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Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor vý tavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c/ zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpi ů (dále jen" tavební 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 15.5.2014 podal

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

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

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

rozhodnutí o umístění stavby

"Stavba místní komunikace na p.č. 244/18 a 285/32 včetně dešt'ové kanalizace v obci Dolní Bečva"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 244/18 (o tatni plocha), parc. Č. 285/25 (ostatní plocha), parc. č.
285/32 (ostatni plocha) v kata trálním území Dolní Bečva.

Druh a účel umisťované stavby:

Úsek Č. 1 - Stávající komunikace šířky 4,5 m na pozemku parc.č. 244/18 s povrchem z penetračního
makadamu bude rozšířena v úseku od domu č.p. 559 po dóm č.p. 434 na šířku 5,8 m po 0,128 00 km a
5,5 m po km 0,188 O.

Úsek č. 2 - Nově navržená komunikace v délce 147,02 m šířky 5,5 m bude umístěna na pozemku parc.č.
285/32 a spojí rozšiřovanou komunikaci komunikací na pozemku parc.č. 244/18.

Odvodnění komunikace je řešeno částečně do távající dešťové kanalizace - jižní část komunikace bude
odvodněna do nové uliční vpusti UV 3 napojené do stávající dešťové kanalizace, severní část komunikace
bude odvodněna do nových uličních vpustí UV1 a UV2, napojených do nové dešťové kanalizace
umístěné na pozemku parc.č. 244/18 a ukončené zasakovacím objektem.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vliv stavby nepřesahuje hranici stavebních pozemků

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu e situačním výkresem v měřítku 1 : 500 se zákresem
současného stavu území se zakreslením tavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb, který je součástí projektové dokumentace.

2. Úsek Č. 1 - Stávající komunikace šířky 4,5 m na pozemku parc.č. 244/18 s povrchem
z penetračního makadamu bude rozšířena v úseku od domu č.p. 559 po dům č.p. 434 na šířku 5,8
m po 0,128 00 km a 5,5 m po km 0,188 O. Stávající povrch bude nahrazen asfaltobetonu,
položeném mezi obrubníky. Prostor mezi komunikací a podezdívkami oplocení bude vyplněn
zámkovou dlažbou.

3. Úsek č.2 - Nově navržená komunikace v délce 147,02 m šířky 5,5 m bude umístěna na pozemku
parc.č. 285/32 a spojí rozšiřovanou komunikaci komunikací na pozemku parc.č. 244/18.

4. Odvodnění komunikace je řešeno částečně do távající dešťové kanalizace - jižní část
komunikace bude odvodněna do nové uliční vpu ti UV 3 napojené do stávající dešťové
kanalizace, severní čá t komunikace bude odvodněna do nových uličních vpustí UV1 a UV2,
napojených do nové dešťové kanalizace umístěné na pozemku parc.č. 244/18 a ukončené
zasakovacím objektem.

5. Stavba komunikace vyžaduje stavební povolení speciálním silničním stavebním úřadem.

6. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou a bude
zohledňovat podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních správců inženýrských sítí:

- Vyjádření VaK Vsetín, a.s. Č. 98/2014 ze dne 17.1.20143
- Vyjádření Telef6nica Czech Republic, a.s. č.j. 711811/13/13 ze dne 3.12.2013
- Vyjádření RWE Distribuční lužby, .r.o. zn. 5000882644 ze dne 9.1.2014
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1062491739 ze dne 14.1.2014

7. Budou dodrženy podmínky stanovisek dotčených orgánů:
• Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí č.j. MěÚ-

RpRlOŽP/01463/2014/SIT/13-246.6 ze dne 20.1.2014
o Dle zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 48 odst. 2 pism.c), § 14 odst.2:
V souvislosti s výstavbou ani budoucím užíváním uvedené tavby nesmí být dotčeny
žádné lesní pozemky ani porosty na nich v jakémkoliv rozsahu.

o Dle zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, §
40 odst. 5 pism.c), §4 pism.c):
Dojde-li při realizaci stavby k omezení silničního provozu, nebo bude-li umístěno nové
dopravní značení požádá zhotovitel zdejší Odbor dopravy o vydání Stanovení přechodné
úpravy dopravního značení, které bude odsouhlasené Policií ČR - Dopravní inspektorát
Vsetín.
Při realizaci stavby dodržet zákon Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění a prováděcí vyhlášku Č. 104/1997 Sb., v platném znění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správniho orgánu:

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva



Č.j. MěÚ-RpR/28282/20 14 str. 3

Odůvodnění:

Dne 15.5.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastru1cům řízení a dotčeným organum.
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 17.7.2014, ojehož výsledku byl
sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Dolní Bečva, který byl vydán
opatřením obecné povahy č. 0112012 dne 18.9.2012 zastupitelstvem obce Dolní Bečva a nabyl účinnosti
dne 3.10.2012. Jedná se o zastavěné území obce, v plochách BI - bydlení individuální, kde je možné
navrhovat stavby související technické infrastruktury.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. Umístění stavby je
v souladu s vyhl.č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Stanoviska sdělili:
Vyjádření VaK Vsetín, a.s. Č. 98/2014 ze dne 17.1.20143
Vyjádření Telefónica, Czech Republic, a.s. č.j. 711811/13/13 ze dne 3.12.2013
Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000882644 ze dne 9.1.2014
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1062491739 ze dne 14.1.2014
Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí Č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/01463/2014/SIT/13-246.6 ze dne 20.1.2014
Stanovisko Správa CHKO Beskydy č.j. 138/BEJI4 ze dne 21.1.2014

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, a to podle § 85 odst. 1 a) - žadatel
Obec Dolní Bečva, dle § 85 odst. 1b) obec na jejímž území se stavba umisťuje - obec Dolní Bečva, dle §
85 odst.2 a) - vlastník pozemků dotčených stavbou - Obec Dolní Bečva. Dále jsou účastníky řízení podle
§ 85 odst.2 b) osoby které mají vlastnické nebo jiné právo k pozemkům a stavbám na nich, které mají
společnou hranici se stavebním pozemkem parc.č. 244/18, parc. Č. 285/25, parc. č. 285/32 v katastrálním
území Dolní Bečva - jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. Č. 286/24, 286/23, 286/1, 286/2, 286/18, 285/16, 285/15, 285/14, 285/17, 285/19, 285/18, 329/5,
329/2, 329/1, 32914, 329/3, 325/4, 325/1, 325/5, 327/2, 325/7, 325/2, 285/1, 285/2, 285/31, 285/13,
285/30,285/27,285/9,285/10,285/11,286/11,286/16,278/21, 278/13, PK 286/1, PK 324/1 v
katastrálním území Dolní Bečva.

Účastníky územního řízení jsou také správci inženýrských sítí v dotčeném prostoru, jejich zařízení může
být stavbou přímo dotčeno - VaK Vsetín, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby,
S.r.o., ČEZ Distribuce a.s.
Vlastnická či jiná práva dalších osob nebudou umístěním stavby komunikace (jejím rozšířením a
propojením nijak dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

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 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-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 územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

"

otisk úředního razítka

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

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.

v 1J' ď' (lrJ1LjVyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .....~.~.: ..f.:..~.c:.rl..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

~BECNí UŘAD II /
756 b5 DOLNí BEČVNt.-;7r-?v

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. Ipísmo f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 1.8.2014.
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Obdrží:
účastnici řízení podle § 85 odst.l SZ (dodejky)
Obec Dolni Bečva, mDS: rnsbj6f

účastníci řízeni podle § 85 odst.2 SZ (veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, které mají společnou hranici se
stavebnim pozemkem parc.č. 244/18, parc. č. 285/25, parc. Č. 285/32 v katastrálním úzerni Dolni Bečva a
správci inženýrských sítí v dotčeném prostoru - VaK Vsetín, a.s., Telef6nica Czech Republic, a.s., RWE
Distribučni služby, S.r.o., ČEZ Distribuce a.s.

dotčené správni úřady
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
OÚ Dolni Bečva, mDS: rnsbj6f
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