.č. 6/3, 6/4 bude půdorysu 6,0 x 6,0 m s osově souměrnou 

sedlovou střechou o sklonu 15°, výška hřebene bude 3,2 m nad úrovní podlahy, krytina plechové 

šablony. 

Zastavěná plocha – 36,0 m2, užitná plocha – 34,62 m2, obestavěný prostor – 110,0 m2  

 Opěrná zídka na pozemku st.p.360/1 a parc.č. 6/3bude z betonových tvarovek v délce 11,0 ma 

výšky 1,5, přičemž bude tvořit JV stěnu krytého stání. 

 Zpevněné plochy na pozemku st.p. 360/2, 360/3 a parc.č. 6/3, 6/4, 6/7, 6/21 budou ze zámkové 

dlažby na ploše 163,0 m2.  

 Vodovodní přípojka HDPE 100, SDR 11 PN 16 D 25 x 3,0 v délce 6,0 m a domovní rozvod vody 

HDPE 100, SDR 11 PN 16 D 25 x 3,0 v délce 134,0 m na pozemku st.p.360/1 a parc.č. 6/3, 6/6, 

6/10, 6/11, 5/1, 4/5, 4/1, 2751/3, 2751/9. 

 Přípojka splaškové kanalizace PVC DN 150 v délce 95,0 m na pozemku st.p. 360/1, 360/3, 360/2, 

parc.č. 6/3, 6/2, 6/7, 6/20, 6/17, 4/2, 6/14, 20/7.  

 Dešťová kanalizace z PVC DN 150 v délce 60,0 m na pozemku st.p. 360/2, 360/3, parc.č. 6/3, 6/7  

 Domovní přípojka NN  CYKY 5Jx2,5 mm2   v délce 8,0 m na pozemku st.p. 360/1.  

 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Vliv stavby nepřesáhne hranici stavebního pozemku, kromě pozemku parc..č. 11, který je dotčen 

přesahem požárně nebezpečného prostoru od stavby krytého stání.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace a 

který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:350 se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 

pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku st.p. 360/1, 360/2, 360/3 aa parc. 6/3 ma místě 

odstraněného rodinného domu č.p. 246 a to tak, že vzdálenost RD od společné hranice s pozemkem 

parc.č. 8/1 bude 5,5 m, od společné hranice s pozemkem parc.č. 6/2 bude 6,7 m, jak je zakresleno ve 

výkrese situace, který je součástí projektové dokumentace.  

Stavba RD bude nepodsklepená, přízemní s využitým podkrovím, půdorysného tvaru písmene ,,L“ o 

max. vnějším rozměru 14,75 x 22,25 m. Zastřešení je navrženo s osově souměrnou polovalbovou 

střechou s obháňkou o sklonu 40° nad hlavní obytnou částí domu a se sklonem 25° nad vedlejší částí 

domu. Krov bude dřevěné konstrukce. Krytina bude keramická taška. Výška hřebene nad 
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dvoupodlažní částí bude 7,75 m nad jednopodlažní částí 5,0 m. Stavba bude obsahovat opatření proti 

pronikání radonu a bude opatřena hromosvodem.  

3. Kryté stání bude umístěno na pozemku st.p.360/1 a parc.č. 6/3, 6/4 ve vzdálenosti 5,0 m od nostavby 

RD a 2,0 m od společné hranice a pozemkem parc.č. 11, jak je zakresleno ve výkrese situace, který je 

součástí projektové dokumentace.  Stavba bude půdorysu 6,0 x 6,0 m s osově souměrnou sedlovou 

střechou o sklonu 15°, výška hřebene bude 3,2 m nad úrovní podlahy, krytina plechové šablony. 

4. Opěrná zídka bude umístěna na pozemku st.p.360/1 a parc.č. 6/3bude z betonových tvarovek v délce 

11,0 ma výšky 1,5, přičemž bude tvořit JV stěnu krytého stání. 

5. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby budou umístěny na pozemku st.p. 360/2, 360/3 a parc.č. 6/3, 

6/4, 6/7, 6/21 na ploše 163,0 m2. Budou tvořit přístup a příjezd ke stavbě a navážou sjezdem na 

stávající účelovou komunikaci na pozemku parc.č. 11, jak je zakresleno ve výkrese situace, který je 

součástí projektové dokumentace.  

6. Vodovodní přípojka HDPE 100, SDR 11 PN 16 D 25 x 3,0 v délce 6,0 m bude napojena na 

vodovodní řad na pozemku parc.č. 2751/9 pomocí navrtávacího pasu a bude vedena před par.c. 

2751/9, 2751/3 na parc.č. 4/1, do stávající vodoměrné šachty, kde bude osazen vodoměr a dále bude 

veden domovní rozvod vody HDPE 100, SDR 11 PN 16 D 25 x 3,0 v délce 134,0 m přes pozemky 

parc.č. 4/1, 4/5, 5/1, 6/11, 6/10, 6/6, a 6/3 k novostavbě RD, jak je zakresleno ve výkrese situace, 

který je součástí projektové dokumentace.  

7. Přípojka splaškové kanalizace PVC DN 150 v délce 95,0 m bude odvádět veškeré odpadní 

splaškové vody z novostavby RD přes pozemky st.p. 360/1, 360/3, 360/2, parc.č. 6/3, 6/2, 6/7, 6/20, 

6/17, 4/2, 6/14, 20/7 a napojeny na kanalizační řad na pozemku parc.č. 20/7, jak je zakresleno ve 

výkrese situace, který je součástí projektové dokumentace.  

8. Dešťová kanalizace z PVC DN 150 v délce 60,0 m bude umístěna na pozemku st.p. 360/2, 360/3, 

parc.č. 6/3, 6/7 , bude odvádět dešťové vody z RD do vsakovací šachty ϕ 1000 mm o objemu 5,0 m3, 

která bude umístěna ve vzdálenosti 4,0 m od hranice pozemku parc. 6/20, jak je zakresleno ve 

výkrese situace, který je součástí projektové dokumentace.  

9. Domovní přípojka NN CYKY 5Jx2,5 mm2   v délce 8,0 m bude napojena z přípojkové skříně 

umístěné na stávajícím podpěrném bodě na pozemku st.p. 360/1 a vedena v zemi k novostavbě RD, 

jak je zakresleno ve výkrese situace, který je součástí projektové dokumentace.  

10. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vojtěch Vojkůvka 

v 04/2018, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Chovanec, ČKAIT 1300532; případné změny nesmí 

být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.  

11. Stavba bude prováděna dodavatelsky, oprávněným stavebním podnikatelem, jehož identifikační údaje 

žadatel oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby.  

12. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

13. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Vytyčení stavby 

b) Dokončení stavby 

14. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje 

týkající se provádění stavby v souladu s § 157 stavebního zákona. 

15. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

16. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby 

17. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

18. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vlastníků technické infrastruktury, které jsou 

součástí projektové dokumentace: 

– ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.6.2018 zn. 1099056943, ze dne 11.5.2018, zn.0100921915, 

smlouva č. 18_SOP_01_4121414560 

– Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ze dne 11.5.2018 č.j.: 609492/18  

– GridServices, s.r.o.  ze dne 28.5.2018 zn. 5001720347 – stanovisko  

– VaK Vsetín a.s. ze dne 22.5.2018 č. 1273/2018 – vyjádření   
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Petr Růčka, nar. 29.12.1987, Dolní Bečva 457, 756 55  Dolní Bečva 

Vendula Růčková, nar. 31.7.1991, Dolní Bečva 457, 756 55  Dolní Bečva 

Jaromír Vachůn, nar. 20.8.1952, Moravská 1570, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

Ivan Solanský, nar. 13.2.1957, Dolní Bečva 671, 756 55  Dolní Bečva 

Dana Solanská, nar. 31.8.1956, Dolní Bečva 671, 756 55  Dolní Bečva 

Petr Koláček, nar. 1.11.1979, Masarykovo náměstí 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

Lucie Koláčková, nar. 4.2.1977, Masarykovo náměstí 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

Jiří Růčka, nar. 17.2.1964, Dolní Bečva 438, 756 55  Dolní Bečva 

Stanislav Růčka, nar. 25.1.1963, Prostřední Bečva 527, 756 56  Prostřední Bečva 

Kristýna Adamcová, nar. 19.3.1989, Dolní Bečva 177, 756 55  Dolní Bečva 

Altra, a.s., Poděbradova 3213/63b, 702 00  Ostrava 

Radek Bil, nar. 27.7.1983, Hynčice 99, 742 35  Vražné 

Zbyněk Bolcek, nar. 4.4.1977, Dolní Bečva 354, 756 55  Dolní Bečva 

Jarmila Harabišová, nar. 18.9.1934, Dolní Bečva 389, 756 55  Dolní Bečva 

Karel Koleček, nar. 16.11.1985, Sídliště 6. května 1075, 756 54  Zubří 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové 

František Macurek, nar. 4.11.1951, Frenštátská 410, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

Vít Macháček, nar. 19.6.1985, Dolní Bečva 14, 756 55  Dolní Bečva 

Jan Maléř, 756 55  Dolní Bečva 199 

Jiří Maléř, Adresa neznámá 

Martin Maléř, Adresa neznámá 

Mgr. Zdeněk Maléř, nar. 9.4.1956, Dolní Bečva 596, 756 55  Dolní Bečva 

Kristýna Maléřová, 756 55  Dolní Bečva 199 

Jaroslava Ostřanská, nar. 7.11.1948, Dolní Bečva 569, 756 55  Dolní Bečva 

Drahomír Růčka, nar. 9.1.1958, Máchova 187, 550 01  Broumov 

SINGULÁR v.o.s., Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 

Jan Solanský, 756 55  Dolní Bečva 32 

Jan Vojkůvka, adresa neznámá 

Barbora Vojkůvková, adresa neznámá 

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 25.6.2018 podal žadatel oznámení společného záměru. Stavební úřad usnesením dne 23.7.2018 

rozhodl o projednání záměru ve společném řízení. Společné oznámení záměru se považuje za žádost o 

vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 

orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 28.8.2018, o jehož výsledku byl 

sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost v souladu s § 94o 

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 

nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho 

provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby 

splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 

bránily povolení záměru. 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce Dolní Bečva. Nachází v ploše BI – plochy bydlení 

individuální, kde je hlavní využití funkce bydlení v rodinných domech. Dle koordinovaného závazného 

stanoviska ze dne 16.6.2018 č.j. MěÚ-RpR/17639/2018/PšA/230-246.6 je předložený záměr přípustný.  

Záměrem je stavba rodinného domu umístěného na místě odstraněného stávajícího RD a to včetně jeho 

napojení na el. distribuční soustavu, veřejný vodovodní a kanalizační řad, dešťové vody budou vsakovány 

na vlastním pozemku. Součástí záměru je kryté stání pro auto.  
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Přístup ke stavbě je odpovídajícím způsobem řešen sjezdem z účelové komunikace, parkování bude 

zabezpečeno pod krytým parkovacím stáním a na zpevněné ploše na pozemku rodinného domu. Vytápění 

bude řešeno kotlem na dřevo.  

Umístění stavby splňuje požadavky vyhl.č. 501/2006 Sb , o obecných požadavcích na využívání území. 

Stavba ani její část nepřesahuje za hranici stavebního pozemku, odstup stavby od společných hranic 

pozemků a staveb je dostatečný a umístění stavby umožňuje údržbu stavby. Požárně nebezpečný prostor 

od stavby krytého stání zasahuje za hranici stavebního pozemku do pozemku p.č. 11, na kterém se 

nachází účelová komunikace. Území se nachází v současně zastavěném území ve IV. zóně CHKO 

Beskydy v zastavěném území – Správa CHKO Beskydy se stavbou souhlasí.   

 

Projektová dokumentace je úplná a je zpracována Ing. Vojtěchem Vojkůvkou v 04/2018, zodpovědný 

projektant Ing. Stanislav Chovanec, ČKAIT 1300532; požárně bezpečnostní řešení stavby zpracovala Ing. 

Stanislava Michutová, ČKAIT 1300532. 

Stavba je navržena v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 

a splňuje obecné technické požadavky na stavby. Splňuje požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb – 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost a bezpečnost při užívání, jak je doloženo 

v projektové dokumentaci a kladných stanoviscích dotčených orgánů.  

 

Stavebník předložil v soudu s ustanovení § 184a stavebního zákona souhlasy vlastníků pozemků 

dotčených stavbami přípojek vyznačené na situačním výkrese.  K pozemku parc.č. 20/7 , který je 

v podílovém spoluvlastnictví mimo jiné osob neznámého pobytu předložil stavebník souhlas většinového 

vlastníka v souladu s ustanovením § 1129 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

Stanoviska sdělili: 

 Hasičský záchranný sbor Zl.kraje č.j. HSZL-2983-2/VS-2018 ze dne 30.5.2018 

 MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí ze dne 16.6.2018 č.j. MěÚ-RpR/17639/2018/PšA/230-

246.6 – koordinované závazné stanovisko  

 MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí ze dne 18.6.2018 č.j. MěÚ-RpR/22455/2018/ZPF/Bl-

201.1.1-2 – rozhodnutí o vynětí ze ZPF  

 Správa CHKO Beskydy ze dne 30.5.2018 č.j. 01894/BE/2018_2 – závazné stanovisko   

 Krajská hygienická stanice Zl.kraje ze dne 15.6.2018 č.j. KHSZL 12519/2018 – závazné stanovisko 

 OÚ Prostřední Bečva ze dne 11.6.2018 č.j. OÚ-529/2018 – rozhodnutí zvl.užívání Mk   

 ČEZ Distribuce, a.s. smlouva č. 18_SOP_01_4121414560 

 ČEZ Distribuce, a.s. dne 11.5.2018 zn.0100921915 – sdělení   

 ČEZ Distribuce, a.s.  ze dne 18.6.2018zn. 1099056943 – stanovisko  

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ze dne 11.5.2018 č.j.: 609492/18  

 GridServices, s.r.o.  ze dne 28.5.2018 zn. 5001720347 – stanovisko  

 VaK Vsetín a.s. ze dne 22.5.2018 č. 1273/2018 – vyjádření   

 T – mobile Czech Republic, a.s. dne 11.5.2018 zn. E17633/18 

 Obec Dolní Bečva ze dne 25.6.2018 zn. OÚ-0456/2018 – souhlas 

K žádosti bylo dále předloženo:  

 Souhlasy vlastníků sousedních pozemků, souhlas se zásahem PNP do pozemku p.č. 11  

 Protokol o stanovení radonového indexu  →  Střední – stavba vyžaduje opatření proti pronikání 

radonu  

 Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Podmínky dotčených správců technické infrastruktury byly zahrnuty do výroku rozhodnutí. Stavební úřad 

podle § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby a zjistil 

z předložené projektové dokumentace, ze závazných stanovisek dotčených orgánů, z vyjádření vlastníků 

technické infrastruktury, že užíváním této stavby nedojde k dotčení veřejných zájmů chráněných právními 

předpisy. 
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Po posouzení stavby dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stanovenými § 

94o stavebního zákona. Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů. 

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

výroku uvedených. 

Účastníci řízení: 

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 94k, a to stavebníci Petr Růčka a Vendula Růčková a obec 

Dolní Bečva, na jejímž území má být záměr uskutečněn, dále vlastník stavby a pozemku, na kterém má 

být záměr uskutečněn a ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo a osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné 

věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

společným povolením přímo dotčeno a vlastníci technické a dopravní infrastruktury, jejichž zařízení bude 

stavbou dotčeno: Obec Dolní Bečva, Jaromír Vachůn,  Ivan Solanský,  Dana Solanská, Petr Koláček, 

Lucie Koláčková, Jiří Růčka,  Stanislav Růčka,  Kristýna Adamcová,  Altra, a.s.,  Zbyněk Bolcek,  

Jarmila Harabišová, Karel Koleček, Lesy České republiky, s.p., František Macurek, Vít Macháček, Jan 

Maléř, Jiří Maléř, Martin Maléř, Mgr. Zdeněk Maléř, Kristýna Maléřová, Jaroslava Ostřanská, Drahomír 

Růčka, SINGULÁR v.o.s., Jan Solanský, Jan Vojkůvka, Barbora Vojkůvková, Martin Škorňa, Ludmila 

Blinková, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace 

Vsetín, a.s., GridServices, s.r.o. 

Vlastnická či jiná práva dalších osob, zejména vlastníků vzdálenějších pozemků a staveb na nich nebudou 

umístěním stavby pro bydlení přímo dotčena. Jedná se o stavbu malého rozsahu bez negativního vlivu na 

okolí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Účastníkům řízení, jejichž pobyt není znám stavební úřad doručuje veřejnou vyhláškou.  

 

 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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. 
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

  

Ing. Helga Hrňová 

samostatný odborný referent   

odboru výstavby a ÚP 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve 

výši 5000 Kč byl zaplacen dne 3.9.2018. 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ing. Vojtěch Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 37, 756 55  Dolní Bečva 

Jaromír Vachůn, Moravská č.p. 1570, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

Ivan Solanský, Dolní Bečva č.p. 671, 756 55  Dolní Bečva 

Dana Solanská, Dolní Bečva č.p. 671, 756 55  Dolní Bečva 

Petr Koláček, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

Lucie Koláčková, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

Jiří Růčka, Dolní Bečva č.p. 438, 756 55  Dolní Bečva 

Stanislav Růčka, Prostřední Bečva č.p. 527, 756 56  Prostřední Bečva 

Altra, a.s., IDDS: wfecred 

Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz 

Jarmila Harabišová, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55  Dolní Bečva 

Karel Koleček, Sídliště 6. května č.p. 1075, 756 54  Zubří 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

Vít Macháček, Dolní Bečva č.p. 14, 756 55  Dolní Bečva 

Mgr. Zdeněk Maléř, Dolní Bečva č.p. 596, 756 55  Dolní Bečva 

Jaroslava Ostřanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55  Dolní Bečva 

Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01  Broumov 1 

SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx 

Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 

Martin Škorňa, Dolní Bečva č.p. 15, 756 55  Dolní Bečva 

Ludmila Blinková, Dolní Bečva č.p. 533, 756 55  Dolní Bečva 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
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účastníci (veřejnou vyhláškou) 

Radek Bil, nar. 27.7.1983, Hynčice 99, 742 35  Vražné  

Jan Maléř, 756 55  Dolní Bečva 199 

Jiří Maléř, Adresa neznámá 

Martin Maléř, Adresa neznámá 

Kristýna Maléřová, 756 55  Dolní Bečva 199 

Jan Vojkůvka, adresa neznámá 

Barbora Vojkůvková, adresa neznámá 

 

 

 

dotčené správní úřady 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 

OÚ  Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 

Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 

MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 

 

 

 

 

 


