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Silvie Hikešová
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Jiří Hikeš, zastoupen zákonným zástupcem Ing. Radomírou Hikešovou
Vozačská 1740/14
710 00 Ostrava

které zastupuje

STAV !NS s.r.o
Olešní 583/9
712 00 Ostrava

VEŘEJ Á 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. 183/2006 Sb .. o územním plánování a stavebním řádu
(~tavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil
podle * R4 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále
jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.5.2012 podal

Ing. Radomíra Hikešová, nar. 6.7.1963, Vozačská 1740/14,71000 Ostrava,
Silvie Hikešová, nar. 12.1.1993, Vozačská 1740/14,71000 Ostrava,
.Jiří Hikeš, nar. 2.5.1996, Vozačská 1740/14,710 00 Ostrava, zastoupen zákonným
zástupcem Ing. Radomírou Hikešovou nar. 6.7.1963, Vozačská 1740/14,710 00 Ostrava

které zastupuje

STA VINS s.r.o., IČ 26847141, Olešní 583/9, 712 00 Ostrava

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

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

rozhodnutí o umístění stavby

"Stavební úpravy hotelu" - sociální zařízení, pergola s výdejním pultem včetně přípojky vody,
el.energie z hotelu, nová přípojka splaškově kanalizace, lapák tuku, úprava dešťové kanalizace,

zpevněné plochy a oplocení na pozemku st. p. 15. parc. Č. 187 v katastrálním území Dolní Bečva.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vliv stavby nepřesáhne hranici stavebního pozemku.

I I. 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. Sociální zařízení - bude umistěno na pozemku st.p 15 v k.ú. Dolní Bečva a to ve vzdálenosti
3,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 181 a ve vzdálenosti 21 m od společné hranice
s pozemkem parc.č. 185/5 (vztaženo k severozápadnímu rohu pozemku st.p. 15). Stavba
sociálního zařízení bude přízemní, nepodsklepená, obdélníkového půdorysu 8,3 x 4,4 m,
výška v hřeben i stavby bude 3,9 m (vtaženo k úrovni podlahy I.NP ± 0,0). Stavba obsahuje
soc. zázemí pro pergolu s výdejním pultem a ZTP WC pro restauraci v sousední stavbě hotelu,
který bude rekonstruován na penzion. Zastavěná plocha - 36,52 m2 Stavba soc. zařízení
bude napojena na el. energii a vodovod ze stávajícího objektu penzionu. Stavba vyžaduje
stavební povolení.

3. Pergola s výdejním pultem bude umístěna na pozemku st.p 15 v k.ú. Dolní Bečva a to ve
vzdálenosti 3,0 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 2643/1 a 8,5 m od stávajícího
objektu sousední stavbě hotelu, který bude rekonstruován na penzion. Stavba pergoly bude
obdélníkového půdorysu 14,55 x 8,9 m, jednopodlažní nepodsklepená, krytá polovalbovou
střechou s výškou hřebene 5,98 m. Výdejní pult je určen k podávání nápojů (čepované, balené
a teplé) a potravin formou rychlého občerstvení (bagety, sendviče, párky, oplatky apod.).
Zastavěná plocha - 129,495 m2 Stavba bude napojena na el. energii a vodovod ze stávajícího
objektu penzionu. Stavba vyžaduje stavební povolení.

4. Přípojka vody , eI.energie z hotelu - ze stávajícího objektu hotelu rekonstruovaného na
penzion bude proveden domovní rozvod vody D 32 k objektu pergoly a soc. zařízení. Nový
domovní rozvod el. energie ze stávajícího objektu k pergole a soc. zařízení bude proveden
kabely CYKY 5Jx6 . Nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

5. Nová přípojka splaškové kanalizace - na pozemku st.p. 15 bude umistěna nová přípojka
splaškové kanalizace DN 200 s revizní šachtou Wavin DN 425/150, která bude odvádět
veškeré splaškové vody ze objektu penzionu, z lapáku tuků, pergoly s výdejním pultem a ze
soc. zařízení, jednotlivé větve: napojení pergoly s výdejním pultem - DN 100 v délce 9 m,
napojení sociálního zařízení - DN 150 v délce 14 m, společná DN 150 v délce 12 ma DN 200
v délce 21 m . Celková délka - 56 m. Stavba vyžaduje ohlášení, lze však požádat o stavební
povolení současně s pergolou.

6. Lapák tuku OTC 100 bude umístěn na pozemku st.p. 15 u severovýchodní části objektu
penzionu, přečištěné vody budou svedeny do přípojkou do splaškové kanalizace. Vyžaduje
povolení vodoprávním úřadem.

7. Úprava dešt'ové kanalizace - na stávající přípojku dešt'ové kanalizace DN 200 bude na
pozemku st.p 15 napojena dešt'ová kanalizace ze střechy penzionu, pergoly, sociálního
zařízení a ze zpevněných ploch. Napojení na dešt'ovou kanalizaci zůstává beze změn, na
přípojce bude osazena revizní šachta Wavin DN 425/150. Nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení.

8. Zpevněné plochy - budou umístěny na pozemku st.p. 15. Jedná se zpevněné plochy pro
parkování, které rozšíří stávající plochu parkovacích míst pro objekt penzi onu a pergolu
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s výdejním pultem na celkový počet J 5 parkovacích míst z toho 1 ZTP. Pochůzí zpevněné
plochy budou sloužit pro pěší komunikaci mezi penzionem, pergolou a parkovištěm a pro pěší
přístup k penzi onu. Celková zastavěná plocha zpevněné plochy - celkem 850 m2, z toho
zpevněné plochy pojízdné (parkoviště) 598 m2 a zpevněné plochy pochůzí 252 m2. Stavba
pochůzích zpevněných ploch vyžaduje stavební povolení obecným stavebním úřadem. O
stavební povolení na stavbu parkoviště je třeba požádat speciální silniční stavební úřad.

9. Oplocení na pozemku st. p. 15a parc.č. 187 - bude provedeno nové oplocení ocel. Sloupky +
potahované pletivo + betonovou podezdívka na hranici s pozemky 2782 a 181. Celková výška
plotu bude 1,45 m, z toho 0,2 111 betonová podezdívka. Nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení.

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

11. Při stavbě domovního rozvodu el. energie a vody přípojky a oplocení budou dodrženy
podminky z vyjádření vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové
dokumentace.

12. Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky dotčených orgánů:
• MěÚ Rožnov p.R., OŽP ze dne /8./0.2011, čj. MěÚ-RpR/OŽPl4888612011/SlT /5/6-

246.6

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších piedpisů, § 106v souvislosti s § 18 odst. 1

O stavební lapače tuků nutno požádat příslušný vodoprávní úřad.

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 79 odst. 4 písmo b)

Veškeré odpady vznikající při výstavbě je nutno přednostně využít, nevyužitelné
odpady předat ke zneškodnění firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.

Po provedení stavby předložit doklady o zneškodnění, případně využití odpadů OŽP,
MěÚ Rožnov p.R.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Silvie Hikešová, nar. 12.1.1993, Vozačská 1740/14, 710 00 Ostrava
Jiří Hikeš, nar. 2.5.1996, Vozačská 1740/14, 710 00 Ostrava
Ing. Radomíra Hikešová, nar. 6.7.1963, Vozačská 1740/14,710 00 Ostrava

Odůvodnění:

Dne 15.5.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 28.5.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 29.6.2012.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastnfkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na mistě na den
28.8.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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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 občanské vybavenosti.
Umísťované stavby - sociální zařízení, pergola s výdejním pultem včetně přípojky vody,
el.energie z hotelu, nová přípojka splaškové kanalizace, lapák tuku, úprava dešťové kanalizace,
zpevněné plochy a oplocení jsou doplňkovými stavbami ke stávajícímu objektu hotelu, který má být
rekonstruován na penzion. Stavební úpravy stávajícího hotelu, směřující ke změně na penzion jsou
řešeny samostatným rozhodnutím o dodatečném povolení stavebních úprav. Umístění stavby vyhovuje
požadavkům vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Stanoviska sdělili:
ČEZ Distribuce a.s. dne 28.3.2012, zn 0200022349 a zn. 0100044266
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 26.5.2012, č.j. 81449/11
RWE Distribuční služby s.r.o. dne 10.11.20 II zn. 5000547069,
VaK Vsetín a.s. dne 4.11.2011, č.01441/2011
Obec Dolní Bečva dne 14.2.2012 a 17.2.2012, č.j. OÚ-96/201 2
Povodí Moravy s.p. ze dne 16.12.2011 zn. PM054635/20 11-203/Kol
MěÚ Rožnov p.R., OŽP - koordinované stanovisko ze dne 18.10.2011, č.j. MěÚ-
RpRlOŽP/48886120 I I/SIT516-246.6
Správa CHKO Beskydy ze dne 19.10.201 I, č.j.4745/BE/2011
Hasičský záchranný sbor Zl. kraje ze dne 12.12.2011 č.j. HSZL-6001-2/VS-201 1 a 9.4.2012 č.j.
HSZL -1955-2/VS-20 12
Krajská hygienická stanice Zl. kraje ze dne 11.5.2012 č.j. KHSZL 0600/2012

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 řízenř: Silvie Hikešová, Jiří Hikeš, Ing. Radomíra Hikešová, Obec Dolní Bečva, ČEZ
Distribuce, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Z\ín, Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Tomáš Kopec

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.

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

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu I S dnů na úřední desce orgánu, který písemnost vydal (MěÚ
Rožnov pod Radhoštěrn), dále na úřední de ce 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.

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. 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
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne

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

)BECNí ÚŘAD
'\ 6 b5 DOLNí BEČVA

Poplatek: /1hlrMc /
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18' písmo a) ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 30.7.2012.

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky):
STAVINS s.r.o., IDDS: izy4htw
Obec Dolní Bečva, IDDS: msbj6f
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Účastnici řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
Č'EZ Distribuce, a.s .. IDDS: v95uqfy
Tclefóuica 02 Czech Republic. a.s .. DLSS Zlín. IDDS: d79ch2h
v'odovody a kanalizace Vsetín. a.s .. (DOS: hcxgx-lk
Kopec Tomáš, Nový Hrozenkov 454.75604 ový Hrozenkov

dotčené správní úřady (na vědomí):
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDOS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, roOS: xwsai7r
Správa CHKO Beskydy, IDOS: vvedyiy
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP - vodní hospodářství, Rožnov pod Radhoštěrn


