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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm,
odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. I písmo f/ 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 přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 5.10.2009 podal

Obec Dolní Bečva, IČ 00303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
(dále jen "stavebník"),

I.

a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
územního

řízení, veřejnoprávní

č.

503/2006

Sb., o podrobnější

úpravě

smlouvy a územního opatření

rozhodnutí

o umístění

stavby

Rozšíření veřejného osvětlení - "Dolní Bečva- Na Rovní, Bilův dvůr - vedení

va

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 230/1, 232/4, 239, 1205, parc.
1127/3 (ostatní plocha), 1131/28
(trvalý travni porost), 1132/1 (zahrada), 1134/2 (trvalý travní porost), 1134/9 (ostatní plocha), 1134110
(trvalý travní porost), 1138 (trvalý travní porost), 1164/1 (orná půda), 1164/5 (orná půda), 1164/7 (trvalý
travni porost), 1164/9 (trvalý travní porost), 1164/10 (ostatní plocha), 1164/11 (orná půda), 1164/12
(orná půda), 1164/13 (orná půda), 1164/14 (orná půda), 1858/4 (trvalý travní porost), 1858/5 (trvalý
travní porost), 1858/7 (trvalý travni porost), 1859/1 (ostatní plocha), 1872/2 (zahrada), 2649/1 (ostatní
plocha), 2725/1 (ostatní plocha), 2725/2 (ostatní plocha), 2725/3 (ostatní plocha), 2761 (ostatní plocha)
v katastrálním území Dolní Bečva.
č.

Stavba obsahuje:
Nové rozvody veřejného osvětlení v lokalitě Na Rovni
na stávajících sloupech vedení

v délce 683 m , včetně 17 svítidel umístění

Nové rozvody veřejného osvětlení v lokalitě Bilův dvůr v délce 154, včetně I svítidla
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Vlivy stavby nepřesahují hranice stavebních

pozemků uvedených

ve výroku rozhodnutí

Cj. ML'Ú-RpRlI 0393/2009

<tr.

podmínky

pro umístění

2

II.

Stanoví

stavby:

I.

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.

V lokalitě na Rovni budou nové rozvody VO napojeny na stávající rozvod va na pozemku parc.č.
sl. 230/1 a dále bude vedeno na stávajicřch
sloupech vedení Nl v majetku ČEZ a.s. přes parc.č.
2649/1. 1164/6, 1164/7. IIM/13. IIM/3. 1164/12. 1164/11. 1164/9. 1164/1. 1164/14.1138 .1134/9,
1134/2. 1134/10, 1134/1. sL1205. 1132/1. 2725/3. 2725/2. 2725/1. 1131/28. 1127/3 k.ú. Dolní
Bečva ..

3.

V lokalitě Bilův dvůr budou nové rozvody Vo napojeny na •..távající rozvod va na pozemku parc.č.
1859/1 a dále bude vedeno na stávajících xloupech vedení, N v majetku ČEZ a.s. přes parc.č.276 I.
1858/5,1858/4.1858/7.1872/2.1146/1.
st. 232/4. st. 239 k.ú. Dolní Bcčva.

III.

Vydává podle
115 stavebního zákona a
5 a 6 vyhlášky Č. 526/2006
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

*

*

stavební

Sb .. kterou se provádějí

povolení

na stavbu:
Rozšíření

veřejného

osvětlení

- "Dolní Bečva- Na Rovní, Bilův dvůr - vedení VO

(dále jen "stavba") na pozemku sl. p. 230/1.232/4.239.
1205. parc. Č. 1127/3 (ostatní plocha), 1131/28
(trvalv travni porost), I 132/1 (tuhrada). I 134/2 ttrvalv travni porost). I 134/9 (ostatní plocha), I 134/1 O
(trl'al.v travni porost). 1138 (trvalv travni porost). 1164/1 (orná puda). 1164/5 (orná puda). 1164/7 (trvalv
travni porost), 1164/9 (trval» travni porost). 1164/10 (ostatni plocha). 1164/11 (orná puda). 1164/12
(orná pudu). 1164/13 (orná pudai. IIM/l4
(orná puda). 1858/4 (tn'al.\' travni porost), 1858/5 (trvalv
travni porost). 1858/7 itrvalv travni porost). 1859/1 (ostatní plocha). 1872/2 (rahrada), 2649/1 (ostatní
plocha), 2725/1 (ostatní plocha). 2725/2 (ostatni plocha). 2725/3 (ostatní plocha), 2761 (ostatní plocha)
v katastrálním území Dolní Bečva.

Stavba obsahuje:
Nové rozvody veřejného osvětlení \' lokalitě.
na stávaj ících sloupech vedení
N
ové rozvody veřejného

IV. Stanoví

podmínky

osvětlení

pro provedení

a Rovni v délce 6lB m . včetně 17 svítidel

umístění

v lokalitě Biluv dvur v délce 154. včetně I svítidla

stavby:

I.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace.
kterou vypracoval oprávněný
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

projektant:

2.

Stavebník oznámí stavebnímu

3.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající •..e bezpečnosti
zařízení. zejména nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost
práci na staveništi. a dbát o ochranu zdraví o •..ob na staveništi.

4.

1 a stavbě bude veden stavební deník v souladu s vyhláškou
Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb.
Stavební deník bude na stavbě po celou dobu výstavby a bude též k dispozici stavebnímu úřadu
k nahlédnutí a zápisu při kontrolních prohlídkách stavby.

5.

Při realizaci stavby budou respektována
vyjádření ČEZ Distribuce,
Republic, a.s .. která jsou součástí projektové dokumentace.

úřadu termín zahájení stavby.
práce a technických
a ochranu zdraví při

a.s. , Telefónica

02 Czech

Č.j. MěÚ-RpR/

6.

str. 3

I039312009

Bude dodržen požadavek

ředitelství

silnic a dálnic ČR čj. 345/Po/2009-VM

ze dne 3.8.2009:

Osvětlovací těleso, urnistěné na sloupu u sil. I/35 musí být seřízeno
k oslnění účastníků silničního provozu.
7.

Stavebník oznámí stavebnímu

8.

Stavba bude dokončena

9.

Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě provedeného
výběrového
firmy nahlásí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

po dokončení

tak, aby nedocházelo

úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

stavby.
do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

10. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního

řízení. Název a sídlo

souhlasu.

Odůvodnění:
Dne 5.10.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 24.11.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební
z hledisek
orgány a
zákonem,

úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu
10.11.1994 zastupitelstvem
v neurbanizovaném
území dokumentace stavby splňuje
na okolní pozemky a stavby.
stavby.

se Územním plánem sídelního útvaru Dolní Bečva, který byl schválen dne
obce Dolní Bečva
Stavba je navržena v ploše bydlení a částečně
zemědělská krajina, kde výstavba veřejného osvětlení je možná. Projektová
obecné technické požadavky na stavby. Stavba svým urnistěním nemá vliv
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení

Stanoviska sdělili:
ČEZ Distribuce a.s. ze dne 31.8.2009, č.j. 1023532487
ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.8.2009 č.j. 1023429386
Telefónica 02 ze dne 5.8.2009 č.j. 92674/09/MZLNMO
Jiří Štefl - správa veřejného osvětlení ze dne 28.8.2009
Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 3.8.2009 č.j. 345/PoI2009-VM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 8.11.2009
OVSM
MěÚ Rožnov p.R. OŽP ze dne 28.7.2009, č.j. MěÚ/OŽP/1646/09/Slo37
Správa CHKO Beskydy ze dne 24.7.2009

č.j. UZSVM/OVS/3083120091/246.6

Dále byly předloženy smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Obcí Dolní
Bečva a vlastníky pozemků dotčených stavbou a dohoda č.212009 o umístění zařízení na venkovním
vedení NN uzavřena mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Dolní Bečva.

Stavební
úřad zajistil
vyžadovaných zvláštními

vzájemný
soulad předložených
závazných
předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutÍ.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
výroku uvedených.

stanovisek

za použití ustanovení

dotčených

orgánů

právních předpisů ve

Účastníky řízení dle § 85 a § 109 stavebního zákona je Obec Dolní Bečva, která je zároveň žadatelem
vlastníci pozemků dotčených stavbou včetně staveb na nich tj.:

a

t.j. M'::Ú-RpRII 0393/2009

Radim Kuběna, Miloslav Bill. Daniel Bill. Milan Růčka. Marcela Žilinská. Renata Mancthová,
Martina
Mikudová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Radek BilI. Vlasta Růčková.
Libor
Solanský,
Josef Solanský. Ludmila Maléřová. Daniel Paulus. Ludmila Paulusová,
RNDr. Bohuslav
Širnák, Marie Šimáková, Pavel Maléř, Renata Klivarová. Bronislav Vojkůvka,
Petr Vojkůvka, Milena
Došková, Zuzana Závorková. Josef BilI. Ludmila Vaněčková,
Petr Bil. Jarmila Bitová, Dušan Solanský,
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále jsou účastníky řfzcní správci inženýrských
sítí ČEZ Distribuce, a.s.,
Telefónica 02 Czech Republic, a.s .. DLSS Zlín. Práva a oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků
nemohou být stavbou dotčena - rozšíření veřejného osvětlení je umisťováno na stávajícím vedení j
Vzhledem k tomu. že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení bylo zahájení řízení oznámeno
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a stejným zpusobern bude oznámeno i rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníku:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladum rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru územního
stavebního řádu KÚ Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

plánování a

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisu lak. 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
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi.
případně obecnímu úřadu. jehož územního obvodu se umístění
stavby týká. není-li sám stavebním
úřadem. popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi
zašle 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 u edením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle ~ 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena. dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti. jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne. kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Helga Hrňová
referent oddělení stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP

str. S

Č.j. MěÚ-RpRlI039312009

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí
vydal a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 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, 15.den po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
vv

Vyveseno dne:

t·/; .MtJ'9

.Ij~/:? ~#/J7
r

.

Sejmuto dne .

.

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

OBECNí ÚŘAD
75655 DOLNí BEČVA
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Kč, položky 17 odst. I písmo i) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 26.10.2009.

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a § 109 odst.a) stavebního zákona (dodejky):
Obec Dolní Bečva, IDDS: msbj6f

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 a §109 b, c), d) - stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
Radim Kuběna, Dolní Bečva 142, 756 55 Dolní Bečva
Miloslav Bili, Dolní Bečva 161,75655 Dolní Bečva
Daniel Bili, Dolní Bečva 161, 756 55 Dolní Bečva
Milan Růčka, Dolní Bečva 288, 756 55 Dolní Bečva
Marcela Žilinská, Dolní Bečva 297, 756 55 Dolní Bečva
Renata Manethová, Dolní Bečva 285, 756 55 Dolní Bečva
Martina Mikudová, Dolní Bečva 285, 756 55 Dolní Bečva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
Radek Bili, Smetanova 1061,75501 Vsetín
Vlasta Růčková, Dolní Bečva 326, 756 55 Dolní Bečva
Libor Solanský, Dolní Bečva 61, 756 55 Dolní Bečva
Josef Solanský, Dolní Bečva 70, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Maléřová, Dolní Bečva 252, 756 55 Dolní Bečva
Daniel Paulus, Dolní Bečva 362, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Paulusová, Dolní Bečva 362, 756 55 Dolní Bečva
RNDr. Bohuslav Šimák, 756 55 Dolní Bečva 613
Marie Šimáková, 756 55 Dolní Bečva 613
Pavel Maléř, Dolní Bečva 558, 756 55 Dolní Bečva
Renata Klívarová, Dolní Bečva 508, 756 55 Dolní Bečva
Bronislav Vojkůvka, 756 55 Dolní Bečva 594
Petr Vojkůvka, 756 55 Dolní Bečva 594
Milena Došková, Dolní Bečva 626, 756 55 Dolní Bečva
Zuzana Závorková, Dolní Bečva 619, 756 55 Dolní Bečva
Josef Bili, 756 55 Dolní Bečva 492
Ludmila Vaněčková, Dolní Bečva 273, 756 55 Dolní Bečva
Petr Bil, 756 55 Dolní Bečva 141
Jarmila Bilová, 756 55 Dolní Bečva 141
Dušan Solanský, Dolní Bečva 155, 756 55 Dolní Bečva
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Zlín, Jana Babáka 2733/11,66290 Brno - Královo Pole
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha

