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756 55  Dolní Bečva 
 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

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

(dále jen "žadatel") dne 5.2.2019 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

"Přeložka vodovodu Dolní Bečva - Dolní Rozpité" 
 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 654, parc. č. 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 158/1, 231/5, 231/12, 
231/20, 2635/2, 2690/1, 2691/3, 2691/9 v katastrálním území Dolní Bečva. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 

- přeložka vodovodu z PE 100 RC, SDR 11, DN 100 mm v délce 211,0 m 

- přepojení vodovodních přípojek na překládaný řad z PE 100 RC, SDR 11, DN 25 mm, DN 32 mm, 
DN 50 mm v celkové délce 52,0 m - 12 ks 

- osazení 2 ks sekčních uzávěrů DN 100 mm 

- osazení 1 ks podzemního hydrantu DN 80 mm 

- oprava povrchu asfaltové komunikace - 370 m2 
 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 
106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný 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 zahájení společného řízení 
podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené 
s ohledáním na místě na den 

4. dubna 2019 (čtvrtek) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na OÚ Dolní Bečva. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, úřední dny: Po a St 8,00 - 11,00 a 
12,00 - 17,00; Út, Čt a Pá 8,00 - 11,00 a 12,00 - 14,00). 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám 



Č.j. MěÚ-RpR/06630/2019 str. 2 

 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 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, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
  
 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
  
Ing. Věra Šulová 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů a zároveň i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
účastníci podle § 109 písm. a) až d) (s dodejkou)  postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
Dana Rakovanová, Jakobiho č.p. 325/7, Praha 10-Petrovice, 109 00  Praha 111 
Petra Bolcková, Dolní Bečva č.p. 553, 756 55  Dolní Bečva 
Zdeňka Bolcková, Dolní Bečva č.p. 553, 756 55  Dolní Bečva 
Monika Macurová, Dolní Bečva č.p. 585, 756 55  Dolní Bečva 
Drahomíra Kalusová, Dolní Bečva č.p. 584, 756 55  Dolní Bečva 
Radomíra Vysloužilová, Dolní Bečva č.p. 567, 756 55  Dolní Bečva 
Petr Balcar, Dolní Bečva č.p. 339, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Měchurová, Dolní Bečva č.p. 542, 756 55  Dolní Bečva 
Zdenka Juříčková, Dolní Bečva č.p. 540, 756 55  Dolní Bečva 
TG CREDIT CZ s.r.o., IDDS: tn465cf 
Božena Vondrusová, Dolní Bečva č.p. 585, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 567, 756 55  Dolní Bečva 
Petr Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 483, 756 55  Dolní Bečva 
Milada Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 483, 756 55  Dolní Bečva 
Svatopluk Měchura, Dolní Bečva č.p. 542, 756 55  Dolní Bečva 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: d79ch2h 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

  
účastníci podle § 109 písm. e) a f) (veřejnou vyhláškou) 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 877, 878, 1027, 740, 612, 918, 521, 26, 739, 922 a parc. č. 240/6, 240/9, 231/11, 157/6, 168, 169/1, 
231/19, 231/14  v katastrálním území Dolní Bečva 
 
dotčené správní úřady 
Obecní úřad Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
MěÚ Rožnov p.R., odbor výstavby a  ÚP, Letenská č.p. 1918, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
  
ostatní 
Obec Dolní Bečva  – k vyvěšení na úřední desce 
MěÚ Rožnov p.R., finanční odbor  – k vyvěšení na úřední desce 
 
Vypraveno dne: 21.2.2019 
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