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Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4, písmo a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), žádost o stavební povolení, kterou dne 22.1.2013 podal

Obec Dolní Bečva, IČO 303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a úzenmího opatření

stavební povolení

na stavbu:
"Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva"

SO 01 Stavební úpravy účelové komunikace se změnou užívání na cyklostezku v úseku km 20,450 -
20,770

SO 03 Stavební úpravy účelové komunikace se smíšeným provozem v úseku km 22,528 - 22,616
SO 04 Stavební úpravy účelové komunikace se změnou užívání na cyklostezku v úseku km 22,616 -

22,710

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 296/2, 1197/2, 2649/10, 2649/32, 2695 v katastrálním území
Dolní Bečva.

Stavba obsahuje:

SO 01 Stavební úpravy účelové komunikace se změnou užívání na cyklostezku v úseku km 20,450 -
20,770: změnou bude vybudována cyklostezka v délce 254, I rn a šířky 3,0 m, kde bude zcela vyloučen
provoz motorových vozidel.

Cyklostezka bude provedena ve složení:
Asfaltobeton ACO II 50 mm
Asfaltobeton ACP 16 80 mm
Penetrační rnakadarn 80-120 mm
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Posyp kamenivem drceným
Prolití asfaltem
Štěrk drcený 32/63

20 kg/m"
5 kg/rrr'

Celkem 10-250 mm

SO 03 Stavební úpravy účelové komunikace se smíšeným provozem v úseku km 22,528 - 22,616:
změnou bude vybudována komunikace se smíšeným provozem v délce 278,5 m a šířky 3,0 m.
Komunikace bude provedena ve složení:
Asfaltobeton ACO 11 50 mm
Asfaltobeton ACP 16 80 mm
Štěrk drcený 32/63 120 mm
Štěrkodrt' 100-150 mm
Celkem 350-400 mm

SO 04 Stavební úpravy účelové komunikace se změnou užívání na cyklostezku v úseku km 22,616 -
22,710: změnou bude vybudována cyklostezka v délce 94,0 m a šířky 3,0 m, kde bude zcela vyloučen
provoz motorových vozidel.
Cyklostezka bude provedena ve složení:
Asfaltobeton ACO 11 50 mm
Asfaltobeton ACP 16 40 mm
Penetrační makadam 80-120 mm
Posyp kamenivem drcenýrn 20 kg/rn"
Prolití asfaltem 5 kg/rrr'
Štěrk drcený 32/63
Celkem 170-210 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval oprávněný projektant

Ing. Jaronúr Dybal, ČKAIT 0002556; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a. Po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost o ochranu zdraví při
práci na staveništi.

6. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě provedeného výběrového řízení. Název a sídlo
dodavatele nahlásí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

7. Při provádění stavby je nutno respektovat vyhlášku Č. 39812009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

8. Při realizaci stavby nutno respektovat požadavky správců inženýrských sítí, uvedené v jejich
vyjádřeních, která jsou součástí projektové dokumentace, tj.: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
ze dne 2l.12.2012 č. 01816/2012, Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 9.1.2013, č.j.
504] ]6/13, ze dne 20.12.2012, č.j. 716081/12, ze dne 20.12.20]2, č.j. 716063/12, ČEZ
Distribuce, a.s. ze dne 3.1.2013, zn. 1050227816, RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 4.1.2013,
zn. 5000727961, ze dne 4.1.2013, zn. 5000728121 a ze dne 4.1.2013, zn. 5000727972
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9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky, uvedené v závazných stanoviskách dotčených
orgánů:

).> Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 19.2.2013 č.j. KHSZL 02273/2013

V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby
v chráněném venkovním pro toru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických
limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení
vlády ČR č. 272/20 II Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh
hlukově významných stavebních činno tí bude organizací prací, personálním a technickým
vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze
zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

).> MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP ze dne 21.1.2013, čj. MěÚ-RpR/OŽP/0270712013/SIT 22-246.6

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci odpadů ze stavby odboru životního prostředí
MěÚ Rožnov p. Radh.

).> MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP ze dne 11.2.2013, čj. MěÚ/OŽP/04113/2013/ZPFIBI-20I/la-2
ukládá:

Povinnost řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu.
Odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu.
Před zahájením stavby vytýčit 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 0,1 m na ploše 330 m2

, tj. cca 33 rrr'. Tato se
využije k zúrodnění a konečným úpravám pozemkové parcely ve vlastnictví obce Dolní
Bečva, jejíž číslo bude upře něno.
Zahájení skrývky začít až po nabytí právní moci tavebního povolenÍ.
Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nej menším škodám.
Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

).> Policie ČR DI Vsetín ze dne 9.1.2013, č.j. KRPZ-3016-I/ČJ-2013-ISIS06

o Upravená situace dopravního značení bude předložena před realizací stavby.

o Zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle
§ 77 odst. 1 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění
svislého dopravního značení.

o Zhotovitel před zahájením prací předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního
značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP-66 a zažádá příslušný ilniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu
v případě, že uvedenými pracemi budou dotčeny přilehlé komunikace, či dojde k omezení
provozu na těchto komunikacích.

10. Užívání stavby podléhá vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 SS Dolní Bečva

Odůvodnění:

Dne 22.1.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 22.1.2013 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 2.4.2013.
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Stavební úřad oznámil dne 4.4.2013 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 3.5.2013, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § III stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohrožený zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
kjeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Byly doloženy tyto doklady:
• Kopie mapy bývalého pozemkového kata tru ze dne 30.1.2013
• Kopie katastrální mapy ze dne 30.1.2013
• Závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP ze dne 11.2.2013, č.j.

MěÚ/OŽP/0411312013/ZPFIBI-201Ila-2
• Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP ze dne 21.1.2013, č.j. MěÚ-

RpRlOŽP/02707/20 13/SIT 22-246.6
• Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ze dne 19.2.2013 č.j. KHSZL

02273/2013
• Stanovisko Policie ČR DI Vsetín ze dne 9.1.2013, č.j. KRPZ-3016-l/ČJ-2013-151506
• Závazné stanovisko Správa CHKO Beskydy ze dne 17.1.2013, č.j. 54431BE/2012
• Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ze dne 28.3.2013, č.j. HSZL-1635-

2/VS-2013
• Sdělení MěÚ Rožnov p.R., odbor výstavby a ÚP ze dne 2.5.2013, sp.zn.

MěÚ/v yst/ 14840120 13/N ě
• Závazné stanovisko Česká republika - Ministerstvo obrany, VUSS Brno ze dne 8.2.2013, č.j.

834/3350012013-1 383-ÚP-OL
• Stanovisko Obec Dolní Bečva ze dne 30.1.2013 zn. OÚIl3012013
• Vyjádření č. O] 816/20] 2 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 21.12.2012
• Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 9.1.2013, č.j. 504116/13
• Vyjádření Telefonica Czech Republic, a .. ze dne 20.12.2012, č.j. 716081/12
• Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 20.12.2012, č.j. 716063/12
• Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.1.2013, zn. 1050227816
• Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 4.1.2013, zn. 5000727961
• Stanovisko RWE Distribuční služby, .r.o. ze dne 4.1.2013, zn. 5000728121
• Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 4.1.2013, zn. 5000727972

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 - byli stanoveni v souladu s § 109 stavebního zákona to je stavebník, vlastník stavby a
stavbou dotčených pozemků a ti kdo mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům bezprostředně
sousedícím se stavebními pozemky v místě stavby, dále správci dotčených inženýrských sítí, to je: Obec
Dolní Bečva, Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 215/1
(PK 261), 215/4, 256, 263/1 , 268, 296/1, 297/1, 297/2, 297/3, 299/1 , 299/6, 1179/1, 1181, 1183/1, 1183/3,
1183/5, 1183/8, 1183/11, 1197/1, 1197/3, 1199/2, 1231/6, 1233/2, 1233/3, 2643/6, 2647/1, 264911,
2707/6 v katastrálním území Dolní Bečva, Správci dotčených inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a.s.,
RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica 02 Czech Repub1ic, a.s., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jedná se pouze o stavební úpravy stávajících komunikací, vlastnická ani jiná práva k dalším,
vzdálenějším pozemkům, nejsou tímto rozhodnutím nijak dotčena.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem úča tníků řízení, dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, je účastníkům uvedeným v § j 09 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou, mimo
účastníků podle § 109 odst. I písmo a).
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

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

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH 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. epodá-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 dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Dagmar Němečková
vedoucí oddělení silničního stavebního úřadu

odboru výstavby a ÚP

Obec Dolní Bečva a MěÚ Rožnov p.R. tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Rožnov p.R. se
písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: (.~.·.~~r!?. . J! G ·Ul?0
Sejmuto dne: .

BECNI ÚŘAD
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 756 55 DOLNí BEČVA

Poplatek: t-
7

-:

Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 ~ism. f) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen dne 6.5.2013.
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Obdrží:

účastníci řízení - dodejky
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f

účastníci řízení - veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 215/1 (PK 261), 215/4, 256, 263/1, 268, 29611, 297/1, 297/2, 297/3, 299/1, 299/6, 1179/1, 1181,
1183/1, 1183/3, 1183/5, 1183/8, 1183/11, 1197/1, 1197/3, 1199/2, 1231/6, 1233/2, 1233/3,2643/6,
264711,2649/1,2707/6 v katastrálním území Dolní Bečva
Správci dotčených inženýrských sítí:
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, S.ľ.O., IDDS: jnnyjs6
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k

dotčené správní úřady - na vědomí
Obecní úřad Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Palackého 480,75661 Rožnov pod Radhoštěrn 1
Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní
inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o vyvěšení
Obecní úřad Dolní Bečva, IDDS: msbj6f
MěÚ Rožnov p.R., Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn 1


