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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část: //()t/tJťt::?ďt?/f I

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo fl zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení
zahájeném doručením usnesení o projednání záměru v územním řízení dne 15.9.2012, posoudil podle
§ 84 až 91 stavebního zákona žádost, kterou dne 30.7.2012 podal

Zdenek Malina, nar. 18.1.1968, Horní Bečva 581, 756 57 Horní Bečva,
kterého zastupuje Vilém Crha, nar. 13.9.1980, Smetanova 1025,75701 Valašské Meziříčí

(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

oplocení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 1226/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavba svým vlivem nepřesáhne hranice stavbou dotčeného pozemku

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který obsahuje zakreslení současného
stavu území v měřítku 1 : 228 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Stavba oplocení bude umístěna na pozemku parc.č. 1226/9 k.ú. Dolní Bečva, a to ve vzdálenosti
3,0 m od společné hranice s pozemky parc.č. 1286/5, st.p. 510, parc.č. 1274/4, 1274/3, ve
vzdálenosti cca 2,0 m společné hranice s pozemky parc.č. 1263, st.p. 544, ve vzdálenosti 1,0 m
společné hranice s pozemky parc.č. 1226/10, 1226/41 a ve vzdálenosti 2,0 m společné hranice
s pozemky parc.č. 2649/51 k.ú. Dolní Bečva.

3. Oplocení bude pletivo výšky 2,5 m s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou. Vzdálenost
sloupků bude 3,0 m.
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4. Stavebník si zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

5. Budou dodrženy požadavky stanoviska, které vydala Obec Dolní Bečva zn. OÚ-47712011 ze dne
23.8.2011.

6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření správců inženýrských sítí
ČEZ Distribuce a.s. Valašské Meziříčí č.001037739445 ze dne 18.10.2011
RWE Distribuční služby a.s. zn. 3418/11/152 ze dne 19.7.2011
Telefónica Czech Republic a.s. č.j. 81921/12 ze dne 14.5.2012

5. Stavba nevyžaduje podle § 103 odst. d) 7. ohlášení stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zdenek Malina, nar. 18.1.1968, Horní Bečva 581, 756 57 Horní Bečva

Odůvodnění:

Dne 30.7.2012 podal žadatel oznámení o záměru v území k vydáni územního souhlasu. Protože záměr
nesplňoval podmínky pro vydání souhlasu, bylo dne 31.8.2012 vydáno usnesení o projednání záměru
v územním řízení,jehož doručením dne 15.9.2012 bylo územní řízení zahájeno.

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
23.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavba oplocení je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Dolní Bečva, který byl vydán dne
18.9.2012 zastupitelstvem obce Dolní Bečva a nabyl účinnosti dne 3.10.2012. Pozemek parc. Č.

1226/9 se nachází v ploše průmyslových areálů, kde mohou být jednotlivé provozy oploceny.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

Obec Dolní Bečva zn. OÚ-477/2011 ze dne 23.8.2011
Správa CHKO Beskydy ze dne 27.4.2012
MěÚ Rožnov p.R., OŽP -MěÚ/OŽP/18164/201I/SIT202-246.6 ze dne 20.4.2011
ČEZ Distribuce a.s. Valašské Meziříčí č.I037739795 ze dne 19.10.2011
ČEZ Distribuce a.s. Valašské Meziříčí č.001037739445 ze dne 18.10.2011
RWE Distribuční služby a.s. zn. 3418/11/152 ze dne 19.7.2011
Telefónica Czech Republic a.s. č.j. 81921/12 ze dne 14.5.2012

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 řízení: Zdenek Malina, Obec Dolní Bečva, Miloš Dědič, Pavla Dědičová, Miroslav Divín,
Ludmila Divínová, Jiří Pařenica, Dana Pařenicová, V.K.P., spol. s r.o., , Bedřich Švihel, Ludmila
Švihlová, Obec Dolní Bečva, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica 02
Czech Republic, a.s., DLSS Zlín
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Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 85 stavebního zákona, a to žadatel, obec, na jejímž území
má být požadovaný záměr uskutečněn. Dále jsou účastníky řízení vlastníci sousedních pozemků a
staveb. Vlastnická či jiná práva dalších osob, vlastníků vzdálenějších pozemků nebo staveb na nich
nebudou vzhledem k umístění a charakteru stavby.

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. 1 stavebního zákona a dotčeným
orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje
územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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 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.

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-li z povahy věci kjejich konzumaci.

otisk úředního razítka

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

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost vydal
(MěÚ Rožnov pod Radhoštěm), 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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v J' 1// trJ!U . j{) df. 201,U
Vyvešeno dne: Sejmuto dne: .
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBECNí ÚŘAD
75655 DOLNí BEČVA

/I~~/

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

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky):
Zdenek Malina v zastoupení: Vilém Crha, Smetanova č.p. 1025, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Obec Dolní Bečva, IDDS: msbj6f

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebniho zákona - veřejnou vyhláškou
Miloš Dědič, Dolní Bečva č.p. 358, 756 55 Dolní Bečva
Pavla Dědičová, Dolní Bečva č.p. 358, 756 55 Dolní Bečva
Miroslav Divín, Dolní Bečva č.p. 328, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Divínová, Dolní Bečva č.p. 328, 756 55 Dolní Bečva
Jiří Pařenica, Dolní Bečva č.p. 424, 756 55 Dolní Bečva
Dana Pařenicová, Dolní Bečva č.p. 424, 756 55 Rožnov pod Radhoštěm
V.K.P., spol. s r.o., IDDS: d5fax25
Bedřich Švihel, Dolní Bečva č.p. 85, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Švihlová, Dolní Bečva č.p. 85,75655 Dolní Bečva
Obec Dolní Bečva, IDDS: msbj6f
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, S.r.o., mDS: jnnyjs6
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h

dotčené správní úřady (na vědomí):
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy


