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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěrn, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. I písmo c/ zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s čl. II odst. 14
zákona Č. 350/2012 Sb., 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
10.10.2012 podal

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČO 47674652, Jasenická 1106,75501 Vsetín,

(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

Přeložka vodovodu - ČS Orbita

(dále jen "stavba")

na pozemku parc.č. 1685/5 (ostatní plocha), 3743 (ostatni plocha), 3624/3 (ostatní plocha), 3623/1
(ostatní plocha), 1754/9 (ostatní plocha), 1747/1 (ostatní plocha), 1753/6 (ostatní plocha), 1753/5 (trvalý
travni porost) ,1753/4 (trvalý travni porost) v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a na parc.č.
465/1 (ostatní plocha), 2643/1 (ostatní plocha), 440/4 (PK 465/3, PK 440/l), 440/3( ostatní plocha),
467(zahrada), 2643/3 (ostatní plocha), 469/2 (lesní pozemek), 478/5 (lesní pozemek), 470 (lesní
pozemek), 472/1 (PK472), (E ) 472/3, st.746 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 478/38 (ostatní
plocha), 478/39 (ostatní plocha), 498/3 (ostatní plocha), 472/4 (ostatní plocha), 478/2 (lesní pozemek),
516/6 (lesní pozemek), 516/10 (ostatní plocha), 516/12 (ostatní plocha), 512/6 (zahrada), 498/1 (ostatní
plocha) v katastrálním území Dolní Bečva,

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
umístění stavby nemá vliv na okolní pozemky a stavby.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Přeložka vodovodního potrubí od úpravny vody po čerpací stanici vody - řad "V" - v délce 690 m
bude napojeno na stávající vodovodní řad na pozemku parc.č. 1685/5 k.ú. Rožnov p.R. a ukončeno
v čerpací stanici vody na pozemku st.p. 746 k.ú. Dolní Bečva. V komunikaci 1/35 a v bažinatém
terénu bude potrubí položeno protlakem délky 53,4 m

3. Přeložka vodovodního potrubí od čerpací stanice vody po bývalé rekreační středisko Orbita - řad
"V I" - délce 667 m napojení na stávající vodovodní řad bude v čerpací stanici na pozemku st.p. 746
a ukončeno před bývalým rekreačním areálern Orbita na pozemku parc.č. 472/3 k.ú. Dolní Bečva.
Křížení řadu V I se zatrubněným bezej mennýrn potokem je navrhováno protlakem délky II m.

4. Přeložka vodovodního potrubí od křižovatky ulic Rožnovská a Lipová po napojení na veřejný
vodovod v ulici Lipová - řad "V2" - v délce 42 m bude napojeno na vodovodní řad na pozemku
3743 k.ú. Rožnov p.R. a ukončeno napojením na távající vodovod na pozemku parc.č. 1747/1 k.ú.
Rožnov p.R. Křížení řadu ulicí Rožnovská bude protlakem o délce 13 m.

5. Řad" V I-I" - v délce 15 m. a tento řad budou přepojeny přípoj ky vody do domů podél ul.
Rožnovské, které jsou v současnosti napojeny nevyhovuj ícím způsobem. Křížení řadu "V I-I" s ulicí
Rožnovskou bude protlakem v délce 12,4 m. Napojení na stávající vodovodní řad bude na pozemku
parc.č. 472/3 k.ú. Dolní Bečva a ukončena na pozemku parc.č. 478/38.

6. Řad "V 1-2" v délce 23 m. Na tento řad budou přepojeny přípojky vody do rekreačního areálu Orbita
a domů u tohoto areálu. Křížení s ulicí rožnovskou bude provedeno protlakem délky 18 m. apojení
na stávající vodovodní řad bude na pozemku parc.č. 472/3 k.ú. Dolní Bečva a ukončeno na parc.č.
498/1

7. Stavba vyžaduje vydání stavebního povolení vodoprávním úřadem - MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP.

8. Budou respektovány podmínky, ob ažené ve vyjádřeních a stanoviskách správců inženýrských sítí:
a) Vyjádření VaK Vsetín, a.s. č. 0626/2012 ze dne 28.5.2012
b) Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 71401/12 ze dne 25.4.2012
c) Vyjádření RWE Distribuční lužby, s.r.o. zn. 500062505 ze dne 14.5.2012
d) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1043537793 ze dne 15.5.2012
e) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1043568089 ze dne 26.4.2012

9. Budou dodrženy podmínky, obsažené v závazných stanoviscích dotčených orgánů:

a) Závazné stanovi ko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-5882-2NS-2012
ze dne 20.11.2012:

Před zahájením užívání stavby, musí být doloženy doklady o montáži a provozuschopnosti
požárně bezpečného zařízení ve smyslu předloženého požárně bezpečnostního řešení a ve
smyslu ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 8 a § 10 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).

b) Stanovisko Krajské hygienické tanice Zlínského kraje čj. KHSZL 08699/2012 ze dne 18.52012:

Projektovou dokumentaci stavby pro stavební řízení předložit k posouzení na Krajskou
hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

c) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí čj. MěÚ-
RpR/OŽP/17561/2012/SIT/239-246.6 ze dne 13.6.2012

O stavební povolení přeložky vodovodního řadu nutno požádal vodoprávní úřad.
V PO pro stavební povolení bude řešena kapitola nakládání s odpady vzniklými v rámci
stavby.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,75501 Vsetín

Odůvodnění:

Dne 10.10.2012 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 22.10.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 18.2.2013.

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon Č. 350/2012 Sb., 350/2012 Sb., kterým se mění zákon Č. 183/2006
Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé
související zákony. Dle čl. II odst. 14 tohoto zákona se správní řízení, která nebyla pravomocně skončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů.

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
9.4.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Po jednání byly do spisu doplněny nové podklady proto
stavební úřad v souladu s § 36 odst.3 správního řádu opatřením ze dne 17.4.2013 seznámil účastníky
řízení s podklady rozhodnutí a stanovil lhůtu k vyjádření v této lhůtě je k záměru již nikdo nevyjádřil.

Stavba je v souladu s územním plánem obce Dolní Bečva, který byl vydán opatřením obecné povahy Č.

01/2012 dne 18.9.2012 zastupitelstvem obce Dolní Bečva a nabyl účinnosti dne 3.10.2012. Stavba se
umisťuje v plochách zeleně, bydlení, rekreace, lesní, zemědělské ploše, v ploše dopravní infrastruktury a
v ploše technické infrastruktury. Ve všech těchto plochách je umístění sítí technické infrastruktury
přípustné.

U místění stavby je také v souladu s územním plánem města Rožnov pod Radhoštěrn. Dle OOP Č. 04/20 II
se stavba nachází v ploše silniční dopravy a v ploše bydlení. Ve všech těchto plochách je umístění sítí
technické infrastruktury přípustné.

Stavba je také v souladu s politikou územního rozvoje. Tato dokumentace vymezuje specifické oblasti -
SOB2 - specifická oblast Beskydy - je potřeba rozvíjet a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný
rozvoj území vy oký rekreační potenciál krajiny přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Beskyd,
které jsou chráněnou krajinnou oblastí. Jedná se o území s vysokou estetickou hodnotou krajiny a osídlení
a kulturními národopisnými tradicemi se silnou vazbou obyvatel na místo (Radhošť). Stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. Umístění stavby vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:
Vyjádření VaK Vsetín, a.s. Č. 0626/2012 ze dne 28.5.2012
Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 71401/12 ze dne 25.4.2012
Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 500062505 ze dne 14.5.2012
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1043537793 ze dne 15.5.2012
Vyjádření ČEZ Di tribuce, a.s. zn. 1043568089 ze dne 26.4.2012

Vyjádření Město Rožnov p.R zn. MěÚ-RpR/4 I288/20 IO/Slil ze dne 26.11.20 II
Vyjádření Město Rožnov p.R zn. MěÚ-RpR/26386/2012/Sul ze dne 3.7.2012
Stanovisko Obec Dolní Bečva zn. 865/20 10 ze dne 1.10.20 IO
Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje zn. ŘSZKVM/I725/1 0-24 ze dne 18. 10.20 IO
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 338/Po/2010-VM ze dne 20.9.2010
Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 08699/2012 ze dne 18.52012
Stanovisko Správa CHKO Beskydy č.j. I930/BE/2012 ze dne 18.5.2012
Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí čj. MěÚ-
RpR/OŽP/1756 112012/SIT/239-246.6 ze dne 13.6.2012
Závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R. odboru ži votního prostředí č.j. MěÚ-RpR/47 171-US/l2-221-
Hb ze dne 3. I .2013
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Rozhodnutí MěÚ Rožnov p.R. odboru dopravy č.j. MěÚ-RpR/45368/2012 ze dne 30.11.2012
Stanovisko Obce Dolní Bečva č.j. OÚ-I 258/20 12 ze dne 6.12.2012
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-5882-2/VS-20l2 ze
dne 20.11.2012
Vyjádření Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH č.j. KUZL 60481/2010 ze dne
15.9.2010
Rozhodnutí Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH č.j. KUZL 6364412012 ze dne
25.10.2012
Smlouvy o právu provést stavbu na dotčených pozemcích

Stavební úřad zaj istil vzájemný oulad 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 § 85 stavebního zákona, to je žadatel a obec, na jejímž území
má být požadovaný záměr uskutečněn, dále vlastníci stavbou dotčených pozemků a vlastníci pozemků
bezprostředně sousedících se stavebním pozemkem v místě stavby a správci dotčených inženýrských sítí,
to je: Město Rožnov pod Radhoštěrn, Obec Dolní Bečva, Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín,
RWE Distribuční služby, S.r.O., ČEZ Distribuce, a. s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic
Zlínského kraje,příspěvková organizace, Petr Kopeček, Martina Olivíková, František Doležel, Ludmila
Doleželová, Mgr. Ivan Bartoš, Eliška Brantlová, Libor Urban, JUDr. Tomáš Vrána, Mgr. Miloš Dvořák,
soudní exekutor, CAMPING ROŽ OV spol. s LO., Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Petr Dlouhý,
Blanka Dlouhá, Monika ewbound, Eva Duchoňová, Vladimír Klímek, Marie Klímková, Ing. Jana
Janků, Ing. Liana Skácelová, Ivo Neuwirth, Ing. Radim Cvikl, MgL Marek Cvik!, Oldřich Vašek, Růžena
Vašková, František Pyclík, Miroslava Pyclíková, Petr Rýdl, Jana Šmajstrlová, Jaroslav Surý, Naděžda
Polanská, Olga Heryánová, Kateřina Polanská, Irena 8rnická, Jana Mizerová, Zbyněk Peřka, Ludmila
Peřková, Otakar Vraná, Vanda Vranová, František Pyclík, Miroslava Pyclíková, Ludmila Kocourková,
Jarmila Pečonková, Lenka Bílková, Jiří Tichavský, Ladislav Panáč, Mgr. Lenka Hudecová, Mgr. Lenka
Hudecová, Eva Mikurdová, Lenka Vahalíková, Jitka Urbanová, Hana Sušilová, Miroslav Střalka, Hana
Sušilová, Pavla Sušilová

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:
Dne 5.4.2013 byl stavebnímu úřadu doručen nesouhlas pana Ladislava Panáče, bytem Provaznická
1099/96, Ostrava Hrabůvka, který nesouhlasí s umístěním stavby vodovodu v účelové komunikaci, která
slouží pro přístup k chatám z důvodu její nesjízdnosti v době provádění prací a z důvodů nutnosti zřízení
nové přípojky k chatě z opačné strany je přípojka dnes. Při ústním jednání na mistě stavby dne 9.4.2013
byla námitka s panem Panáčem projednána. Postup provádění přeložky vodovodu a následně úpravy na
stávajících přípojkách byl panu Panáčovi vysvětlen. Do protokolu pak pan Panáč uvedl, že na písemných
námitkách již dále netrvá.

Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny.

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

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do J S 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-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. J stavebního zákona platnost 2 roky. Podrrúnky rozhodnutí o umístěni
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 10.10.2013.

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce obce Dolní Bečva a na úřední desce správního
orgánu, který ji vydal po dobu 15 dnů. Zároveň je nutno toto oznámení zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce, kde byla vyvěšena
nejpozději, se písemnost považuje za doručenou.

.. lij tj 'lJJó
Vyveseno dne: .

. ;11/ C U/!J
Sejmuto dne: .

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

Í'~UŘ''-
75655 DOLNí BE~. v,
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Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebniho zákona (dodejky):
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., !DDS: hcxgx4k
Město Rožnov pod Radhoštěrn, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn I
Obec Dolní Bečva, lDDS: rnsbj6f

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebniho zákona - veiejnou vyhláškou
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, lDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., roDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., roDS: v95uqfy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, roDS: zjq4rhz
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, roDS: jjfsbqc
Petr Kopeček, Tkalcovská č.p. 1370,75661 Rožnov pod Radhoštěrn 1
Martina Olivíková, Frenštátská č.p. 1042, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn I
František Doležel, Dolní Bečva č.p. 208, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn I
Ludmila Doleželová, Staňkova č.p. 241/30, Výškovice, 700 30 Otrava 30
Mgr. Ivan Bartoš, Pod vrchem č.p. 1387/4,35801 Kraslice
Eliška Brantlová, Pod vrchem č.p. 1178/1,35801 Kraslice
Libor Urban, Máchova č.p. 428/35, 74101 Nový Jičín 1
JUDr. Tomáš Vrána, roos. dzsg873
Mgr. Miloš Dvořák, soudní exekutor, lDDS: rdhg8cy
CAMPING ROŽNOV spol. s r.o., roDS: 8uxuwff
Sdružení obcí Mikroregionu V etín ko, várov č.p. 1080,755 OI Vsetín I
Petr Dlouhý, Dolní Bečva č.p. 479, 756 55 Dolní Bečva
Blanka Dlouhá, Dolní Bečva č.p. 479, 756 55 Dolní Bečva
Monika ewbound, Radhošťská č.p. 204, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn I
Eva Duchoňová, Vaculíkova č.p. 531/8, Lesná, Brno-sever
Vladimír Klímek, Dolní Bečva č.p. 59, 756 55 Dolní Bečva
Marie Klímková, Dolní Bečva č.p. 59,75655 Dolní Bečva
Ing. Jana Janků, Šeříková č.p. 624/34, Výškovice, 700 30 Ostrava 30
Ing. Liana Skácelová, Baarova č.p. 1047/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Ivo Neuwirth, Výstavní č.p. 2593/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Ing. Radim Cvik!, Výstavní č.p. 2640/2a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Mgr. Marek Cvikl, Kozlovice č.p. 905, 739 47 Kozlovice
Oldřich Vašek, Dolní Bečva č.p. 309,75661 Rožnov pod Radhoštěrn I
Růžena Vašková, Dolní Bečva č.p. 309,75655 Dolní Bečva
František Pyclík, Petruškova č.p. 2763/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Miroslava Pyclíková, Petruškova č.p. 2763/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Petr Rýdl, Revoluční č.p. 785/36, 74J 01 Nový Jičín I
Jana Šmajstrlová, Dolní č.p. 421, 744 OI Frenštát pod Radhoštěrn
Jaroslav Surý, Revoluční č.p. 2219/102,74101 ový Jičín I

aděžda Polanská, Družební č.p. 1002/5,74221 Kopřivnice I
Olga Heryánová, Družební č.p. 100 I/3, 742 21 Kopři vnice I
Kateřina Polanská, Dvořákova č.p. 1098/3,74221 Kopřivnice I
Irena Brnická, Trlicova č.p. 1201/42,741 01 Nový Jičín I
Jana MizerováDlouhá č.p. 1962/32,74101 ovýJičín I
Zbyněk Peřka, Dolní Bečva č.p. 27, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Peřková, Dolní Bečva č.p. 27,75655 Dolní Bečva
Otakar Vraná, Slovenská č.p. 2914/58, Hranice, 733 OI Karviná I
Vanda Vranová, Slovenská č.p. 2914/58, Hranice, 733 OJ Karviná I
František Pyclík, Petruškova č.p. 2763/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Miroslava Pyclíková, Petruškova č.p. 2763/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
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Ludmila Kocourková, Gregorova č.p. 1756/44,741 01 ový Jičín 1
Jarmila Pečonková, Dolní Bečva č.p. 63, 756 55 Dolní Bečva
Lenka Bílková, ádražní č.p. 2685/64, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Jiří Tichavský, I. máje č.p. 1278,75661 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ladislav Panáč, Provaznická č.p. 1099/96, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Mgr. Lenka Hudecová, Čs. armády č.p. 314,74283 Klimkovice
Mgr. Lenka Hudecová, Čs. armády č.p. 314,74283 Klimkovice
Eva Mikurdová, Havířská č.p. 886/12, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2
Lenka Vahalíková, Gregorova č.p. 1756/44,741 01 Nový Jičín 1
Jitka Urbanová, Gregorova č.p. 1752/43,741 O I Nový Jičín I
Hana Sušilová, Dolní Bečva č.p. 29, 756 55 Dolní Bečva
Miroslav Střalka, lDDS: 57227zx
Hana Suši1ová, Dolní Bečva č.p. 29, 756 55 Dolní Bečva
Pavla Sušilová, Dolní Bečva č.p. 29, 756 55 Dolní Bečva

dotčené správní úřady (na vědomí)
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje e sídlem ve Zlíně, lDDS: xwsai7r
Správa CHKO Beskydy, lDDS: dkkdkdj
Zlínský kraj, KÚ ZK, odbor dopravy a SH, roDS: scsbwku
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, lDDS: z3paa5u
Obec Dolní Bečva, lDDS: rnsbj6f
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy, - silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918,75661 Rožnov pod
Radhoštěm I


