
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor výstavby a územního plánování
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka: MěÚN ystl00816/20 14/Hr
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpRl08644/2014
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - lng.Helga Hrňová,
tel.: 571 661 153, email: hrnova.vyst@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 3.3.2014

datum vypravení: 6.3.2014

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
40502 Děčín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
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Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo ci zákona č. ] 83/2006 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 8.1.2014 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterou zastupuje

ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Sokolská 137/45,75701 Valašské Meziřfčí,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzeni:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"Dolní Bečva Kamenné DTS"
Dolní Bečva

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 321/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 323 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 325/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 325/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 334
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 349 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. ] 100 (lesní pozemek), parc.
Č. 1101/1 (lesni pozemek), parc. Č. 1101/4 (lesní pozemek), parc. č. 1104/3 (lesní pozemek), parc. Č.

1105/1 (lesní pozemek), parc. č. 11OS/2 (ostatní plocha), parc. Č. 1106/2 (lesní pozemek), parc. č. 1357/2
(trvalý travní porost), parc. č. 135713 (ostatní plocha), parc. Č. 1359 (trvalý trávní porost), parc. č. 1361
(ostatní plocha), parc. Č. 1363/1 (lesní pozemek), parc. Č. 1365/1 (lesní pozemek), parc. č. 1373/37 (trvalý
travní porost), parc. Č. 2149 (zahrada), parc. Č. 2150/1 (orná půda), parc. Č. 2150/2 (trvalý trav ní porost),
parc. Č. 2152 (ostatní plocha), parc. č. 2297/14 (lesní pozemek), parc. č. 2333 (trvalý travní porost), parc.
č. 2440 (lesní pozemek), parc. č. 2441 (trvalý travní porost), parc. Č. 2449 (trvalý travní porost), parc. Č.

2450 (ostatní plocha), parc. č. 2454/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2454/3 (trvalý travní porost), parc. č.
2456 (ostatní plocha), parc. č. 2457 (ostatní plocha), parc. Č. 2458 (ostatní plocha), parc. Č. 2462/2 (ostatní
plocha), parc. č. 2463/3 (ostatní plocha), parc. č. 2473/1 (lesní pozemek), parc. č. 2473/2 (zahrada), parc.
Č. 2484 (ostatní plocha), parc. Č. 2485/2 (trvalý travní porost), parc. Č. 2486 (trvalý travní porost), parc. Č.
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2487/3 (ostatní plocha), parc. č. 2493/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2508/1 (trvalý travní porost), parc.
č. 2509/1 (orná půda), parc.č. 251O(ostatní plocha), parc. Č. 2515 (orná půda), parc. č. 2523 (trvalý travní
porost), parc. č. 2528/4 (trvalý travní poro t), parc. č. 2528/5 (trvalý travní porost), parc. č. 2531/3
(ostatní plocha), parc. Č. 2533 (trvalý travní porost), parc. Č. 2535 (ostatní plocha), parc. Č. 2540 (ostatní
plocha), parc. č. 2547 (ostatní plocha), parc. č. 2548 (trvalý travní porost), parc. č. 2556 (trvalý travní
porost), parc. č. 2559 (trvalý travní porost), parc. č. 2563 (ostatní plocha), parc. č. 2564/3 (ostatní plocha),
parc. Č. 2567 (ostatní plocha), parc. Č. 2568/8 (lesní pozemek), parc. Č. 2568/9 (ostatní plocha), parc. Č.

2568/10 (trvalý travní porost), parc. č. 2568111 (ostatní plocha), parc. č. 2568/12 (lesní pozemek), parc. Č.

2568/13 (ostatní plocha), parc. Č. 2569/1 (trvalý travní porost), parc. Č. 2577/1 (trvalý travní porost), parc.
Č. 2577/6 (ostatní plocha), parc. Č. 2577/7 (ostatní plocha), parc. Č. 2582/1 (ostatní plocha), parc. Č. 2591
(trvalý travní porost), parc. Č. 2592/3 (orná půda), parc. Č. 2592/4 (ostatní plocha), parc. Č. 2593/2 (ostatní
plocha), parc. Č. 2598/1 (lesní pozemek), parc. Č. 2662 (ostatní plocha), parc. Č. 2668 (ostatní plocha),
parc. Č. 2672 (ostatní plocha), parc. Č. 2722 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva.

Druh a účel umisťované stavby:

rozšíření distribuční sítě VN a NN z důvodů elektrifikace stávajících rodinných domů

Stavba obsahuje:
- PSO1: k.iosková trafostanice

SOOI kabelové vedení VN
S002 kabelové vedení NN

Určení prostorového řešení stavby:
- Liniová podzemní stavba VN a NN vřetně k.iosku DTS

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Stavba podzemního vedení VN má ochranné pásmo šířky 1,0 m na obě strany po obou stranách.
- Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

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

2. Bude provedeno rozšíření distribuční sítě VN o novou kabelovou odbočku, která bude napojena ze
stávajícího vedení VN ze stávajícího betonového sloupu na pozemku parc.č. 1373/37 k.ú. Dolní
Bečva přes nový úsekový odpojovač. Kabelové vedení VN 3xlxAXEKVCE 70 délky cca 2542 m
bude vedena v zemi převážně v účelových komunikacích a ukončena v nové DTS na pozemku parc.č.
2577/6 k.ú. Dolní Bečva.

3. Nová k.iosková trafostanice bude umístěna na pozemku parc.č. 2577/6 a je výrobkem plnícím funkci
stavby - pochozí kiosková trafostanice 22/0,42 KV od firmy Betonbau UF2530. Trafo 250 kV.
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4. Z nové trafostanice DTS na pozemku parc.č. 2577/6 bude vedeno kabelové vedení NN, které bude
ukončeno v přípojkových a rozpojovacích skříních na hranici žadatelů o připojení na el. distribuční
síť. Rozšíření distribuční sítě NN bude provedeno kabelem 2xAYKY 3x240+ 120 v délce 273 m,
2xAYKY 3x120x+70 v délce 1494 m, 2xAYKY 4x70 v délce 601 m, AYKY 4x35 v délce 342 m a
AYKY 4x25 v délce 121m. na pozemku parc.č. 2149 bude napojeno na stávající vedení NN. Trasa
vedení NN bude vedeno převážně v trase stávající účelové komunikace.

5. Budou respektovány podmínky, obsažené ve vyjádřeních a stanoviskách správců inženýrských sítí:
~ Vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1060102800 ze dne 29.10.2013, zn. 0100143462 ze dne

12.3.2013
~ Vyjádření VaK Vsetín, a.s. Č. 1632/2013 ze dne 24.10.2013
~ Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 684535/13 ze dne 22.10.2013
~ Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000855754 ze dne 23.10.2013

6. Budou dodrženy podmínky, obsažené v závazných stanoviscích dotčených orgánů:
a) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-5979-2NS-20 13

ze dne 5.11.2013:

o 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. 24612001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).

b) Koordinované závazné stanovisko - MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí č.j. MěÚ-
RpRlOŽP/08059/2013/NoN88-246.6 ze dne 3.4.2013

o Veškeré odpady vznikající při výstavbě a provozu lze předat ke zneškodnění pouze firmě
k této činnosti vybavené a oprávněné nebo využít odpovídajícím způsobem.

o U citovaných lesních pozemků IPUFLI, kde unústěním stavby dojde kjejich záboru, je
v souladu s ustanovením § 13 odst.l zákona Č. 289/95 Sb., o lesích nutno příslušnou plochu
Út. Pruh pozemku nad kabelovým vedením o šířce jeho ochranného pásma! omezit pro plnění
funkce lesa po celou dobu jeho existence, případně i dočasně odejmout pro plnění funkcí lesa
na dobu trvání stavebních prací. Proto nejpozději před zahájením stavebních prací investor
požádá zdejší orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o odnětí a omezení ve využití
dotčených částí uvedených pozemků pro plnění funkce lesa a žádost doloží příslušnými
přílohami dle ust. § 16 a § 17 zákona Č. 28911995 Sb., o lesích

7. Dle § 103 odst. 1 písmo e) 4 nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení,

8. Stavbu je možné užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 8.1.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
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Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným organum.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
25.2.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

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.

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 vysoký 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, které definuje vyhláška Č.

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace je zpracována oprávněnou
osobou, je úplná a přehledná, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad konstatuje soulad záměru s požadavky § 90 stavebního zákona. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Stanoviska sdělili:
Koordinované závazné stanovisko - MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/08059/2013/NoA/88-246.6 ze dne 3.4.2013
Rozhodnutí OÚ Dolní Bečva č.6/2013 čj. OÚ-792/20l3 ze dne 19.7.2013 (zvl.užívání
poz.komunikací)
Stanovisko - Obec Dolní Bečva zn. OÚ-307/2013 ze dne 6.1.2014
Závazné stanovisko - Správa CHKO Beskydy č.j. 10664/BE/2013-002 ze dne 27.8.2013
Vyjádření - Lesy ČR, lesní správa Rožnov p.R. č.j. LCRI16/000877/2013 ze dne 9.7.2013
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-5979-2NS-2013 ze
dne 5.11.2013
Vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1060102800 ze dne 29.10.2013, zn. 0100143462 ze dne
12.3.2013
Vyjádření VaK Vsetín, a.s. Č. 1632/2013 ze dne 24.10.2013
Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.. č.j. 684535/13 ze dne 22.10.2013
Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000855754 ze dne 23.10.2013

Stavebník předložil smlouvy o právu provést stavbu uzavřené s vlastníky pozemků, dotčených liniovou
stavbou.

Dne 12.2.2014 byla stavebnímu úřadu doručena námitka účastníka řízení pana Josefa Solanského, Dolní
Bečva 70. Pan Solanský namítá, že dle geometrických měření není katastrální mapa v souladu se
skutečností a historicky známými hranicemi pozemků. Že zpevněná komunikace, která je stále na
stejném místě (déle než pamatují nejstarší pamětníci) je nyní dle zaměření na jeho pozemku. Námitka se
týká skutečnosti, že skutečný průběh komunikace, do které bude ukládán el. kabel nesouhlasí se zákresem
v katastrální mapě. Námitka se netýká umístění stavby kabelového vedení. Jedná se o majetkoprávní
záležitost mezi vlastníkem pozemků a vlastníkem veřejné komunikace, jejíž skutečné umístění
neodpovídá zákresu v mapách katastru nemovitostí.
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Stavebník předložil stavebnímu úřadu smlouvu uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce a.s. a panem
Josefem Solanským o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1101/1, 1100, 1101/4, 1105/J jejíž
přílohou je zákres stavby do katastrální mapy.

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;

Účastníci řízení - byli stanoveni v souladu s § 85 stavebního zákona, to je dle § 85 odst. 1 žadatel - ČEZ
Distribuce, a. s., a obec, na jej írnž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Dolní Bečva, dále
pak dle § 85 odst. 2 a) vlastníci stavbou dotčených pozemků a správci dotčených inženýrských sítí, to je:

Karel Kuběna, Martina Kuběnová, Ing. Miroslava Kuběnová, Jan Švábik, Josef Malík, Marie Malíková,
Zdeněk Růčka, Jana Maléřová, Radka Dorotíková, Josef Šíra, Drahomíra Šírová, Zdenka Traburová, Lesy
České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěrn, Michal Čech, Josef Solanský, Amálie
Suchánková, Jaromír Vojkůvka, Marie Stavjařová, Jiří Stavjař, Vladan Šurík, Božena Hetmanová,
František Růčka, Ludmila Vojtušová, Marie Mrázková, František Bolcek, Josef Vavřín, Hana Sadílková,
Ing. Milena Kašparová, MUDr. Arnošt Choleva, Jaroslava Cholevová, Ing. Petr Šumbera, Ing. Jana
Šurnberová, Libor Solanský, Bohumil Bubeníček, Miluše Bubeníčková, MUDr. Pavla Klímová, Mgr.
Jana Hrubá, Šárka Hrubá, Karla Lepíková, Ing. Andreas Triandafilu, Ing. Petr Machýček, Zuzana
Juráková, Karel Růčka, Petr Růčka, Jarmila Skalíková, Františka Adarnčíková, Tomáš Adámek, Josef
Andrys, Milena Bernhauserová, Jana Besedová, Slavomír Blinka, Martina Blinková, Josef Bolcek, Jana
Bolcková, Antonín Borák, Lenka Brhlová, Dagmar Brychová, Anna Billová, Antonín Červený, Jiří
Červený, Svatopluk Červený, Vlastislav Červený, Vojtěch Červený, Josef Daněk, Miloš Dědič, Josef
Divín, Marie Divínová, Ing. Radek Divín, Vladislav Divín, Ludmila Divínová, Marie Divínová,
Pravoslav Dorda, Hana Dordová, Hynek Fister, Metoděj Fojtášek, Veronika Fojtášková, Olga
Gavelčíková, Květoslava Geburková, Anna Hajdová, Zdenka Hamanová, Ilona Horáková, Božena
Hrstková, JUDr. Jana Hrstková, Ph.D., Iva Hřibová, Veronika Idesová, Olga Janáčová, Radomír Javořík,
Monika Jenišová, Marie Jindruchová, Richard Juchelka, Petr Kacíř, Pavla Cupánková, Marie Kastnerová,
Antonie Komedová, Eva Kořená, Jan Krba, Pavel Krba, Dana Krupová, Naděžda Křenková, Jaroslava
Křivá, Květoslava Kundlová, Ing. Jan Lacina, Marie Lakomá, Ludmila Liberdová, Olga Machalová, Mgr.
Zuzana Majvaldová, Jaroslav Maléř, Pavel Maléř, Zdenka Malinová, Eva Matoušová, Ing. Vladimír
Mikeš, Emilie Mikudová, Jana Mikulicová, Karla Mrázková, Mgr. Iva Mročková, Robert Nedeljak,
Helena Ondruchová, Rudolf Ondrušek, Jana Palátová, Jaroslav Paprskář, Marie Pavel ková, Ing. Jaroslav
Perutka, Ing. Ivana Plhalová, Radka Poláková, Jaroslav Rára, Zdenka Raždíková, Miroslava Rostková,
František Růčka, Jan Růčka, Pavel Růčka, Radek Růčka, Vlasta Růčková, Sdružení spoluvlastníků
singulárního lesa Horní Rozpité, Michal Sekyra, Ondřej Skalík, Ing. Petr Skalík, Petr Skalík, Růžena
Slavičínská, Jan Slavík, Marián Slavík, Bohumila Slavíková, František Slížek, Emilie Solanská, František
Solanský, Josef Solanský, Libor Solanský, Tomáš Souček, Ludmila Stavinohová, Jarmila Studená, Ing.
Petr Svoboda, Vladislav Šena, Jana Šenová, Drahomíra Širnurdová, Stanislav Šíra, Jiří Šiška, Ing. Zdeněk
Šiška, Jana Škarková, Alois Šturala, Jaroslav Štůrala, Oldřich Šturala, Ludmila Šturalová, Bedřich Švihel,
Bohuslav Švihel, Jan Švihel, Jan Švihel, Jan Švihel, Josef Švihel, Miroslav Švihel, Oldřich Švihel,
Markéta Trojáková, Petra Urbánková, Alena Václavíková, Jan Valchář, Veronika Valchářová, František
Vašek, Zdeněk Vašek, Ivana Vašutová, Ludmila Vašůtová, Marie Vavřínová, Marie Večerková, Libuše
Vilímová, Ing. Ladislav Višněvský, Ing. Pavla Višněvská, Josef Vojkůvka, Michal Vojkůvka, Miroslav
Vojkůvka, Václav Vojkůvka, Dagmar Weissová, Karel Wrobel, Ludmila Wroblová, Mgr. David Zapletal,
Marie Zapletalová, František Závorka, Jan Závorka, Rudolf Závorka, Zdeněk Závorka, Miroslava
Žitníková, Anna Solanská, Radka Solanská, Trena osková, Urshula Schaumann, Jitka Žibritová, Emilie
Konečná, Jan Janík, Blanka Janíková, Radek Janča, Mgr.lng. Radim Opletal SOUDNÍ EXEKUTOR, Jan
Pekárek SOUDNÍ EXEKUTOR, JUDr. Ingrid Švecová soudní exekutor, JUDr. Karel Urban soudní
exekutor, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín.
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Dle § 85 odst. 2 b) jsou účastníky řízení také vlastníci pozemků parc.č. 1367/2, 1362, 1364/2, 1363/2,
2296, 2298/1, 1351, 1354/2, 2430, 110 I/ 12, 1098/1, 2569/2 bezprostředně sousedících se stavebním
pozemkem v místě stavby, kteří mohou být dotčení zásahem ochranného pásma VN nebo prováděním
prací v bezprostřední blízkosti hranice pozemku.

Protože se jedná o stavbu v rozsahu, kde vlastnictví, ani jiná práva k dalším (vzdálenějších) pozemků a
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena, byl okruh účastníků stanoven, jak je výše
uvedeno.

V souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona, je-Ii v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se
územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 a) stavebního zákona a
dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 b) stavebního zákona se
doručuje územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Veřejnou vyhláškou je doručováno také účastníkům
řízení, jejichž pobyt není stavebnímu úřadu znám.

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-Ii 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.

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.

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. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
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 oparřen elekrronickým podpisem)
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí
vydal (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm) a obce, 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
na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. 15.den po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne !...~(.:..~:..f!::..(.1.'...

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

.JBECNí ÚŘAD
75655 DOLNí BEČVA /

Obdrží: II? ~
Veřejnou vyhláškou vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčenými umístěním stavby a vlastníci
dotčených pozemků, jejichž pobyt není stavebnímu úřadu znám.

Obec Dolní Bečva, mDS: rnsbj6f - vyvěšení na úřední desku


