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ROZHODNUTí

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále též "odvolací
správní orgán") bylo předloženo společné odvolání, které podali Jan Růčka, nar. 19.8.1974, bytem Dolní
Bečva 176, 756 55 Dolní Bečva, Ing. arch. Lenka Dopitová, nar. 15.10.1952, bytem Nerudova 139,
75661 Rožnov pod Radhoštěm, Jaroslav Růčka, nar. 17.10.1949, bytem Dolní Bečva 130, 756 55 Dolní
Bečva, (dále jen "odvolatelé") všichni v zastoupení advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou, sídlem
Palackého 195, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, proti rozhodnutí Městského úřadu Rožnov pod
Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování (dále jen "stavební úřad") vydanému dne 9.11.2010
pod č.j. MěÚ-RpR/5231 9/201 O. Tímto rozhodnutím stavební úřad pro žadatele společnost SLUG a.s.,
IČ 25685171, sídlem Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava 9, v zastoupení Ing. Josefem Bolcekem, bytem
Videčská 436, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, v územním řízení I. vydal podle ust. § 79 a 92 zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a ust. § 9. vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, (dále jen "vyhláška Č. 503/2006 Sb."), rozhodnutí o umístění
stavby

rodinný dům, přípojka NN, domovní studna a vodovodní potrubí, kanalizace splaškových vod
do ČOVs jímkou na zálivku, půdním filtrem a vsakovadlem, kanalizace dešt'ových vod, zpevněné

plochy a zárubní zídka

na pozemcích parcelní čísla st. 266, 2081/1, 2083/2 a 2084 v katastrálním území Dolní Bečva (dále jen
"stavba") a II. stanovil podmínky pro umístění stavby.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací
správní orgán podle ust. § 67 odst. 1 písmo a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které
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vydání rozhodnutí předcházelo, s právnřmi předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek
uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 odst. 1 písmo b)
správního řádu tak, že napadené rozhodnutí č.j. MěÚ-RpR/52319/2010 stavebního úřadu ze dne
9.11.2010

ruš í

a věc

v r a c í

k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.

Odůvodnění:

Z předloženého spisu bylo zjištěno, že dne 1.9.2010 žadatel společnost SLUG a.s., IČ 25685171, sídlem
Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava, v zastoupení Ing. Josefem Bolcekem, nar. 17.3.1957, bytem
Videčská 436, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, adresa pro doručování Čechova 156, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, na podkladě plné moci ze dne 11.2.2010, podal na stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby "rodinný dům, přípojka NN, domovní studna a vodovodní potrubí, kanalizace
splaškových vod do ČOV s jímkou na zálivku, půdním filtrem a vsakovadlem, kanalizace dešťových vod,
zpevněné plochy a zárubní zídka" na pozemcích parcelní čísla st. 266, 2081/1, 2083/2 a 2084 v
katastrálním území Dolní Bečva.

Podle předložené dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, (dále též "DUR")
vypracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Josefem Bolcekem, ČKAIT 1300959, se
navržená stavba sestává z rodinného domu půdorysných rozměrů 19,58 x 10,72 m a výšky 9,07 m na
pozemcích parcelní čísla st. 266 a 2081/1 v katastrálním území Dolní Bečva v lokalitě Kyčerka. Jedná se
o novostavbu rodinného domu na místě původního rodinného domu číslo popisné 221, zničeného
požárem. Rodinný dům, dřevostavba v systému BOXHOUSE, má být umístěn ve vzdálenosti 5,1 m od
sousední jižní hranice pozemku parcelní číslo 2084 a jeho severovýchodní nároží ve vzdálenosti 11,74 m
od hranice pozemku parcelní číslo 2085 v katastrálním území Dolní Bečva. Základové pasy jsou
navrženy do nezámrzné hloubky. Sedlová střecha má mít sklon 40°. Dvoupodlažní objekt nebude
podsklepen. Přípojka NN bude napojena zemní kabelovou přípojkou ze stávajícího sloupu na pozemku
parcelní číslo 2083/2. Vrtaná studna bude umístěna na pozemku parcelní číslo 2081/1 ve vzdálenosti 3 m
východně od navrženého rodinného domu. Vodovodní potrubí na pozemku parcelní číslo 2081/1 má mít
délku 19,43 m. Veškeré odpadní splaškové vody budou svedeny splaškovou kanalizací do ČOV
umístěné 10,48 m od západní stany navrženého rodinného domu, za ČOV bude na zemní filtr navazovat
revizní šachta a dále budou vyčištěné vody včetně dešťových vod vedeny přes akumulační zásobník do
vsakovací šachty. Navržené zpevněné plochy jsou velikosti 237 m2 zastavěné plochy. Zárubní zídka je
navržena délky 23,68 m, tloušťky 0,4 m a výšky 1,98 m ve vzdálenosti 1,51 m východně od rodinného
domu, na pozemku parcelní číslo 2081/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

Stavební úřad dne 13.9.2010 oznámil podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým
účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídil
na úterý dne 19.10.2010 veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě samém. Stavební úřad
upozornil dotčené orgány, účastníky řízení a veřejnost, že mohou závazná stanoviska, námitky a
připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Oznámení bylo na
úřední desce vyvěšeno dne 15.9.2010 a sejmuto dne 1.10.2010. Současně nařídil žadateli, aby
informace o jeho záměru vyvěsil na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž
se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Dne 19.10.2010 se konalo veřejné ústní jednání, kterého se účastnil žadatel zastoupený Ing. Josefem
Bolcekem, Obec Dolní Bečva, zastoupena Ing. Pavlou Novosadovou a Blankou Urbanovskou. Dále
účastníci řízení a veřejnost: Miroslav Růčka, bytem Prostřední Bečva 51; Jan Růčka, bytem Dolní Bečva
176, Jaroslav Mikuda, zástupce spoluvlastníků Sdružení společné lesy SNOZ Prostřední Bečva, na
podkladě plné moci ze dne 19.10.2010; Ing. Arch Lenka Dopitová, bytem Dolní Bečva 129. Oprávněná
úřední osoba seznámila přítomné se záměrem žadatele. Do řízení bylo vloženo podání ze dne
15.10.2010 Jaroslava Růčky, bytem Dolní Bečva 130 a Miroslava Růčky, bytem Prostřední Bečva 51,
předložené starostovi obce Dolní Bečva. V podání ze dne 15.10.2010 uvádí, že účelová příjezdová
komunikace k navržené stavbě vede přes soukromé pozemky. Bez souhlasu majitelů dotčených
pozemku nelze stavbu povolit. Za nepříznivého počasí není vůbec sjízdná. Na pozemku parcelní číslo
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2063/3 v blízkosti účelové komunikace je studna na pitnou vodu pro tři rodinné domy. V průběhu jednání
došlo k dohodě, Miroslav Růčka, Jan Růčka, Jaroslav Mikuda a Ing. arch. Lenka Dopitová neměli výhrady
k užívání veřejné účelové komunikace, ale měli pochybnosti, zda užíváním komunikace nedojde
k poškození vodního zdroje pod cestou na pozemku parcelní číslo 2063/3 v katastrálním území Dolní
Bečva. K umístění stavby, která nahradí odstraněný rodinný dům, nemají výhrady. Stavební úřad
podle protokolu požadoval námitky doložit posudkem odborného hydrogeologa, jak může užívání
komunikace ovlivnit existující vodní zdroj. Dále stavební úřad uvedl, že vyzve namítající k předložení
důkazu, resp. posudku hydrogeologa. Na závěr ústního jednání všichni přítomní protokol podepsali.

Dne 9.11.2010 stavební úřad vydal územní rozhodnutí č.j. MěÚ-RpR/52319/2010, kterým žadateli
společnosti SLUG a.s., IČ 25685171, sídlem Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava 9, v zastoupení
Ing. Josefem Bolcekem, bytem Videčská 436, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, umístil stavbu "rodinný
dům, přípojka NN, domovní studna a vodovodní potrubí,kanalizace splaškových vod do ČOV s jímkou na
zálivku, půdním filtrem a vsakovadlem, kanalizace dešťových vod, zpevněné plochy a zárubní zídka" na
pozemcích parcelní čísla st. 266, 2081/1,2083/2 a 2084 v katastrálním území Dolní Bečva. Pro umístění
stavby stanovil podmínky. Námitky Miroslava Růčky, Jana Růčky, a Ing. Arch Lenky Dopitové, týkající se
možného poškození studny, zamítl.
Územní rozhodnutí bylo na úřední desce vyvěšeno dne 16.11.2010 a sejmuto 2.12.2010.

Dne 26.11.2010 bylo předloženo stavebnímu úřadu společné odvolání, které podali Jan Růčka,
Ing. arch. Lenka Dopitová, a Jaroslav Růčka, všichni v zastoupení advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou,
proti shora uvedenému územnímu rozhodnutí. V odvolání sepsaném dne 25.11.2010 uvádí:

Oprávněná úřední osoba, která vedla veřejné ústní jednání dne 15.10.2010, požadovala předložit
důkaz, hydrogeologické posouzení prokazující možné poškození studny na pozemku sousedícím
s přístupovou účelovou komunikací. Podle hydrogeologického posouzení zpracovaného
Ing. Radimem Ptáčkem, Ph.D., vodní zdroj - studna je více než 100 let bezstřetově užívána jako
zdroj pitné a užitkové vody pro individuální zásobování rodin žijících na Skalíkově kopci. Četnější
pojezd těžké mechanizace po cestě nad vodním zdrojem představuje vysoké riziko, neboť může
negativně ovlivnit vydatnost zdroje a dočasně i snížit jeho kvalitu zákalem. Optimální řešení je pro
přepravu těžké mechanizace zvolit jinou dopravní trasu. Méně preferovaným je provedení opatření
eliminující otřesy půdy.
Správní orgán rozhodl, aniž řádně zvážil námitky a počkal na předložení zprávy o hydrogeologickém
posouzení lokality. Tím porušil zásadu předvídatelnosti řízení.
Navrhují zrušení odvoláním napadeného rozhodnutí a vrácení věci prvoinstančnímu orgánu
k novému projednání a rozhodnutí ve věci.

Přílohou odvolání je Závěrečná zpráva, hydrogeologické posouzení lokality z listopadu 2010 zpracovaná
Ing. Radimem Ptáčkem, Ph.D., osvědčení č. 1230/2001 v oboru hydrogeologie.

Stavební úřad v souladu s ust. § 86 odst. 2 správního řádu dne 20.12.2010 zaslal stejnopis podaného
odvolání všem účastníkům řízení, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu ve
lhůtě do 5 dnů ode dne doručení této výzvy, vyjádřili. Této možnosti dne 10.1.2011, využil žadatel v
zastoupení Ing. Josefem Bolcekem, který k odvolání uvedl, že nepopírá existenci studny, i když
v hydrogeologickém posouzení lokality je její umístění na pozemcích p.č. 2063, 2063/1 a 2034, přičemž
pozemek 2063 neexistuje. Komunikace tvoří jediný možný přístup nejen k lokalitě původního rodinného
domu a plánované stavbě rodinného domu, ale zejména ke svozu dřevní hmoty při lesohospodářské
činnosti. Byla přislíbena realizace technického opatření k ochraně tohoto vodního zdroje.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí podle § 87
správního řádu, dne 2.2.2011 předal spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu
k rozhodnutí. Stavební úřad ve svém stanovisku navrhl, aby odvolací orgán odvolání zamítl a napadené
rozhodnutí potvrdil.

Odvolací orgán ve smyslu ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a
řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí
přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v odvolání.

Odvolací orgán se zabýval otázkou, zda se jedná o odvolání řádné. Dle ust. § 81 odst. 1 správního řádu,
může účastník řízení podat proti rozhodnutí odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolací orgán zjistil,
že odvolání bylo podáno dotčeným vlastníkem pozemku parcelní číslo 2071 v katastrálním území Dolní
Bečva, Jaroslavem Růčkou, bytem Dolní Bečva 130; dotčeným vlastníkem pozemku parcelní číslo
2063/3 v katastrálním území Dolní Bečva, Janem Růčkou, bytem Dolní Bečva 176, a dotčeným
vlastníkem stavby rodinného domu číslo popisné 129, Dolní Bečva, napojeným vodovodním potrubím na
studnu na pozemku parcelní číslo 2063/3 v katastrálním území Dolní Bečva, Ing. arch. Lenkou Dopitovou,
bytem Nerudova 139, Rožnov pod Radhoštěm, kteří mají podle ust. § 85 stavebního zákona postavení
účastníka územního řízení. Odvolání bylo podáno v souladu s ust. § 86 odst. 1 správního řádu u
správního orgánu (stavebního úřadu), který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání bylo dáno k poštovní
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přepravě ve lhůtě stanovené ust. § 83 odst. 1 správního řádu, tedy v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí. Tedy se jedná o řádné včas podané odvolání.

Odvolací orgán ve smyslu ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a
řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného stavebního
povolení přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-Ii to veřejný
zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného
rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není
dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Tedy odvolací správní
orgán je povinen rozhodnutí z pohledu možných, ale neuvedených vad a dalších známých skutečností
přezkoumat z úřední povinnosti, pokud je na tom veřejný zájem.

Pozemky parcelní čísla st. 266 a 2081/1 podle územního plánu sídelního útvaru Prostřední Bečva
platného od 10.11.1994, jsou umístěny v ploše bydlení v ochranném pásmu lesa. Podle textové část
územního plánu plochy bydlení v ochranném pásmu lesa - plochy s převládající funkcí bydlení - jsou
určeny pro nízkopodlažní zástavbu (rodinné domy případně polyfunkční stavby s převahou obytné
funkce) s funkcemi doplňujícími bydlení - zeleň, odstavné a parkovací plochy, technická vybavenost
náležící k ploše. Záměr žadatele o umístění stavby rodinného domu s technickou vybaveností je
v souladu s územním plánem sídelního útvaru Prostřední Bečva.

Odvolací správní orgán zjistil, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 1.9.2010 byla
podána na předepsaném formuláři dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Žádost není úplná, neboť
není předepsaný formulář neobsahuje všechny údaje důležité pro územní řízení. V části VIII. Seznam
dalších účastníků řízení (neuvedených v bodě I. A III.) nejsou další účastníci řízení uvedeni, ani není
odkaz na samostatnou přílohu. V části B. Průvodní zprávě bodu 1 písmo f) dokumentace k žádosti je
uveden pouze částečný seznam účastníků řízení, u pozemku parcelní číslo 2087/1 v katastrálním území
Dolní Bečva není uveden seznam možných dotčených vlastníků tohoto pozemku, ale jen "společenství
vlastníků". Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejich příloh stanovuje vyhláška
č. 503/2006 Sb. Také v souladu se správním řádem, žadatel je dále povinen označit další jemu známé
účastníky. Nemá-Ii žádost předepsané náležitosti nebo trpí-Ii jinými vadami, pomůže správní orgán
žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou
lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit (§ 64).
Neuvedení dalších účastníků řízení na žádosti či v příloze k žádosti je vadou, kterou může správní orgán
pomoci žadateli odstranit na místě. Tím, že stavební úřad nepomohl odstranit nedostatky podané žádosti
na místě, ani žadatele nevyzval k odstranění nedostatků podání, došlo k porušení ust. § 45 odst. 2
správního řádu.

Podle průzkumu zvodněných vrstev podzemních vod pro stavbu vodního zdroje - studny z července
2010, vypracovaném odborně způsobilým hydrogeologem, RNDr. Miroslavem Konečným, CSc., má být
vrtaná studna na pozemku parcelní číslo 2081/1 v katastrálním území Dolní Bečva umístěna 3 m od
východní strany navrženého rodinného domu a 3 m severním směrem od tohoto východního rohu. Podle
výkresu č. C-01 - situace širších vztahů předložené dokumentace DUR je studna umístěna 3 m od
východní strany navrženého rodinného domu. Stavební úřad v podmínce č. 5 svého rozhodnutí stanovil
vzdálenost vrtané studny 8,0 m od východní strany navrhovaného rodinného domu, aniž tuto podmínku
stanovenou v rozporu s předloženou dokumentací DUR zdůvodnil.

Odvolací orgán zjistil, že stavební úřad v protokolu ze dne 19.10.2010 z veřejného ústního jednání
spojeného s ohledáním na místě neuvedl údaje umožňující identifikaci přítomných osob. U zástupců obce
Dolní Bečva, Ing. Pavly Novosadové a Blanky Urbanovské neuvedl funkci. U dalších účastníků řízení
neuvedl jeden z identifikačních údajů, datum narození. Tím, že protokol ze dne 19.10.2010 neobsahuje
identifikační údaje přítomných osob, došlo k porušení ust. § 18 odst. 2 správního řádu. Toto pochybení
není důvodem pro změnu či zrušení prvoinstančního rozhodnutí stavebního úřadu.

Stavební úřad k námitkám týkajících se možného poškození studny, předložených na veřejném ústním
jednání dne 19.10.2010, podle protokolu, požadoval předložení hydrogeologického posouzení s tím, že
namítající vyzve k předložení důkazů, resp. k předložení hydrogeologického posouzení. Stavební úřad
však nestanovil lhůtu k doplnění tohoto podkladu rozhodnutí. Za přiměřenou lhůtu se považuje doba, ve
které je účastník technicky i organizačně schopen podání doplnit bez nepřiměřených nákladů nebo
pracnosti. Tato lhůta se posuzuje individuálně podle okolnosti případu a je věcí správního uvážení.
Nestanovení lhůty k doplnění podání došlo k závaznému pochybení v řízení, k porušení ust. § 37 odst. 3
správního řádu.
Stavební úřad s dostatečným předstihem podle protokolu ze dne 19.10.2010 uvědomil dotčené osoby o
úkonu, který učiní, to je že vyzve namítající k předložení důkazu, který byl potřebný k hájení jejich práv,
avšak takto nepostupoval a bez toho, že by jim dal možnost předložení důkazu ve věci rozhodl. Tím, že
stavební úřad namítající účastníky řízení uvědomil o úkonu, který učiní, vyzve je k předložení
hydrogeologického posouzení, potřebného k hájení jejich práv na ochranu vodního zdroje, avšak tak
nepostupoval, došlo k porušení ust. § 4 odst. 3 správního řádu.
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Odvolací orgán dále zjistil, že stavební úřad do okruhu účastníků řízení také zahrnul vlastníky pozemků
sousedících s předmětnou stavbou, tedy i vlastníky pozemku parcelní číslo 2087/1 (lesní pozemek,
výměra 6812 m2

) v katastrálním území Dolní Bečva. S takovým vymezením okruhu účastníků řízení
nezbývá než souhlasit, avšak stavební úřad opomenul do okruhu účastníků řízení zahrnout všechny
vlastníky pozemku parcelní číslo 2087/1 hraničící s pozemkem, na němž je navržena předmětná stavba.
Podílové spoluvlastníky pozemku parcelní číslo 2087/1 v katastrálním území Dolní Bečva účastníky řízení
Ludmilu Slovákovou a Petra Slováka, oba bytem Pod Kozincem 1314, Rožnov pod Radhoštěm,
nezahrnul do okruhu účastníků řízení, i když další podílové spoluvlastníky, do okruhu účastníků řízení
zahrnul. Tím, že stavební úřad do okruhu účastníků řízení nezahrnul spoluvlastníky pozemku parcelní
číslo 2087/1 v katastrálním území Dolní Bečva, kteří mohou být předmětnou stavbou přímo dotčeni, došlo
k porušení ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona.

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s ust. § 90 písmo d)
stavebního zákona, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Zvlášť vytknutým
požadavkem je vazba na veřejnou dopravní infrastrukturu, která musí být v územním řízení jednoznačně
vyřešena, a pokud tomu tak není, je to zvláštním důvodem pro přerušení územního řízení. Stavební úřad
územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v případě, že záměr klade
takové požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu, že jej nelze bez provedení opatření eliminující
otřesy půdy při průjezdu mechanizace, v blízkosti studny, realizovat. Stavební úřad vyzve žadatele
k předložení smlouvy umožňující po konzultaci se statikem či geotechnikem zabezpečující ochranu
studny na pozemku parcelní číslo 2063/3 v katastrálním území Dolní Bečva umístěné v blízkosti účelové
komunikace zabezpečující snížení počtu průjezdů a rychlost na minimum, vybudování tlumícího
pískového polštáře, apod. Tím, že stavební úřad nepřerušil územní řízení a nevyzval žadatele
k předložení plánovací smlouvy, týkající se úpravy zabezpečení účelové komunikace na pozemku
parcelní číslo 2063/3 v katastrálním území Dolní Bečva tak, aby byly zabezpečeny její úpravy eliminující
otřesy, došlo k porušení ust. § 88 stavebního zákona.
Podle závěrečné zprávy, hydrogeologického posouzení lokality z listopadu 2010, zpracované
Ing. Radimem Ptáčkem, Ph.D., opatřeními nebude riziko zcela vyloučeno a případný narušitel odběru
podzemní vody z legálního zdroje se tak bude vystavovat postihu. To je zajistit odběrateli náhradní zdroj
vody či jinou adekvátní formu odškodnění. Optimálním preventivním řešením ochrany vodního zdroje
v blízkosti komunikace je pro přepravu těžké mechanizace zvolit jinou dopravní trasu než okolo
posuzované studny. Avšak Obecní úřad Dolní Bečva vykonávající působnost silničního správního orgánu
podle ust. § 40 odst. 5 písmo c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, dne
27.5.2010 vydal stanovisko k veřejně přístupné účelové komunikaci, v němž stanovil parcelní čísla
pozemků, po nichž vede stávající veřejně přístupná účelová komunikace k předmětné stavbě. Tato
účelová komunikace vede přes pozemek parcelní číslo 2063/3 v katastrálním území Dolní Bečva. Jiná
možnost přístupu k předmětné stavbě stanovena nebyla.
Zejména z ust. § 2 odst. 1 a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vyplývá, že se jedná
o veřejnou účelovou komunikaci; pokud je stálá cesta patrná z terénu, cesta slouží jako přístup nebo
příjezd k jednotlivým nemovitostem nebo k obhospodařovaným zemědělských nebo lesních pozemků,
vlastník pozemku projevil souhlas s veřejným užíváním (i mlčky), případně jde o cestu veřejně užívanou
od nepaměti, cesta je nezbytná pro napojení nebo obsluhu nemovitosti. V tomto případě je stávající
účelová komunikace již užívána i jako napojení vyhořelého domu od nepaměti, neboť se jedná o stavbu
pro bydlení malého rozsahu, která nahradí původní vyhořelý rodinný dům a užívána je též státním
podnikem Lesy ČR, s.p. ke svážení dřevní hmoty.

Stavební úřad vymezil okruh vlastníků sousedních pozemků jichž se může stavební záměr a tedy i okruh
účastníků řízení dotčených stavbou v odůvodnění svého územního rozhodnutí dostatečně podle ust. § 85
stavebního zákona, pochybil však, když nezahrnul do tohoto okruhu všechny ze spoluvlastníků pozemku
parcelní číslo 2087/1 v katastrálním území Dolní Bečva. Účastníky územního řízení je žadatel a vlastník
pozemku, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Ostatní účastníci byli stanoveni
v souladu s ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona, to jsou: vlastníci stavbou dotčených pozemků, vlastníci
sousedních pozemků a uživatelé studny vedle příjezdové účelové komunikace na pozemku parcelní číslo
2063/3 v katastrálním území Dolní Bečva, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, dále jsou účastníky řízení správci dotčených inženýrských sítí. Účastníci
řízení a další dotčené osoby, kterých se rozhodnutí odvolacího orgánu může dotýkat, jsou: SLUG a.s.,
Vladimír Děcký, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor právních služeb, Ing. Radek
Žitník, Jiří Žitník, Marie Zmeškalová, Žofie Zemanová, Jiřina Zdržavová, Dr. Ing. Jiří Vrubel, Vojtěška
Vozňáková, Ludmila Vojkůvková, Janka Vojkůvková, Milan Vojkůvka, Karel Vojkůvka, Marie Vavřínová,
Kristina Vašková, Jarmila Válková, Jan Valchář, Miroslav Tréígner, Marie Švrčková, Věra Šupinová, Anna
Šturalová, Zdeňka Šrámková, Martina Šolcová, Ludmila Šimčíková, Zdeněk Stavinoha, Zdeněk
Stavinoha, Josef Stavinoha, Božena Starůstková, Jan Starůstka, Markéta Stanečková, David Stanečka,
Ing. Jaromír Srněnský, Alena Srněnská, Jiřina Skalíková, Jan Skalík, Květoslava Řepová, Jaroslav
Růčka, Jan Růčka, Zdenka Raždíková, Ludmila Porubová, Lenka Polková, Milan Pělucha, Josef Pělucha,
Naděžda Pelcová, Václav Pařenica, Libor Pařenica, Marie Paciová, Pavla Ondruchová, Marie
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Ondruchová, Zdenka Niebauerová, Božena Mitášová, Ludmila Mikulíková, Marie Mikudová, Jaroslav
Mikuda, Jaroslav Mikuda, Josef Michut, Ing. Tomáš Mička, Pavel Maléř, Eliška Macečková, Marta
Lušovjanová, Drahomíra Leščinská, Lesy České republiky, S.p., Hana Lajtochová, Marie Kutějová,
Ludmila Kuběnová, Anežka Kuběnová, Zdeněk Kuběna, Josef Kuběna, Jaroslav Kuběna, Vladimír
Křištof, Jiřina Křenková, Vlastislav Kretek, Jan Kretek, Cyril Kramoliš, Milan Kozák, Danuše Kostková,
Oldřiška Kopeščanská, Jana Komárková, Zdeňka Kolářová, Martina Kolářová, Lenka Kolářová, Eva
Kolářová, Jan Kolář, Marie Kočtařová, Markéta Karbanová, Marie Kanioková, Květoslava Kachtíková,
Vladimír Kachtík, Miroslav Kachtík, Jan Kachtík, Jaroslav Juroška, Květoslava Jurčíková, Marie
Jurajdová, Božena Jurajdová, Roman Jurajda, Miroslav Jurajda, Ludvík Jurajda, Cyril Jurajda, Antonín
Jurajda, Eva Janíčková, Eva Jančíková, Anežka Jakubcová, Petr Horáček, Veronika Holátková, Eva
Hlubučková, Bohumír Hlubuček, Marie Fusková, Zdeněk Fojtášek, Bohumil Fojtášek, Josef Fiurášek,
Jaroslav Fiurášek, Martin Fischer, Jan Fárek, Pavlína Dufková, Marie Dořičáková, František Dlabaja,
Anna Čáňová, Anna Božejovská, Josef Bordovský, Anna Blinková, Jiřina Blažková, František Bil, Marie
Beková, Andrea Barošová, Jiřina Barabášová, Marie Andrysová, Josef Andrys, Františka Adámková,
Hana Lešková, ČEZ Distribuce, a.s., Ing. arch. Lenka Dopitová, Jaroslav Růčka, Obec Dolní Bečva.
Další fyzické či právnické osoby, vlastníci vzdálenějších pozemků a staveb nebudou umístěním
předmětné stavby přímo dotčení na svých právech či povinnostech.

Odvolací orgán k námitkám v společném odvolání Jana Růčka, Ing. arch. Lenky Dopitové a Jaroslava
Růčka, všech zastoupených advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou, na podkladě plných moci ze dne
21.10.2010 a 25.11.2010, zaujal následující stanovisko:
K požadavku na předložení hydrogeologickému posouzení uvádí, že stavební úřad k doložení
hydrogeologického posouzení nestanovil lhůtu. Aniž by bylo hydrogeologické posouzení předloženo,
stavební úřad ve věci rozhodl. Nemohl pak dostatečně posoudit, zda je záměr žadatele v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu. Zrušením územního rozhodnutí stavebního úřadu a
vrácení věci k novému projednání bylo této námitce vyhověno.

K postupu stavebního úřadu v řízení uvádí, že rodinný dům, který je předmětem územního řízení se
umísťuje na místě rodinného domu zničeného požárem. Záměr žadatele, stavba rodinného domu nemá
shodné základní údaje s původním vyhořelým rodinným domem, proto stavební úřad nemohl použít
zjednodušující postupy dle ust. § 177 stavebního zákona. Stavební úřad záměr žadatele posuzuje
v územním řízení. K rodinnému domu zničenému požárem vede stávající veřejně přístupná účelová
komunikace, jejíž existenci ověřil příslušný silniční správní orgán Obecní úřad Dolní Bečva.
Stavební úřad k posouzení námitek týkajících se možného poškození studny, předložených na veřejném
ústním jednání dne 19.10.2010 požadoval předložení hydrogeologického posouzení s tím, že namítající
vyzve k předložení důkazů, resp. stanoví lhůtu k předložení hydrogeologického posouzení. Stavební
úřad, i když s dostatečným předstihem uvědomil dotčené osoby o úkonu, který učiní, který byl potřebný
k hájení jejich práv, takto nepostupoval a ve věci rozhodl, tím zamezil namítajícím doložit důkazní
materiál prokazující ohrožení vodního zdroje. Zrušením územního rozhodnutí stavebního úřadu a vrácení
věci k novému projednání bylo této námitce vyhověno.

K návrhu na zrušení územního rozhodnutí stavebního úřadu a vrácení věci k novému projednání uvádí,
že tomuto návrhu bylo rozhodnutí odvolacího orgánu vyhověno.

Odvolací orgán k vyjádření stavebníka společnosti SLUG a.s. zastoupené ing. Josefem Bolcekem
k podanému odvolání zaujal následující stanovisko:
K nesprávnému označení rozhraní pozemků s vodním zdrojem (studnou) v Závěrečné zprávě,
hydrogeologického posouzení lokality z listopadu 2010 uvádí, že se jedná o zřejmou písařskou chybu
nesprávně uvedené pozemky parcelní čísla ,,2063/1 a 2034" místo správně" 2061/1 a 2061/2" neboť
přílohou tohoto posouzení je přehledná situace na podkladě katastrální mapy s vyznačením umístění
studny, kde je správné označení rozhraní pozemků s vodním zdrojem (studnou). Proto dovolací orgán
považuje předložené posouzení za dostatečný důkazní materiál prokazující možné ohrožení vodního
zdroje vlivem pojezdů těžké mechanizace.

K realizaci technického opatření k ochraně vodního zdroje na pozemku parcelní číslo 2063/3
v katastrálním území Dolní Bečva na veřejně přístupné účelové komunikaci používané i ke svozu dřevní
hmoty při lesohospodářské činnosti uvádí, že k umožnění zabezpečení úpravy účelové veřejně přístupné
komunikace tak, aby došlo k eliminaci otřesů, je třeba s vlastníkem této účelové komunikace sepsat
smlouvu, jejímž předmětem bude takové stavebně technické řešení, které vyloučí negativní vliv užívání
předmětné komunikace na studnu na pozemku parcelní číslo 2063/3 v katastrálním území Dolní Bečva.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je při novém projednání věci vázán tímto právním
názorem odvolacího správního orgánu: Stavební úřad vyzve žadatele k doplnění žádosti o umístění
stavby o seznam účastníků řízení a smlouvu sepsanou mezi stavebníkem a vlastníkem účelové
komunikace na pozemku parcelní číslo 2063/3 v katastrálním území Dolní Bečva umožňující provedení
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opatření eliminující otřesy půdy při průjezdu mechanizace. Pro doplnění podkladů stanoví dostatečnou
lhůtu. Nebude-Ii ve stanovené lhůtě žádost doplněná, stavební úřad svým usnesením územní řízení
zastaví. Bude-Ii žádost doplněna, stavební úřad oznámí nové projednání věci a nařídí veřejné ústní
jednání. V novém řízení věc znovu projedná, dá všem účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí a vydá rozhodnutí. V odůvodněná svého rozhodnutí se bude stavební úřad zabývat řádně
všemi námitkami účastníků řízení.

Odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písmo b) správního řádu došel k závěru, že napadené
rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, a napadené rozhodnutí zrušil a věc
vrátil k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.

Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a
účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.

Otisk úředního razítka.

Ing. Storzer Vladimír
referent oddělení stavebního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a bude zveřejněno též způsobem
umožňující dálkový přístup.

Jt:! ~·R!Jfl
Vyvěšeno dne .

. fJ.f $&11
Sejmuto dne .

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a současně zveřejnění umožňující /
dálkový přístup.

OBECNí ÚŘAD (0~
75655 DOLNí BEČVA

Obdrží:
Ing. Josef Bolcek, Videčská č.p. 436, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1, zastupující společnost SLUG
a.s., Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
JUDr. Jana Kašlíková, Palackého č.p. 195, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1, zastupující Jana Růžičku,
Dolní Bečva 176, 756 55 Dolní Bečva, Ing. arch. Lenku Dopitovou, Nerudova 139, 75661 Rožnov pod
Radhoštěm, a Jaroslava Růžičku, Dolní Bečva 130, 756 55 Dolní Bečva

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor právních služeb, Rašínovo nábřeží č.p.
390/42, Nové Město, 12800 Praha 28
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Vladimír Děcký, Prostřední Bečva č.p. 487, 756 56 Prostřední Bečva
Ing. Radek Žitník, Prostřední Bečva č.p. 667, 756 56 Prostřední Bečva
Jiří Žitník, Prostřední Bečva č.p. 91, 75656 Prostřední Bečva
Marie Zmeškalová, Meziříčská č.p. 1649,75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Žofie Zemanová, Zubří č.p. 1108, 75654 Zubří
Jiřina Zdržavová, U Mateřské školy č.p. 681/26, 739 32 Vratimov 1
Dr. Ing. Jiří Vrubel, Wintrova č.p, 1067/19, Kylešovice, 747 06 Opava 6
Vojtěška Vozňáková, Jugoslávská č.p. 2812/29, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Ludmila Vojkůvková, Vražné č.p. 15,74234 Vražné
Janka Vojkůvková, Žerotínova č.p. 1641/47, Žižkov, 13000 Praha 3
Milan Vojkůvka, Za Nádražím č.p. 226, Suchdol Nad Odrou, 742 01 Suchdol nad Odrou
Karel Vojkůvka, Lidická č.p. 358/9,74235 Odry
Marie Vavřínová, Dolní Bečva č.p. 338, 756 55 Dolní Bečva
Kristina Vašková, Dolní č.p. 440, Frenštát Pod Radhoštěm, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Jarmila Válková, Vítězná č.p. 1746, Rožnov Pod Radhoštěm, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jan Valchář, Julia Fučíka č.p. 1605, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Miroslav Tréígner, Rooseveltova č.p. 595, Chrudim IV, 53701 Chrudim 1
Marie Švrčková, Prostřední Bečva č.p. 409, 756 56 Prostřední Bečva
Věra Šupinová, Kosmonautů č.p. 1885/11, 787 01 Šumperk 1
Anna Šturalová, Partyzánská č.p. 1107, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Zdeňka Šrámková, Sportovní č.p. 1781/16,741 01 Nový Jičín 1
Martina Šolcová, Rooseveltova č.p. 595, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Ludmila Šimčíková, Prostřední Bečva č.p. 584, 756 56 Prostřední Bečva
Zdeněk Stavinoha, Ohrada č.p. 1859, 75501 Vsetín 1
Zdeněk Stavinoha, Prostřední Bečva č.p. 490, 756 56 Prostřední Bečva
Josef Stavinoha, U Mateřské školy č.p. 681/26, 739 32 Vratimov 1
Božena Starůstková, Prostřední Bečva č.p. 71, 756 56 Prostřední Bečva
Jan Starůstka, Prostřední Bečva č.p. 71, 756 56 Prostřední Bečva
Markéta Stanečková, Vigantice č.p. 152, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
David Stanečka, Vigantice č.p. 152, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ing. Jaromír Srněnský, Máchova č.p. 1169, 332 02 Starý Plzenec
Alena Srněnská, Máchova č.p. 1169, 332 02 Starý Plzenec
Jiřina Skalíková, Solanec pod Soláněm č.p. 230, 756 62 Hutisko-Solanec
Jan Skalík, Zdeňka Fibicha č.p. 1204, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Květoslava Řepová, Myslbekova č.p. 440/5, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Jaroslav Růčka, Dolní Bečva č.p. 130,75655 Dolní Bečva
Jan Růčka, Dolní Bečva č.p. 176,75655 Dolní Bečva
Zdenka Raždíková, Revoluční č.p. 1703, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ludmila Porubová, Hutisko č.p. 568, 756 62 Hutisko-Solanec
Lenka Polková, Prostřední Bečva č.p. 242, 756 56 Prostřední Bečva
Milan Pělucha, Na Spojce č.p. 252/11, Komárov, 74770 Opava 9
Josef Pělucha, Polní č.p. 813/4, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3
Naděžda Pelcová, Poštovní č.p. 734, Butovice, 742 13 Studénka 3
Václav Pařenica, Dolní č.p. 311, Frenštát Pod Radhoštěm, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Libor Pařenica, Prostřední Bečva č.p. 272, 756 56 Prostřední Bečva
Marie Paciová, Zelená č.p. 2417/82, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Pavla Ondruchová, Horní Bečva č.p. 463, 756 57 Horní Bečva
Marie Ondruchová, Horní Bečva č.p. 295, 756 57 Horní Bečva
Zdenka Niebauerová, U školy č.p. 550, 756 05 Karolinka
Božena Mitášová, Smetanova č.p. 172/38, Lipník Nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
Ludmila Mikulíková, Vražné č.p. 248, 742 34 Vražné
Marie Mikudová, 5. května č.p. 1537,75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jaroslav Mikuda, 5.Května č.p. 1537, Rožnov Pod Radhoštěm, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jaroslav Mikuda, 5.Května č.p. 1537, Rožnov Pod Radhoštěm, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Josef Michut, Solanec pod Soláněm č.p. 638, 756 62 Hutisko-Solanec
Ing. Tomáš Mička, Vlkovice č.p. 96, 74245 Fulnek 1
Pavel Maléř, Čs.Armády č.p. 261, Chrudim Iv, 537 01 Chrudim 1
Eliška Macečková, Svazarmovská č.p. 1578, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Marta Lušovjanová, Branky č.p. 15, 756 45 Branky na Moravě
Drahomíra Leščinská, Hážovice č.p. 2103, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Lesy České republiky, S.p., IDDS: e8jcfsn
Hana Lajtochová, Kabelíkova č.p. 1464/7, Přerov I-Město, 75002 Přerov 2
Marie Kutějová, Loučky č.p. 168, Odry, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
Ludmila Kuběnová, Solanec pod Soláněm č.p. 420,75662 Hutisko-Solanec
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Anežka Kuběnová, 5. května č.p. 1522, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Zdeněk Kuběna, Slunná č.p. 56, Bukovice, 790 01 Jeseník 1
Josef Kuběna, Solanec Pod Soláněm č.p. 420, 75662 Hutisko-Solanec
Jaroslav Kuběna, Mahenova č.p. 624/11, 79001 Jeseník 1
Vladimír Křištof, Prostřední Bečva č.p. 630, 756 56 Prostřední Bečva
Jiřina Křenková, Valašská Bystřice č.p. 635, 756 27 Valašská Bystřice
Vlastislav Kretek, Moravská č.p. 1569, Rožnov Pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jan Kretek, Seifertova č.p. 701/6, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Cyril Kramoliš, Podlesí č.p. 93, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Milan Kozák, Horní Bečva č.p. 696, 756 57 Horní Bečva
Danuše Kostková, Rejvízská č.p. 138, Bukovice, 790 01 Jeseník 1
Oldřiška Kopeščanská, Muglinovská č.p. 344/83, Muglinov, 712 00 Ostrava 12
Jana Komárková, Svazarmovská č.p. 1684, Rožnov Pod Radhoštěm, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Zdeňka Kolářová, Československé Armády č.p. 722, Místek, 73801 Frýdek-Místek 1
Martina Kolářová, Myslík č.p. 186, 73941 Palkovice
Lenka Kolářová, Palkovice č.p. 619, 73941 Palkovice
Eva Kolářová, Náměstí č.p. 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Jan Kolář, Palkovice č.p. 619, 73941 Palkovice
Marie Kočtařová, Spálov č.p. 40, Spálov
Markéta Karbanová, Zdeňka Vavříka č.p. 1595/19, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
Marie Kanioková, Prostřední Bečva č.p. 63, 756 56 Prostřední Bečva
Květoslava Kachtíková, Nové Město č.p. 287/12, 742 35 Odry
Vladimír Kachtík, Marty Krásové č.p. 4454/19, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Miroslav Kachtík, Poštovní č.p. 660, Butovice, 742 13 Studénka 3
Jan Kachtík, Prostřední Bečva č.p. 69, 756 56 Prostřední Bečva
Jaroslav Juroška, Prostřední Bečva č.p. 66, 756 56 Prostřední Bečva
Květoslava Jurčíková, sídliště Pod lesem č.p. 860/14,74235 Odry
Marie Jurajdová, Prostřední Bečva č.p. 323, 756 56 Prostřední Bečva
Božena Jurajdová, Travinářská č.p. 1170, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Roman Jurajda, Kulturní č.p. 1773,75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Miroslav Jurajda, V Zálomu č.p. 2901/10, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Ludvík Jurajda, Prostřední Bečva č.p. 460, 75656 Prostřední Bečva
Cyril Jurajda, Prostřední Bečva č.p. 668, 756 56 Prostřední Bečva
Antonín Jurajda, Dolní Bečva č.p. 546, 756 55 Dolní Bečva
Eva Janíčková, 5.Května č.p. 1352, Rožnov Pod Radhoštěm, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Eva Jančíková, Dolní Dráhy č.p. 2428, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Anežka Jakubcová, Maloprosenská č.p. 173, 751 21 Prosenice
Petr Horáček, Švehlova č.p. 1762/64, 664 51 Šlapanice u Brna
Veronika Holátková, sídliště Pod lesem č.p. 846/5,74235 Odry
Eva Hlubučková, Liberecká č.p. 3419/48, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Bohumír Hlubuček, Nad Střelnicí č.p. 3090/27, Jablonec Nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Marie Fusková, Prostřední Bečva č.p. 460, 75656 Prostřední Bečva
Zdeněk Fojtášek, Smetanova č.p. 1152, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Bohumil Fojtášek, Dolní Bečva č.p. 221,75655 Dolní Bečva
Josef Fiurášek, Solanec pod Soláněm č.p. 532, 756 62 Hutisko-Solanec
Jaroslav Fiurášek, Revoluční č.p. 1704, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Martin Fischer, 1.Máje č.p. 1355, Rožnov Pod Radhoštěm, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jan Fárek, Prostřední Bečva č.p. 73, 756 56 Prostřední Bečva
Pavlína Dufková, Libáň č.p. 24, 53825 Nasavrky
Marie Dořičáková, Hutisko-Solanec č.p. 152, 75662 Hutisko-Solanec
František Dlabaja, U Stadionu č.p. 742, Chrudim III, 53703 Chrudim 3
Anna Čáňová, Zašová č.p. 314, 756 51 Zašová
Anna Božejovská, Ketkovice č.p. 27, 664 85 Ketkovice
Josef Bordovský, Prostřední Bečva č.p. 176,75656 Prostřední Bečva
Anna Blinková, Prostřední Bečva č.p. 64, 756 56 Prostřední Bečva
Jiřina Blažková, Vražné č.p. 191,74234 Vražné
František Bil, Prostřední Bečva č.p. 362, 756 56 Prostřední Bečva
Marie Beková, Jasmínová č.p. 1615/1, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Andrea Barošová, Masarykovo náměstí č.p. 171, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jiřina Barabášová, Prostřední Bečva č.p. 328, 756 56 Prostřední Bečva
Marie Andrysová, 1. máje č.p. 1059, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Josef Andrys, Horní Paseky č.p. 414, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Františka Adámková, Dolní Bečva č.p. 51, 75655 Dolní Bečva
Hana Lešková, Láz č.p. 768, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
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ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Ing. arch. Lenka Dopitová, Nerudova č.p. 139, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Obdrží: s žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce a zaslání zpět
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 75661
Rožnov pod Radhoštěm
Obecní úřad Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

Dále obdrží:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm


