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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. I písmo f/ zákona Č. 18312006 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 umístění stavby"), kterou dne 6.6.2012 podal i

Daniel Andrýs, nar. 28.7.1987, Valašská Bystřice 535, 75627 Valašská Bystřice,
Hana Vojtíšková, nar. 29.4.1984,5. května 1524,75661 Rožnov pod Radhoštěm

(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

novostavba rodinného domu, sjezd z veřejné účelové komunikace, vodovodní přípojka, přípojka
dešťové kanalizace se za ústěním do vsaku, přípojka splaškové kanalizace, domovní rozvod el.

energie a zpevněné plochy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 20/1 (trval» travni porost), 22/1 (rahrada), 22/3 (zahrada),
2635/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Vliv stavby nepřesáhne hranici stavebního pozemku.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který obsahuje zakreslení současného
stavu území v měřítku I : 500 se zakreslením stavebního pozemku. požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Rodinný dům bude umístěn na pozemku parc.č. 22/3 v katastrálním území Dolní Bečva, a to
tak, že jeho vzdálenost od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 20/1 bude 2,0 m a od
parc.č. 22/2 bude rodinný dům umístěn ve vzdálenosti 7,25 m, jak je zakresleno ve výkrese
situace.

3. RD o půdorysu 7,63 x 10,13 m bude zděný, přízemní, s obytným podkrovím, zastřešený
sedlovou střechou sklonu střešních rovin 45° se střešními okny, kryti na betonová taška.
max. výška hřebene 7,98 m. Zastavěná plocha RD - 77,29 m2. Vytápění a ohřev TUV bude
zajištěn krbovými kamny s výměníkem na tuhá paliva, která budou napojena na teplovodní
soustavu ústředního vytápění, ohřev TUV el. boilerem.

4. Domovní rozvod el. energie bude napojen z přípojkové skříně na sloupu OS na parc.č. 22/3 a
odtud bude veden podél hranice s pozemkem parc.č. 20/7 a 20/1 elektroměrovému rozvaděči
umístěnému na hranici pozemků 22/3 a 20/ I u vjezdu na pozemek, domovní rozvod bude
dále veden od elektroměrového pilíře přes parc.č. 22/3 k novostavbě RD. Celková délka
domovního rozvodu bude cca 32,0 bm.

5. Přípojka vody bude napojena na stávající obecní vodovodní řád na pozemku parc.č. 2635/1 a
vedena přes parc.č. 22/1,22/3 k novostavbě RD. Délka vodovodní přípojky bude 55,0 m.

6. Přípojka splaškové kanalizace bude odvádět veškeré splaškové vody z novostavby RD přes
parc.č. 22/3 a parc.č. 20/1, kde na pozemku parc.č. 20/1 bude napojena do stávající splaškové
kanalizace. Délka kanalizační přípojky ON 150 bude 6,0 m.

7. Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z novostavby RD přes parc.č. 22/3 do
trati vodu (vsakovacího příkopu) umístěného ve vzdálenosti 8,0 m od hranice sousedního
pozemku parc.č. 6/12 a 6,0 m od parc.č. 20/7, jak je zakresleno ve výkrese situace. Délka
dešťové kanalizace bude 44,0 m.

8. Zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc.č. 22/3 na ploše cca 21.91 rrr', tvoří
přístup k RD a navazují sjezdem na účelovou komunikaci.

9. Stavebník si zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

10. Stavba rodinného domu a sjezdu vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2
písmo a), o) stavebního zákona. Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou
osobou podle přílohy č. I vyhl.č. 499/2006 Sb., projektová dokumentace bude obsahovat
energetický průkaz stavby. K ohlášení stavebník doloží, že o svém stavebním záměru
prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, ti mohou
příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do lSti dnů ode
dne, kdy byli stavebníkem informováni.

II. Stanoviska a podmínky správců inženýrských sítí, budou zapracovány v projektové
dokumentaci pro ohlášení stavby RD a budou nedílnou součástí projektové dokumentace pro
ohlášení stavby.

12. Stavby - domovní el. přípojky, splaškové a dešťové kanalizace, zpevněné plochy
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle písmo b)8., f)3. - § I03 odst. I stavebního
zákona.

13. Při stavbě domovní el. přípojky, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a zpevněné plochy
budou dodrženy podmínky z vyjádření vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí
projektové dokumentace.
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14. Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky dotčených orgánů:
MěÚ Rožnov p.R., OŽP ze dne 23.4.20/2, č.j. MěÚ-RpRlOŽPI/3498120/2ISIT /90-246.6

• Dle zákona č.3341/9921 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, § /5 písm.f) v souvislosti s § 7 odst. 2. § 9 odst. 6:
- Povinnost řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu.

Odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu.
Před zahájením stavby vytyčit v terénu hranice záboru půdy.
Skrývat oddělení svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné
zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití - skrývka svrchní
kulturní vrstvy půdy bude provedena do hloubky 0,15 m na ploše 132 m2, tj. cca 20 m3.
Tato bude ponechána na pozemkové p.č. 22/3 v k.ú. Dolní Bečva a využije se k zúrodnění
a konečným úpravám zbývajících částí dotčené parcely.
Zahájení skrývky začít až po nabytí právní moci stavebního povolení.
Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám.
Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Daniel Andrýs, nar. 28.7.1987, Yalašská Bystřice 535, 756 27 Yalašská Bystřice
Hana Yojtíšková, nar. 29.4.1984,5. května 1524,75661 Rožnov pod Radhoštěm

Odůvodnění:

Dne 6.6.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
26.7.2012, 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. Pozemek se nachází v ploše bydlení, kde je umístění
stavby rodinného domu možné. Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. 50 I/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území. Odstupové vzdálenosti pro umístění stavby RD vyhovují
požadavku § 25 uvedené vyhlášky.

Dle protokolu měření radonu zpracovaného Ing. Janem Yanduchem má pozemek nízký radonový
index a proto stavba nevyžaduje proriradonová opatření.

Stavbou budou dotčeny i pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníků, k návrhu byly doloženy
smlouvy na provedení uvedené stavby sepsané s vlastníkem dotčených pozemků.

Stanoviska sdělili:
ČEZ Distribuce a.s. dne 27.4.2012, zn. 1043527858. Ze dne 22.5.2012 zn. O I00060118
ČEZ Distribuce a.s. smlouva o připojení ze dne 27.4.2012
Telefónica 02 Czech Republ ic, a.s. ze dne 22.5.2012, č.j. 88427/12
RWE Distribuční služby s.r.o. dne 9.5.2012 zn. 5000617286
Vak Ysetín a.s. dne 21.5.2012, č.0659/2012
MěÚ Rožnov p.R., OŽP - koordinované stanovisko ze dne 23.4.2012, č.j. MěÚ-
RpRlOŽP113498/20 I2/SITI 90-246.6
Obecní úřad Dolní Bečva ze dne 5.6.2012, č.j. OÚ-543/2012
Obec Dolní Bečva dne 2.5.2012, č.j. OÚ-349,431/2012
Správa CHKO Beskydy ze dne 4.5.2012, č.j. 1457/BE/2012
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

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

Účastníci řízení:

Daniel Andrýs, Hana Vojtíšková Obec Dolní Bečva, Zdeněk Adamec, Antonín Adámek, Anna
Billová, Zbyněk Bolcek, Jarmila Harabišová, Marie Havláková, Karel Koleček, Eva Kubíková.
František Macurek, Bohumír Maléř, Jan Maléř, Jiří Maléř, Martin Maléř, Kristýna Maléřová, Marie
Maléřová, Jaroslava Ostřanská, Alois Růčka, JUDr. Drahomír Růčka, SrNGULÁR V.o.S., Jan
Solanský, Zdeňka Tvardková, Jan Vojkůvka, Barbora Vojkůvková, Vít Macháček, Lesy České
republiky,s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěrn, ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica 02 Czech
Republic, a.s., DLSS Zlín, RWE Distribuční služby, S.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Světlana Krhovjáková, Stanislav Růčka, V A & JA TABÁK, S.r.o.

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 85 odst. I, stavebního zákona, to je: žadatel a vlastník
pozemku, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, kterým bylo doručeno do
vlastních rukou. Ostatní účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 85 odst. 2, stavebního zákona, to
jsou: vlastníci stavbou dotčených pozemků, vlastníci sousedních pozemků, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a správci dotčených inženýrských sítí,
kterým bylo doručeno veřejnou vyhláškou.

Vlastnická či jiná práva dalších osob, vlastníků vzdálenějších pozemků a staveb nebude umístěním
výše uvedených staveb přímo dotčeno. Jedná se o stavbu pro bydlení malého rozsahu, která nemůže
mít vliv na vzdálenější pozemky a stavby.

K projednání bylo nařízeno veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením a záměr byl řádně
vyvěšen na místě stavby. Námitky ani připomínky nebyly v územním řízení uplatněny.

V souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona, je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje
se územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. I stavebního zákona a dotčeným
orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje
územní rozhodnutí 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 stejnopi ů 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.

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost vydal (MěÚ
Rožnov pod Radhoštěrn), dále na úřední desce obce, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn. Protože se písemnost doručuje na dvou úředních deskách, za den vyvěšení se považuje
den, ve kterém byla písemnost vyvěšena později. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

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 kjejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Helga Hrňová
referent oddělení stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP
(dokument je opatien elektronickvm podpisem)

Vyvěšeno dne:
j? I' ZV1V

Sejmuto dne

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši
1000 Kč byl zaplacen 6.6.2012.

BECNí ÚŘAD
75655 DOLNí BEČVA

tí~'7n~/

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky):
Daniel Andrýs, Yalašská Bystřice č.p. 535, 756 27 Yalašská Bystřice
Hana Yojtíšková, 5. května č.p. 1524,75661 Rožnov pod Radhoštěm I
Obec Dolní Bečva, IDDS: msbj6f
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
Zdeněk Adamec, Dolní Bečva č.p. 177,756 SS Dolní Bečva
Antonín Adámek, Dolní Bečva č.p. 499, 756 SS Dolní Bečva
Anna Billová, Dolní Bečva č.p. ISO, 756 SS Dolní Bečva
Zbyněk Bolcek, Dolní Bečva č.p. 354, 756 SS Dolní Bečva
Jarmila Harabišová, Dolní Bečva č.p. 389, 756 SS Dolní Bečva
Marie Havláková, K. Čapka č.p. 745/8, 742 21 Kopřivnice I
Karel Koleček, Sídliště 6. května č.p. 1075, 756 54 Zubří
Eva Kubíková, EngelmUllerova č.p. 3031/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Bohumír Maléř, Dolní Bečva č.p. 275, 756 SS Dolní Bečva
Jan Maléř, Dolní Bečva č.p. 199, 756 SS Dolní Bečva
Jiří Maléř, Adresa neznámá, Adresa neznámá
Martin Maléř, Adresa neznámá. Adresa neznámá
Kristýna Maléřová, Dolní Bečva č.p. 199, 756 SS Dolní Bečva
Marie Maléřová, Dolní Bečva č.p. 275, 756 SS Dolní Bečva
Jaroslava Ostřanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 SS Dolní Bečva
Alois Růčka, Kostelecká č.p. 1826,547 O I áchod I
JUDr. Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 O I Broumov I
SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx
Jan Solanský, Dolní Bečva č.p. 32, 756 SS Dolní Bečva
Zdeňka Tvardková, Dolní Bečva č.p. 521, 756 SS Rožnov pod Radhoštěrn
Jan Vojkůvka, adresa neznámá, adresa neznámá
Barbora Vojkůvková, adresa neznámá, adresa neznámá
Vít Macháček, Dolní Bečva č.p. 14,756 SS Dolní Bečva
Lesy České republiky.s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěrn, [DDS: e8jcfsn
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., roDS: hcxgx4k
Světlana Krhovjáková, Kramolišov č.p. 832, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Stanislav Růčka, Dolní Bečva č.p. 438, 756 SS Rožnov pod Radhoštěrn
VA & JA TABÁK, s.r.o., roDS: ien9jne

dotčené správní úřady (na vědomí):
Správa CHKO Beskydy. !DDS: vvedyiy
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP - ochrana ZPF, Rožnov pod Radhoštěrn,


