
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor životního prostředí
Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spis.zn.:MěÚ/OŽP /03115/20] 4NHlČo- 231/1
Č.j.:MěÚ-RpRl06950/2014
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba: Čotková Jana
tel.: 57] 661 256, e-mail:cotkova.zp@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 19.2.2014
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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁ VNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

1 9 -02- 2014Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČO 47674652, Jasenícká 1106,75501 Vsetín,
(dále jen "stavebník") dne 23.1.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

Přeložka vodovodu - ČS Orbita

na pozemku st. p. 746, parc. č. 440/3, 440/4, 465/1,467,469/2,470,472/1,472/4,478/2,478/5,478/38,478/39,
498/1,498/3,512/6,516/5,516/10,516/12,2643/1,2643/3, p. e. n. 472/3, p. p. k. 440/1, 465/3 v katastrálním
území Dolní Bečva, parc. č. 1685/5, 1747/1, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1754/9, 3623/1, 3624/3, 3743 v
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o stavbě:

Jedná se o výměnu a přeložku stávajícího vodovodního potrubí. Po položení nového vodovodního potrubí bude
toto následně propojeno se starým vodovodem a po následném přepojení vodovodních přípojek bude starý
vodovod vyřazen z provozu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon"), ajako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního
prostředí, úřední dny Po a St 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00; Út a čt 8,00 - 11,00 a 12,00 - 13,30; Pá 8,00 - 11,00).

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. I stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Jana Čotková
referent odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce pod dobu 15 dnů a zároveň způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBECNí ÚŘAD
756 55 DOLNí BEČVA

I~~/
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., roDS: hcxgx4k
Obec Dolní Bečva, roDS: msbj6f
Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Jaroslavem Poláškem, Masarykovo náměstí č.p. 128,75661
Rožnov pod Radhoštěm 1

dotčené správní úřady (na vědomí)
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, roDS: xwsai7r
Správa CHKO Beskydy, roDS: dkkdkdj
Zlínský kraj, KÚ ZK, odbor dopravy a SH, roDS: scsbwku
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, roDS: z3paa5u
Obec Dolní Bečva, roDS: msbj6f
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

ostatní
MěÚ Rožnov p.R., odbor vnitřních věcí - k vyvěšení na úřední desku, Masarykovo nám. č.p. 128,75661
Rožnov pod Radhoštěm 1

Vypraveno dne: 19.2.2014



Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 57195758-14769-140219153740, že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.02.2014 v 15:38:17. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti
kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných
kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 19.02.2014 13:45:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:
číslo kvalifikovaného certifikátu 17 48 3B, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [Je 47114983] pro podepisující osobu
(označující osobu) Jana Čotková, referent, odbor životního prostředí, 39, Město Rožnov pod Radhoštěm
[IČ 00304271]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Obec Dolní Bečva

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
19.02.2014
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Jméno, příjmení a podpis osoby" ~rá"all[t{>,JQz!
Jana Vavřínová 0

Otisk úředního razítka: ( g.
*

Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu zneplatněnych kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného
certifikátu 17 48 3B, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.
Kontrolu této ověřovacf doložky lze provést v centrálni evidenci ověrovacich doložek přístupné způsobem umoiůujicťm dálkový
přístup na adrese https://www.czecllpoint.c7loverovacidolozky.


