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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil
podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístěni stavby"), kterou dne 9.9.2009 podal

Jarmila Kladivová, nar. 19.10.1953, Kpt. Nálepky 1072/8,74221 Kopřivnice

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

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

vrtaná studna včetně vodovodu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2297/11 (trvalý travni porost) v katastrálním území Dolní Bečva.

Druh a účel umisťované stavby:
Vrtaná studna hloubky cca 27,Om na pozemku parc. č. 2297/11 v katastrálním území Dolní Bečva
k připojení RCH č.e. 164.
Vodovodní potrubí v délce 12,0 m
Elektrické čerpadlo bude napojeno na stávající elektroinstalaci rekreační chaty

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavbou nebudou ovlivněny jiné pozemky mimo pozemek parc. č. 2297/11 v katastrálním území
Dolní Bečva, na kterém je stavba umístěna.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Vrtaná studna o hloubce 27, m bude umístěna na pozemku parc.č. 2297/11 v katastrálním území
Dolní Bečva ve vzdálenosti 15,0 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 2297/9 a 6,0 m od
společné hranice s pozemkem parc.č.2297/12 Dolní Bečva, jak je zakresleno ve výkrese situace,
který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Délka vodovodu a el. přívodu čerpadla bude
12,0 m.

3. O stavební povolení vrtané studny je nutno požádat vodoprávní úřad - MěÚ Rožnov p.R, odbor
životního prostředí, k žádosti připojit projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovanou
osobou, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců inž.sítí a hydro geologické posouzení
předmětného pozemku vypracované oprávněnou osobou.

4. Dle závazného stanoviska k umístění stavby do 50 m od okraje lesa , které vydal Městský úřad
Rožnov pod Radhoštěrn, odbor životního prostředí MěÚ Rožnov P.R. odbor životního prostředí dne
22.6.2009 pod čj.MěÚ/OŽPIl368/09/LHlBI-2211113-2, nesmí být dotčeny žádné lesní pozemky ani
porosty na nich v jakémkoliv rozsahu v souvislosti s výstavbou ani budoucím užíváním uvedené
stavby.

Odůvodnění:

Dne 9.9.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístěni stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným organum.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
22.10.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Dolní Bečva, který byl schválen dne
10.11.1994 zastupitelstvem obce Dolní Bečva - stavba se nachází v ploše určené pro rekreaci, kde je
umístění vrtané studny možné. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Dle hydrogeologického posouzení zpracovaného RNDr. Stanislavem Trojáčkem bylo umístění studny
navrženo tak, že nedojde k ovlivnění okolních zdrojů.

Stanoviska sdělili:
Správa CHKO Beskydy čj. 3798/BE/2009 ze dne 19.8.2009
MěÚ Rožnov P.R. odbor životního prostředí MěÚ/OŽP/1370/09/SI0276-246.6 ze dne 15.6.2009
MěÚ Rožnov P.R. odbor životního prostředí MěÚ/OŽP/1368/09/LHlBI-221/1I3-2
VaK Vsetín a.s. Č. 0815/2009 ze dne 29.6.2008
Telefónica 02 Czech Republic, a. s., čj. 100871109/MZLlOOO ze dne 21.8.2009
RWE Dstribuční služby S.r.o. čj.3145/091152 ze dne 15.7.2009
ČEZ Distribuce a.s.č.j, 1022747875 ze dne 7.7.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podminek rozhodnutí.

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

Účastníci řízení: Jarmila Kladivová, Obec Dolní Bečva, ČEZ Distribuce, a.s., Radka Dorotíková,
Stanislava Červenáková, Tomáš Kaluža, Kateřina Smětáková

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě
právní postavení přísluší podle § 85 odst. 1 stavebního zákona žadateli a obci na jejímž území se stavba
navrhuje. Dále podle § 85 odst. 2 stavebního zákona přísluší postavení účastníka řízení pouze vlastníkům
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pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem p.č. 2299111 k.ú. Dolní Bečva.
Vlastnická nebo jiná práva k dalším vzdálenějším pozemkům nebo stavbám na nich nebudou tímto
rozhodnutím, vzhledem k umístění stavby vrtané studny a s ohledem na předložený hydrogeologický
posudek přímo dotčena. Dále jsou účastníky řízení správci inženýrských sítí jejichž zařízení mohou být
prováděním stavby dotčena.

Protože je v území schválený územní plán je rozhodnutí doručováno dle § 92 odst. 3 stavebního zákona a
to: účastníkům dle § 85 odst. 1) do vlastních rukou a účastníkům dle § 85 odst. 2) stavebního zákona
veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - nebyly vzneseny

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

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

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízeni, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

/I~ (
Ing. Helga Hrňová

referent oddělení stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí
vydal (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm) a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
(Obec Dolní Bečva). Zároveň je nutno toto rozhodnutí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Protože se písemnost vyvěšuje na dvou úředních deskách, za den doručení se považuje den, ve kterém
byla písemnost vyvěšena později. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ~~:..~:.:.~~~~l... Sejmuto dne !.~r.~~~':1.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

ECNí ÚŘAD
75655 DOLNí BEČVA
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 9.9.2009.

Obdrží:
Účastníci řízení dle §85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky):
Jarmila Kladivová, Kpt. Nálepky 1072/8, 74221 Kopřivnice
Obec Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva 340

Účastníci řízení dle §85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Radka Dorotíková, Dolní Bečva 159, 756 55 Dolní Bečva
Stanislava Červenáková, Moravská 3232/55, 767 01 Kroměříž
Tomáš Kaluža, Masarykovo nám. 15110,74101 Nový Jičín
Kateřina Smětáková, Dlouhá 1760/25,74101 Nový Jičín

dotčené správní úřady -na vědomí:
MěÚ Rožnov p.R. odbor ŽP - vodní hospodářství, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
MěÚ Rožnov p.R. odbor ŽP - státní správa lesů, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR SCHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o vyvěšení:
MěÚRožnov p.R., Letenská 1981,75661 Rožnov pod Radhoštěm
Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva 340
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