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ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěrn, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. I písmo ci zákona Č. 183/2006 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 21.6.2013 podal

Ing. Drahoslav Jedlička, nar. 22.4.1955, Vinařská 359/44, 603 00 Brno
(dále jen "žadatel"),

I.

a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí
Prodloužení

(dále jen "stavba") na pozemku parc.
Bečva.

Druh a účel umisťované

o umístění

Sb., o podrobnější

úpravě

stavby

vodovodu Dolní Bečva - Vaškovy skalky

Č.

472/3 PK, -+78/25- ostatní plocha v katastrálním

území Dolní

stavby:

prodloužení vodovodního
v celkové délce 249,2 m.

Vymezení území dotčeného

řádu v lokalitě

Vaškovy

skalky - z potrubí

PElOO,SDR

II, D

80 mm

vlivy stavby.

Vliv stavby nepřesahuje hranici stavebních
pásmo vodovodu 0,3 m hranici sousedního

pozemků,
pozemku.

kromě parc.č. 496/3 kde přesahuje

ochranné
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Stanoví podmínky

p.·o umístční stavby:

I.

Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku
I : 350 se zákresem
současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vI i VLI na okol í, zej ména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb.

2.

'ový vodovodní řád bude napojen na stávající vodovodní řád na pozemku parc.č. 472/3
v katastrálním území Dolní Bečva, a dále bude pokračovat v pozemku parc.č. 478/25 k.ú. Dolní
Bečva kolem chatoviště na úroveň parc.č. 478/22.
a prodloužení vodovodu budou osazeny 2
hydranty - hydrant H I O 80 u hranice s pozemkem parc.č. 478/14 a hydrant H2 O 80 na
konci prodloužení vodovodu. Celková délka prodloužení vodovodu bude 249,2 m.

3.

Prodloužení vodovodního řádu bude provedeno
řádu v pozemku parc.č. 47213.

po provedení

4.

Stavba vyžaduje stavební povolení vodoprávního

úřadu.

S.

Projektová
dokumentace
pro stavební řízení bude zpracována
oprávněnou
osobou
zohledňovat podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních správců inženýrských sítí:
Vyjádření ČEZ Di tribuce, a.s. zn. O I00207200 ze dne 3.10.2013
Vyjádření VaK Vsetín, a.s. Č. 1576/2013 ze dne 9.10.2013
Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 10 1443/1 2 ze dne 12.6.2012
Vyjádření RWE Distribuční služby, S.r.O. zn. 5000643025 ze dne 12.5.2012

přeložky

stávajícího

vodovodního

a bude

S. Budou dodrženy podmínky stanovisek dotčených orgánů:
a) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí č.j. MěÚRpR/OŽP/24I 52120 12/STT131 0-246.6 ze dne 27.6.2012
r Dle ~ákona Č. 251/2001 Sb., o vodách a o ~měně nékterych rákonů (vodní zákon), ve znění
poz.déjšich predpisu, § 106 \' souvislosti s § 18 odst. I:
O stavební povolení stavby je nutno požádat vodoprávní úřad OŽP MěÚ Rožnov pod
Radhoštěrn ..
> Dle zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích CI o změně CI doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších piedpisů, v souvislosti s § 48 odst. 2 pism.c), § /4 odst.2:
V souvislosti s výstavbou ani budoucím užíváním uvedené stavby nesmí být dotčeny
žádné lesní pozemky ani porosty na nich v jakémkoliv rozsahu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí
Ing. Drahoslav

Jedlička,

nar. 22.4.1955,

správního

orgánu:

Vinařská 359/44, 603 00 Brno

Odůvodnění:
Dne 21.6.2013 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 24.6.2013 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 19.8.2013.
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
19.9.2013, ojehož výsledku byl sep án protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohrožený
zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schváleným územním plánem obce Dolní Bečva, který byl vydán opatřením obecné povahy Č. O I120 12
dne 18.9.2012 zastupitelstvern
obce Dolní Bečva a nabyl účinnosti dne 3.10.2012. jedná. Jedná se o
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zastavěné území obce, v plochách
související technické infrastruktury.

RI -

plochy

rodinné

rekreace,

kde je možné

navrhovat

stavby

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. Umístění stavby je
v souladu s vyhl.č. 50 I12006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území. Ochranné pásmo
vodovodu nebude zasahovat mimo dotčené pozemky.

Stanoviska sděli li:
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. O I00066606 ze dne 12.6.2012
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. O I00207200 ze dne 3.10.2013
Vyjádření ČEZ rTC Services, a.s. zn. 0200036665 ze dne 12.6.2012
Vyjádření ČEZ rTC Services, a.s. zn. 0200144703 ze dne 3.10.2013
Vyjádření VaK Vsetín, a.s. Č. 0875/2012/2012
ze dne 26.6.2012
Vyjádření VaK Vsetín, a.s. Č. 1576/2013 ze dne 9.10.2013
Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 10 1443/12 ze dne 12.6.2012
Vyjádření RWE Distribuční služby, S.r.o. zn. 5000643025 zc dnc 12.5.2012
Stanovisko Správa CHKO Beskydy č.j. 2535/BE/20 12 ze dne 11.7.2012
Koordinované
závazné
stanovisko
MěÚ Rožnov p.R. odboru životního
prostředí č.j.
RpR/OŽP124152120 12/STT/31 0-246.6 7.C dne 27 .6.2012
Stanovisko Policie ČR DI Vsetín čj. KRPZ-I 103-1 /ČJ-20 12-151506 ze dne 8.10.2012
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 472/3
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 478/25
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlín kého kraje č.j. HSZL-3439-2NS-20
dne 15.7.2013
Rozhodnutí MěÚ Rožnov p.R. odboru dopravy č.j. MěÚ-RpR/27362120
13 ze dne 19.8.2013

Stavební
úřad zaj istil
vyžadovaných zvláštními

vzájemný
soulad předložených
předpisy a zahrnul je do podmínek

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno
výroku uvedených.

ve výroku rozhodnutí,

závazných
rozhodnutí.

stanovisek

za použití ustanovení

dotčených
právních

MěÚ-

13 ze

orgánů

předpisů

ve

Účastníci řízení:
Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 85 stavebního zákona, a to žadatel, obec na jejímž území se
stavba umisťuje, dále vlastníci pozemků dotčených stavbou, vlastníci pozemků, které mají společnou
hranici s pozemkem parc.č. 478125 a správci inženýrských sítí v dotčeném prostoru, jejich zařízení může
být stavbou přímo dotčeno: JUDr. Jana Jedličková, Mgr. Václav Knápek, Andrea Opatovská, Vladislav
Pachuta, Ing. Jiří Tajchman, Mgr. Libora Kalvarová, Lubomír Nohavica, Ilona Nohavicová,
Daniel
Vacura, Mgr. Blanka Flisníková, Jitka Pešková, Vlastimil Fulneček, Věra Fulnečková, Ing. Petr Andiel,
Martina Olivíková,
Olga Tichá, Emil Jemelík, Lenka Jemelíková, Oldřich Vašek, Růžena Vašková, ČEZ
Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Ředitelství silnic Zlínského kraje.příspěvkova
organizace, Obec Dolní Bečva.
Vlastnická či jiná práva dalších o. ob nebudou umístěním prodloužení vodovodu přímo dotčena. Jedná se
o podzemní stavbu, jejíž ochranné pásmo nebude zasahovat do dalších pozemků, než je uvedeno ve
výroku.
Vypořádání

s návrhy a námitkami

Účastníci neuplatnili
Vypořádání

s vyjádřeními

účastníků:

návrhy a námitky.
účastníků

Účastníci se k podkladům

k podklad lim rozhodnutí:

rozhodnutí

nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do I S dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
stavebního řádu KÚ Zlínského k.raje podáním u zdejšího správního orgánu.

plánování

a

Odvolání se podává s potřebným počtem tejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
lepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutÍ. jednotlivý
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení.

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 . tavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

o umístění

otisk úředního razítka

Ing. Helga Hrňová
referent oddělení stavebního
odboru výstavby a ÚP
(dokument

je opatien

elektronickvm

úřadu
podpisem)

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 21.10.2013.

poplatcích

položky

17 odst. I písmo h) ve

Toto oznámení mu í být vyvěšeno po dobu I S dnů na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí
vydal (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm) a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Zároveň je nutno toto rozhodnutí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Protože se písemnost
vyvěšuje na dvou úředních deskách, za den doručení se považuje den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. IS.den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
vv

Vyveseno dne:

/"

1/~!)

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje

.

.

SeJI11uto dne

clé1 lI-

vyvěšení a sejmutí oznámení.

t~/&

.

OBECNI (JR,!-,
75655 DOLNí BEC

Obdrží:
účastníci
Olga Tichá, Dobrková Lhota č.p. 52 - veřejnou vyhláškou
ostatní
Obec Dolní Bečva, fDDS: rnsbj6f - k vyvěšení na úřední desku

