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ROZHODNUTÍ 
  

 

Výroková část: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ 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 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.2.2019 podala 

Obec Dolní Bečva, IČO 00303747, Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 

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

 

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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

veřejné osvětlení komunikace ke sportovnímu areálu a uvnitř něj 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 13 (ostatní plocha), parc. č. 14 (ostatní plocha), parc. č. 18/1 
(ostatní plocha), parc. č. 20/1 (trvalý travní porost), parc. č. 20/4 (trvalý travní porost), parc. č. 20/5 
(ostatní plocha), parc. č. 20/6 (zahrada), parc. č. 25/1 (ostatní plocha), parc. č. 25/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 2712/1 (vodní plocha), parc. č. 2712/2 (vodní plocha), parc. č. 2801/8 (ostatní plocha), parc. č. 2801/9 
(ostatní plocha), parc. č. 2801/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Rozšíření veřejného osvětlení v obci Dolní Bečva podél komunikace od silnice I/ 35 ke sportovnímu 
areálu a osvětlení sportovního areálu. 

- Osvětlovací soustava bude v rozsahu dvanácti ocelových bezpaticových stožárů, nadzemní výšky 
(8m), osazeny osvětlovacími tělesy typu ATOS, SON-T 70 W, s výložníky o dl. 1000 mm.  

- Rozvody budou provedeny zemním kabelem CYKY-J 4,0 x 16 mm2.  

- Vedení VO se podzemní částí bude napojovat na stávající rozvaděč veřejného osvětlení RVO na 
parc. č. 20/4. 

- Instalovaný příkon bude 12,0 x 85,1 W (výbojky SON-T 70 W) = 1021 W. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavba svým umístěním nepřesáhne hranici stavebního pozemku, čímž nebude mít negativní vliv na 
okolní pozemky. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

2. Nové vedení veřejného osvětlení bude napojeno ze stávajícího ze stávajícího rozvaděče RVO na 
pozemku parc.č. 20/4, odkud bude vedeno v zemi přes pozemky parc.č. 20/4, 20/5, 20/6, 20/1, 
2712/1, 2801/9, 2801/10, 2801/8 25/2, 25/1, 18/1, 2712/2, 14, 13 podél komunikace ke sportovnímu 
areálu a uvnitř areálu,  

3. kde bude ukončeno u stožáru VO, jak je zakresleno ve výkrese situace.  

4. V souladu s ustanovením § 92 odst.1 stavebního zákona u stavebních záměru uvedených v § 103 odst. 
1 písm. e) bodů 4-8 stavebního zákona musí být zpracována dokumentace pro provádění stavby a 
v jednom vyhotovení předložena stavebnímu úřadu. 

5. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vlastníků a provozovatelů sítí technické                  
a dopravní infrastruktury, uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních: 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 9.4.2019 č.j.582335/18 
- T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E07172/19 ze dne 18.2.2019 
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 31.1.2019, zn. 001102311338 
- GridServices, s.r.o. ze dne 26.11.2018, zn. 5001826530 
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., dne 14.11.2018 č. 2691/2018 

6. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, po dokončení stavby stavebník 
požádá o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 
Kristýna Adamcová, nar. 19.3.1989, Dolní Bečva 177, 756 55  Dolní Bečva 
Radek Bil, nar. 27.7.1983, Hynčice 99, 742 35  Vražné 
Zbyněk Bolcek, nar. 4.4.1977, Dolní Bečva 354, 756 55  Dolní Bečva 
Jarmila Harabišová, nar. 18.9.1934, Dolní Bečva 389, 756 55  Dolní Bečva 
Karel Koleček, nar. 16.11.1985, Horní Bečva 741, 756 57  Horní Bečva 
Mgr. Martin Ludvík, nar. 10.12.1979, Dolní Bečva 656, 756 55  Dolní Bečva 
František Macurek, nar. 4.11.1951, Frenštátská 410, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
Vít Macháček, nar. 19.6.1985, Dolní Bečva 14, 756 55  Dolní Bečva 
Jan Maléř, 756 55  Dolní Bečva 199 
Jiří Maléř, Adresa neznámá 
Martin Maléř, Adresa neznámá 
Mgr. Zdeněk Maléř, nar. 9.4.1956, Dolní Bečva 596, 756 55  Dolní Bečva 
Kristýna Maléřová, 756 55  Dolní Bečva 199 
Jaroslava Ostřanská, nar. 7.11.1948, Dolní Bečva 569, 756 55  Dolní Bečva 
JUDr. Drahomír Růčka, nar. 9.1.1958, Máchova 187, 550 01  Broumov 
Jan Solanský, 756 55  Dolní Bečva 32 
Jan Vojkůvka, adresa neznámá 
Barbora Vojkůvková, adresa neznámá 
Altra, a.s., Poděbradova 3213/63b, 702 00  Ostrava 
Lesy České republiky,s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2461, 756 61  Rožnov pod 
Radhoštěm 
SINGULÁR v.o.s., Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 5.2.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a 
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
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žadatel dne 14.2.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
4.6.2019. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavba veřejného osvětlení je umisťována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka. 
Stavebník předložil souhlas vlastníků dotčených pozemku dle § 184a vyznačený na situačním výkrese.     
a stavebníkem nebyly k žádosti doloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků se stavebním záměrem, 
a to v souladu s ustanovením § 1129 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
Stavba je navržena 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. 
Nachází v ploše Z* - plochy sídelní zeleně, BI - plochy bydlení individuální, OS -plocha občanského 
vybavení plochy pro tělovýchovu a sport, kde je umístění technické infastruktury přípustné. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhl.č. 501/2006 Sb., která 
stanoví, že dle ust. § 24 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb. se rozvodná energetická vedení v zastavěném území 
obcí umisťují po zem, což navrhovaná stavba, která je umisťována v zastavěném území splňuje.  

Výše uvedený záměr nevyžaduje podle § 103 stavebního zákona v platném znění stavební povolení ani 
ohlášení, je možno je provést na základě pravomocného územního rozhodnutí.  

Stanoviska sdělili: 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 9.4.2019 č.j.582335/18 
- T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E07172/19 ze dne 18.2.2019 
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 31.1.2019, zn. 001102311338 
- GridServices, s.r.o. ze dne 26.11.2018, zn. 5001826530 
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., dne 14.11.2018 č. 2691/2018 
- MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, dne 17.4.2019, č.j. MěÚ/OŽP/07720/2019/VaD/101-246.6 
- Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 20.3.2019 č.j.0803/BE/2019-2 
- Obec Dolní Bečva dne 29.3.2019, zn. OÚ-272/2019 – povolení zv. užívání MK č.1/2019 

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 – další dotčené osoby: 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, resp. navrhovateli, vlastníkům 
dotčených pozemků – Obec Dolní Bečva, Kristýna Adamcová, Radek Bil, Zbyněk Bolcek, Jarmila 
Harabišová, Karel Koleček, Mgr. Martin Ludvík, František Macurek, Vít Macháček, Jan Maléř, Jiří 
Maléř, Martin Maléř, Mgr. Zdeněk Maléř, Kristýna Maléřová, Jaroslava Ostřanská, JUDr. Drahomír 
Růčka, Jan Solanský, Jan Vojkůvka, Barbora Vojkůvková, Altra, a.s., Lesy České republiky, s.p., Lesní 
správa Rožnov pod Radhoštěm SINGULÁR v.o.s.,   

Vzhledem k charakteru a umístění stavby nemohou být stavbou dotčena vlastnická nebo jiná práva 
k pozemkům sousedním se stavebními pozemky a k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem 
tímto povolením přímo dotčena.  Účastníky územního řízení jsou dále vlastnici a správci inženýrských 
sítí, které mohou být stavbou dotčeny – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,   GridServices, s.r.o., 
Vodovody a kanalizace. Účastníkem územního řízení je také obec na jejímž území se stavba navrhuje – 
Obec Dolní Bečva.  

V průběhu územního řízení nebyly uplatněny žádné návrhy a námitky účastníků řízení, ani se nikdo 
nevyjádřil k podkladům rozhodnutí. 
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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, 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 k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 

 
 
 
  
Ing. Helga Hrňová 
samostatný odborný referent   
odboru výstavby a ÚP 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 
výši 1000 Kč byl zaplacen 20.8.2019. 
 
 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
Kristýna Adamcová, Dolní Bečva č.p. 177, 756 55  Dolní Bečva 
Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz 
Jarmila Harabišová, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55  Dolní Bečva 
Karel Koleček, Horní Bečva č.p. 741, 756 57  Horní Bečva 
Mgr. Martin Ludvík, Dolní Bečva č.p. 656, 756 55  Dolní Bečva 
František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Vít Macháček, Dolní Bečva č.p. 14, 756 55  Dolní Bečva 
Mgr. Zdeněk Maléř, Dolní Bečva č.p. 596, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Ostřanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55  Dolní Bečva 
JUDr. Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01  Broumov 1 
Altra, a.s., IDDS: wfecred 
Lesy České republiky,s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, IDDS: e8jcfsn 
SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx 
Oldřiška Jurečková, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55  Dolní Bečva 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
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účastníci – veřejnou vyhláškou  
Maléř Jiří 
Maléř Martin 
Vojkůvka Jan 
Vojkůvková Barbora 
Bil Radek 
Jan Solanský, 
potencionálním dědicům po zemřelém Janu Maléřovi a Kristýně Maléřové, posledně bytem Dolní Bečva 
199,  
kteří nejsou stavebnímu úřadu známi 
 
 
dotčené správní úřady 
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
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