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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. L pí m. 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 žádo t o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnuti o umístění stavby"), kterou dne 23.6.2010 podal

Josef Geryk, nar. 25.3.1952, Dělnická 1342/47,74221 Kopřivnice,
Anna Geryková, nar. 4.8.1955, Dělnická 1342/47, 742 21 Kopřivnice

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

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

rozhodnutí o umístění stavby

rodinný dům, el. přípojka NN, přípojka plynu, studna včetně vodovodu, domovní ČOV včetně
kanalizace zemního filtru a zasakování, dešt'ová kanalizace, oplocení a zpevněné plochy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 709/3, 711/2 v kata trálním území Dolní Bečva,

Vymezení území dotčeného vlivy tavby.

Vliv tavby rodinného domu včetně doplňkových staveb ou vi ejících s jeho provozem přesáhne
hranici stavebních pozemků do části pozemku parc.č. 709/ L k.ú. Dolní Bečva, kam mírně přesahuje
požámě nebezpečný pro tor od stavby rodinného domu a do okrajové části pozemků parc.č. 71011,
710/3 a 268611, kam dle hydrogeologického po udku zasahuje dosah bakteriálního ovlivnění od
vsaku odpadních vod přečištěných v domovní ČOV.
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II. Stanoví podmínky pro umí tění stavby:

I. Stavba bude umí těna v ouladu grafickou přílohou rozhodnutí, která ob ahuje výkres oučasného
stavu území v měřítku kata trální mapy e zakre lením tavebního pozemku, požadovaným
umístěním tavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Rodinný dům bude umí těn na pozemku p.č. 709/3, 71112 v katastrálním území Dolní Bečva ve
vzdáleno ti 12,0 m od spol. hranice p.č. 2686/1 a 12,5 m od polečné hranice pozemkem p.č.
650/3 re pektive jeho jihovýchodni roh od nejvzdálenějšího zlomového bodu. Stavba RD bude
obdélru1cového půdory u 11,0 x 8,5m tera ou 2,0 x 32m na jihovýchodní traně, jak je zakresleno
ve výkre e ituace. RD je řešen jako roubená dřevo tavba. Bude přízemní, nepod klepený podkroví
nebude obytné, zastřešený edlovou třechou o klonu třešních rovin 45° e 3 vikýři, orientace
hřebene - SV - 1Z, krytina taška, výška hřebene 6,7 m. Zastavěná plocha RD - 93,5 m2. Vytápění a
ohřev TUV bude zajištěn plynovým kotlem TURBO v kombinaci kachlovými kamny krbovou
vložkou. Rodinný dům vyžaduje ohlášení stavby podle § 105 tavebního zákona.

3. El.přípojka NN bude napojena ze stávajícího el. sloupu v jihovýchodním rohu pozemku p.č. 71112.
a sloup e umí tí ji tící kříň, z níž povede zemní kabel AYKY 4Bx 16 mm2 v délce 7,0 m

k elektroměrovému pilíři umí těnému na hranici pozemku v oplocení. Odtud bude veden domovní
rozvod k novo tavbě RD kde bude domovní rozvaděč. Stavba nevyžaduje ohlášení ani tavební
povolení.

4. STL přípojka plynu Dn 32 PE o délce 3,0 m bude napojena na távající STL plynovod na pozemku
parc.č. 71112, přípojka bude ukončena v HUP na hranici pozemku, od HUPU k RD bude vedeno
domovní plynové odběrné zařízení. tavba nevyžaduje ohlá ení ani tavební povoleni.

5. ČOV včetně kanalizace zemního filtru a zasakování bude umístěna na pozemku parc.č. 71112. Do
ČOV budou vedeny veškeré odpadní vody z RD, za ČOV bude osazen zemní pískový filtr, kontrolní
šachta a vsakovací tudna.

6. Dešt'ové vody budou vedeny kanalizací na pozemku parc.č. 711/2 a to čá tečně do kontrolní achty
a ná ledně do vsaku za ČOV. O tatní de ťové vody budou vedeny dešťovou kanalizací na pozemku
parc.č. 711/2 výu tním objektem do vodního toku na hranici pozemkem parc.č. 650/3 e zdržením
v akumulační jímce s regulovaným vypou těním.

7. Studna včetně vodovodního potrubí bude umí těna na pozemku parc.č. 711/2 a to ve vzdáleno ti
cca 8,08 m od rohu na společné hranici s pozemkem parc.č. 650/3 a 709/2 a 5,5 m od novostavby RD,
dle zakreslené situace. Délka vodovodního potrubí bude cca 9,0 rn, hlouba studny bude cca 8 m.

8. Zpevněné plochy 5,05 x 3,0 m tvoří od tavnou plochu pro parkování, která navazuje jezdern na
místní komunikaci. Stavba nevyžaduje ohlášení ani . tavební povolení. Stavba sjezdu vyžaduje
ohlášení stavby podle § 105 tavebního zákona.

9. Stavební pozemek bude oplocen na hranici jednoduchým dřevěným plotem horizontálním členěním
max. výška plotu bude 1,2 m. Součástí oplocení bude vjezdová brána a branka pro pěší. V blízkosti
potůčku bude oplocení kombinováno živým plotem a ze everní trany bude provedena opěrná
zídka kamenným obkladem.

10. Při stavbě přípojek inženýr kých ítí budou dodrženy podmínky z vyjádření vla tniků technické
infrastruktury, které j ou oučástí projektové dokumentace.

I J. O vydání stavebního povolení tavby studny a vodovodu, ČOV včetně kanalizace zemního filtru a
za akování a dešťové kanalizace výus tním objektem. tavebník požádá MěÚ Rožnov p.R., odbor
životního prostředí. Užívání rodinného domu bude podmíněno dokončením a povolením užívání
těchto taveb.

12. Stavebník si zajistí vytyčení prostorové polohy tavby ubjektem k tomu oprávněným.

13. Projektová dokumentace pro ohlášení tavby bude vypracována oprávněnou o obou, v souladu
s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci taveb, dále budou dodržena u tanovení vyhlášky Č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na tavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a
příslušné technické normy.

14. Stanoviska a podmínky právců inženýr kých ítí, budou zapracovány v projektové dokumentaci a
budou nedílnou součá tí projektové dokumentace pro ohlášení tavby.
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15. Při realizaci stavby nutno respektovat podminky dotčených orgánů:

MěÚ Rožnov p.R., atp ze dne 9.9.2009, č.j. MěÚ/atp/1885/09/09/ZPF/BI-20l/1a-2
Povinnost řídit se zásadami ochrany zeměděl kého půdního fondu.
Odnímat jen nejnutnější plochu zeměděl kého půdního fondu.
Před zahájením tavby vytýčit v terénu hranice záboru půdy.
Skrývat oddělení svrchní kulturní vr tvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodněni schopné
zeminy na celé dotčené ploše a postarat e o jejich ho podárné využití - krývka svrchní kulturní
vrstvy půdy bude provedena do hloubky O, I m na ploše 199,7 rn2, tj. cca 20 m3.
Tato bude ponechána na pozemkové p.č. 71112 v k.ú. Dolní Bečva a využije se k zúrodnění a
konečným úpravám zbývajících čá tí dotčené parcely.
Zahájeni krývky začít až po nabytí právní moci tavebního povolení.
Provádět práce tak, aby na zeměděl kém půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám.
Učinit opatřeni k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

MěÚ Rožnov p.R., atp ze dne 3/.5.20/0, čj. Měú/atp/24606/2010ILH/Bl-221/1/3-2

V souvislosti s výstavbou ani budoucím užíváním uvedené stavby nesmi být dotčeny žádné lesní
pozemky ani porosty na nich v jakémkoli rozsah.

MěÚ Rožnov p.R., atp ze dne 19./0.2009, č.j. MěÚ/atp/03856/2009/S1T5J3--246.6

O stavební povolení studny včetně vodovodu, ČOV včetně kanalizace a dešťové kanalizace
včetně věstního objektu nutno požádat vodoprávní úřad. K žádo ti přiložit projektové
dokumentace vypracované autorizovanými osobami, včetně vyjádření dotčených správních úřadů
a hydrogeologické posouzení předmětného pozemku vypracované oprávněnou osobou.

Odůvodnění:

Dne 23.6.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umistěni stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým úča tníkům řízeni a dotčeným organum.
K projednání žádosti ouča ně nařídil veřejné ú tní jednání spojené ohledáním na místě na den
3.8.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístěni stavby je v souladu s Územním plánem ídelního útvaru Dolní Bečva, který byl schválen dne
10.11.1994 zastupitelstvem obce Dolní Bečva. Pozemek e nachází v ploše bydlení, kde je umistění
stavby rodinného domu možné. Umí tění tavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Dle požárně bezpečnostního řešení stavby pře ahuje požárně nebezpečný pro tor hranici sousedniho
pozemku parc.č. 709/1 a to do vzdálenosti 2,9 m v délce 14,2 m. Zásahem požárně nebezpečného
prostoru nedojde vzhledem k podstatnému omezení možného umí tění stavby v budoucnu. Vlastník
pozemku p. Pavel Chovanec přesahem požárně nebezpečného pro toru souhlasí.

K žádosti bylo předloženo hydrogeologické po ouzení pozemku pro kopanou studnu zpracované
odborným hydrogeologem RNDr. Stani lavem Trojáčkem. Dle tohoto po ouzení byla navržena kopaná
studna v horní pravé čá ti pozemku 71112, která neovlivní okolní zdroje vody ani na vodu vázané
ekosystémy.
Předložená dokumentace řeší likvidaci odpadních plaškových vod v domovní čistírně odpadnich vod
s následným vsakováním ve vsakovací studni, která e dle hydrogeologického po ouzení zpracovaného
taktéž RNDr. Stanislavem Trojáčkem jeví ohledem ke geologickým podminkám dané lokality jako
nejvhodnější. V akování je umí těno v mis tě doporučeném odborným posudkem, dle kterého však
přesahuje dosah bakteriálního ovlivněni hranici stavebních pozemků a to do okrajové části pozemků
parc.č. 710/1, 710/3 a 2686/1. Protože v dosahu vlivu bakteriálního ovlivnění se pod lokalitou nenachází
žádné studny lze přečištěnou vodu utrácet do horninového pro tředí.
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Stanoviska dělili:
ČEZ Di tribuce a .. dne 3.9.2009 č.4120484 153
ČEZ Di tribuce a.s. dne 26.2010 č.l027543422
ČEZ Distribuce a .. dne 3.8.2010 č. 1028612035
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 4.8.2008, č.j. 94182/08/MZL/MMO
Telefónica 02 Czech Republic, a .. ze dne 5.8.2010, č.j. 95648/10
RWE Di tribuční lužby s.r.o. dne 27.5.2010, č.j. 2169/152
Vak Vsetín a .. dne 23.4.2010, č. 0474/2010 a ze dne 14.8.2008, č. 01143/2008
Obec Dolní Bečva dne 14.6.2010, č.j. OÚ-52 1/20 10
MěÚ Rožnov p.R., OŽP ze dne 24.5.2010, č.j. MěÚ-RpRlOŽP/24536/2010/SIT36-246.6
MěÚ Rožnov p.R., OŽP ze dne 9.9.2009, č.j. MěÚ/OŽPII 885/09/ZPFIBI-20l/1 a-2
MěÚ Rožnov p.R., OŽP ze dne 31.5.20 10 č.j. MěÚ/OŽP/24606/20 I0/LH/B1-22 I / I/3-2
Správa CHKO Beskydy ze dneI5.9.2009, č.j.4364/BE/2009
Obecní úřad - zvl. užívání MK - rozhodnutí č.7/09 ze dne 21.9.2009, č.j. 761/09-2
Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 709/1 e zá ahem P P do vzdáleno ti 29m za hranici pozemku.
Lesy ČR s.p. práva toků čj. 836/2010/657/93/731

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných tanovi ek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

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

Účastníci řízení: Jo ef Geryk, Anna Geryková, Obec Dolní Bečva, Pavel Chovanec, SINGULÁR v.o .. ,
Aloi Růčka, Martin Maléř Jan Maléř, Jan Solan ký, Judr. Drahomír Růčka Anna Billová, Jo ef Bolcek,
Barbora Vojkůvková, Jan Vojkůvka, Jiří Maléř, Marie Maléřová Veronika Bolcková, Kristýna Maléřová
Bohurnír Maléř, Zdeněk Adamec, Antonín Adámek, Věra Macháčková Zdeňka Tvardková, Jarmila
Harabišová, Marie Havláková, Karel Koleček, Jo ef Solan ký, František Macurek, Eva Kubíková, Le y
České republiky, s.p., Jo ef Papr kář, Jaro lava O třan ká, Úřad pro za tupování tátu ve věcech
majetkových, Odbor odloučené pracoviště V etín Ing. Leo Čihák, ČEZ Di tribuce, a.s., Telefónica 02
Czech Republic, a.s., DLSS Zlín RWE Di tribuční služby, s.r.o., Le y Če ké republiky, .p.

Účastníci řízení byli tanoveni v ouladu s § 85 od t. I, tavebního zákona.. to je: žadatel a vlastník
pozemku, obec na jejímž území má být požadovaný záměr u kutečněn, kterým bylo doručeno do
vlastních rukou. Ostatní účastníci řízení byli stanoveni v ouladu s § 85 odst. 2, tavebního zákona, to
jsou: vlastníci stavbou dotčených pozemků, vla tníci ou edních pozemků, jejichž vla tnické nebo jiné
věcné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, právci dotčených inženýr kých sítí, kterým
bylo doručeno veřejnou vyhláškou.

Vla tnická či jiná práva dalších o ob, vla tníků vzdálenějších pozemků a staveb nebude umí těním výše
uvedených staveb přímo dotčeno. Jedná se o tavbu pro bydlení malého roz ahu.

K projednání bylo nařízeno veřejné ú tní jednání spojené mí tním Vetřením a záměr byl řádně vyvěšen
na místě stavby. ámitky ani připomínky nebyly uplatněny.

V ouladu § 92 od t 3 tavebního zákona, je-Ii v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se
územní rozhodnutí úča tníkům řízení uvedeným v § 85 od t. I tavebnfho zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě. Úča tníkům řízení uvedeným v 85 od t. 2 tavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí
veřejnou vyhláškou.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího právního
orgánu.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden tejnopis zů tal správnímu orgánu a
aby každý úča tník dostal jeden stejnopi. epodá-Ii 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 nepřípu tné.

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 od t. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

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

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední de ce právního 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 pí emnost vyvěšena nejpozději. 15.den po
vyvěšení se pí emnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..t:..~:.~q.r.q . Sejmuto dne

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

J?~ECNí ÚŘAD
7150/55 DOLNí BEČVA

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmoa) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 23.6.2010.

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky):
Josef Geryk, Dělnická č.p. 1342/47,74221 Kopřivnice I
Anna Geryková, Dělnická č.p. 1342/47, 742 21 Kopřivnice 1
Obec Dolní Bečva, roDS: rnsbj6f
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
Pavel Chovanec, Dolní Bečva č.p. 202, 756 55 Dolní Bečva
SINGULÁR V.O.s., Dolní Bečva č.p. 340 756 55 Dolní Bečva
Aloi Růčka, Kostelecká č.p. 1826,54701 áchod I
Martin Maléř, Adresa neznámá, Adre a neznámá
Jan MaJéř, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55 Dolní Bečva
Jan Solanský, Dolní Bečva č.p. 32, 756 55 Dolní Bečva
Judr. Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187,55001 Broumov I
Anna Billová, Dolní Bečva č.p. 150, 756 55 Dolní Bečva
Jo ef BoIcek, adre a neznámá, adre a neznámá
Barbora Vojkůvková adre a neznámá, adre a neznámá
Jan Vojkůvka, adre a neznámá, adresa neznámá
Jiří Maléř, Adre a neznámá, Adresa neznámá
Marie Maléřová, Dolní Bečva č.p. 275, 756 55 Dolní Bečva
Veronika Bolcková, adre a neznámá, adre a neznámá
Kristýna Maléřová, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55 Dolní Bečva
Bohumír Maléř, Dolní Bečva č.p. 275, 756 55 Dolní Bečva
Zdeněk Adamec, Dolní Bečva č.p. 177, 756 55 Dolní Bečva
Antonín Adárnek, Dolní Bečva č.p. 499, 756 55 Dolní Bečva
Věra Macháčková, Vigantice č.p. 28, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn 1
Zdeňka Tvardková, Dolní Bečva č.p. 521, 756 55 Rožnov pod Radho štěrn
Jarmila Harabišová, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55 Dolní Bečva
Marie Havláková, K. Čapka č.p. 745/8,74221 Kopřivnice I
Karel Koleček, Sídliště 6. května č.p. 1075, 756 54 Zubří
Josef Solanský, Dolní Bečva č.p. 70 75655 Dolní Bečva
František Macurek, Frenštát ká č.p. 410, 756 61 Rožnov pod Radho těm 1
Eva Kubíková, Engelmtillerova č.p. 3031/6, Morav ká Otrava, 70200 Otrava 2
Le y Če ké republiky, .p., IDDS: e8jcfsn
Jo ef Papr kář, Dolní Bečva č.p. 325, 756 55 Dolní Bečva
Jaro lava O třanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55 Dolní Bečva
Úřad pro zastupování tátu ve věcech majetkových Odbor odloučené pracovi tě V etín IDDS: 96vaa2e
Ing. Leoš Čihák, Mnetěš č.p. 204, 413 01 Roudnice nad Labem
ČEZ Distribuce, a .. , IDDS: qíhdk9n
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční lužby, S.r.o., IDDS: jnnyj 6
Lesy ČR s.p. správa toků V etín

dotčené správní úřady(na vědomí) :
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP - vodní ho podář tví, Rožnov pod Radhoštěrn, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm 1
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP - tátní práva lesů, Rožnov pod Radho štěrn, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěrn I
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP - ochrana ZPF, Rožnov pod Radho štěrn, 756 61 Rožnov pod Radho štěm 1
Správa CHKO Beskydy IDDS: vvedyiy
Obec Dolní Bečva, IDDS: rn bj6f


