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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, 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 31.7.2019 podal 

František Kovář, nar. 30.9.1970, Dolní Bečva 331, 756 55  Dolní Bečva, 
kterého zastupuje  

Ing. Vojtěch Vojkůvka, nar. 17.2.1988, Dolní Bečva 37, 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 

 

oplocení pozemku, zřízení sjezdu a příjezdové zpevněné plochy 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 705/1 (orná půda), parc. č. 705/2 (ostatní plocha), parc. č. 2686/7 
(ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Oplocení pozemku parc.č. 705/1 k.ú. Dolní Bečva, drátěným pletivem výšky 1,5m, v délce 35,0 m.  

- Zpevněná plocha na pozemku parc.č. 2686/7 pro příjezd na pozemek parc.č. 705/1 k.ú. Dolní Bečva. 
Zastavěná plocha – 23,0 m2. 

 

Umístění stavby na pozemku:  

- Oplocení bude umístěno na pozemku parc.č. 705/1 v k.ú. Dolní Bečva a to na hranici pozemků parc.č. 
705/1 a 2686/7 podél l místní komunikace, v západní části bude umístěna vjezdová brána š. 3,5 m. 

- Zpevněná plocha bude umístěna na pozemku parc.č. 2686/7 v k.ú. Dolní Bečva bude navazovat na 
stávající zpevněnou komunikaci v šířce 5,25 m. 
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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 stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení stavby oprávněnou osobou. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na staveništi. 

4. Stavba oplocení i stavba zpevněné plochy nevyžaduje podle § 103 odst. 1 stavebního zákona stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, je možno ji provést na základě tohoto rozhodnutí. Stavba 
oplocení i zpevněné plochy po dokončení nepodléhá povolení užívání.  

5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených vlastníků a správců technické 
infrastruktury: 
− Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN  č.j. 648883/19 ze dne 4.6.2019  
− ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001104254120 ze dne 5.6.2019  
− ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101120519 ze dne 30.5.2019  
− GridServices, s.r.o. zn. 5001938175 za  dne 26.6.2019  

   

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

František Kovář, nar. 30.9.1970, Dolní Bečva 331, 756 55  Dolní Bečva 

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

 

 

Odůvodnění: 

Dne 31.7.2019 podal oznámení o záměru výše uvedené stavby. Stavební úřad došel k závěru, že nejde 
o případ, pro který postačí územní souhlas podle § 96 odst. 3 stavebního zákona, protože mohou být 
přímo dotčena práva dalších osob a stavebník nepředložil souhlasy podle § 103 odst. 3písm. d) stavebního 
zákona, tj. souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům anebo 
stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Stavební úřad usnesením ze dne 
19.8.2019 rozhodl podle § 96 odst. 5 stavebního zákona o provedení územního řízení.  Oznámení 
o záměru se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí.  

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení 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.  

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 oplocení je záměrem dle §103 odst.1, písm. e) bod 14 stavebního zákona, pro jehož umístění 
v zastavěném území v souladu s § 96b odst.1 písm. c) stavebního zákona orgán územního plánování 
závazné stanovisko nevydává, proto soulad s územním plánem posoudil stavební úřad.  

Stavba oplocení je navrhována na pozemku parc.č. 705/1 a 705/2 k.ú. Dolní Bečva v zastavěném území 
v ploše BI – plocha bydlení individuální. Záměr není v rozporu s územním plánem Dolní Bečva ve znění 
změny č.1, vydané Zastupitelstvem obce Dolní Bečva, která nabyla účinnosti dne 11.10.2018. 
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Zpevněná plocha je naražena na pozemku parc.č. 2686/7 v kú. Dolní Bečva v ploše P* - plochy veřejná 
prostranství. Soulad s územním plánem pro umístění zpevněné plochy posoudil v rámci koordinovaného 
stanoviska MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí ze dne 24.7.2019 sp. Zn. MěÚ-
RpR/OŽP/20908/2019/VaD/350-246.6 orgán územního plánování.   

Stavba je umístěna ve IV.  zóně CHKO a nebudou zásadním způsobem dotčeny chráněné zájmy ochrany 
přírody a krajiny.  

Pro připojení pozemku parc.č. 705/1 k na místní komunikaci na pozemku parc.č. 2686/7 v k.ú. Dolní 
Bečva vydal povolení Obecní úřad Dolní Bečva rozhodnutím č.9/2019 ze dne 22.7.2019 č.j. OÚ-
693/2019. 

Stanoviska sdělili: 
− MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí sp.zn. MěÚ-RpR/OŽP/20908/2019/VaD/350-246.6 dne 

24.7.2018 – koordinované závazné stanovisko 
− Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy dne 10.4.2018 – souhlas  
− Obecní úřad Dolní Bečva č.j. OÚ-693/2019  dne 22.7.2019 – povolení sjezdu   
− Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN  č.j. 648883/19 ze dne 4.6.2019  
− ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001104254120 ze dne 5.6.2019  
− ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101120519 ze dne 30.5.2019  
− GridServices, s.r.o. zn. 5001938175 za  dne 26.6.2019  
− VaK Vsetín, a.s. č.1447/2019 dne 30.5.2019 – vyjádření  
− T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E21516/19 
 
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 žadatel, vlastník stavbou 
dotčených pozemků, obec, na jejímž území se stavba navrhuje a dále vlastníci pozemků bezprostředně 
sousedících se stavebním pozemkem a správci dotčených inženýrských sítí, to je:  František Kovář, 
Kristýna Adamcová, Radek Bil, Zbyněk Bolcek, Oldřiška Jurečková, Karel Koleček, František Macurek, 
Vít Macháček, Jan Maléř, Jiří Maléř, Martin Maléř, Mgr. Zdeněk Maléř, Kristýna Maléřová, Jaroslava 
Ostřanská, Drahomír Růčka, Jan Solanský, Marie Vašulková, Jan Vojkůvka, Barbora Vojkůvková, Altra, 
a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Lesy České 
republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, Obec Dolní Bečva, SINGULÁR v.o.s. 

Vlastnická či jiná práva dalších osob nebudou umístěním záměru přímo dotčena. Jedná se o stavbu bez 
negativního vlivu na okolí, která řeší oplocení pozemku se stávajícím rodinným domem. 

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že účastníky řízení jsou také osoby neznámého pobytu je těmto doručováno veřejnou 
vyhláškou. 
 
Správní řízení bylo zahájeno Odborem výstavby a ÚP. Vzhledem k tomu, že od 1.10.2019 došlo 
k organizační změně struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, je řízení dokončeno 
a rozhodnutí vydáno pod Odborem Životního prostředí a výstavby.  

 

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. 
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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 
vedoucí oddělení výstavby 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
příloha: situační výkres 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 19.8.2019. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Vojtěch Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 37, 756 55  Dolní Bečva 
Kristýna Adamcová, Dolní Bečva č.p. 177, 756 55  Dolní Bečva 
Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz 
Oldřiška Jurečková, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55  Dolní Bečva 
Karel Koleček, Horní Bečva č.p. 741, 756 57  Horní 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 
Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01  Broumov 1 
Marie Vašulková, Dolní Bečva č.p. 437, 756 55  Dolní Bečva 
Altra, a.s., IDDS: wfecred 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, IDDS: e8jcfsn 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx 
  
účastníci neznámého pobytu (veřejnou vyhláškou) 
Radek Bil, Hynčice č.p. 99, Vražné, 742 35  Odry 
Jan Maléř, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55  Dolní Bečva 
Kristýna Maléřová, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55  Dolní Bečva  
Jiří Maléř, Adresa neznámá 
Jan Solanský, Dolní Bečva č.p. 32, 756 55  Dolní Bečva 
Martin Maléř, Adresa neznámá 
Jan Vojkůvka, adresa neznámá 
Barbora Vojkůvková, adresa neznámá 
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dotčené správní úřady 
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
OÚ  Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
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