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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ 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 4.2.2020 podala 

Drahomíra Barabášová, nar. 5.5.1960, Dolní Bečva 373, 756 55 Dolní Bečva, 
kterou 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 

Kanalizační přípojka k rodinnému domu č.p. 373 Dolní Bečva 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 552/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2747 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Dolní Bečva. 

 

Druh a účel umisťovaného záměru, územně technický a stavebně technický popis záměru: 

Kanalizační přípojku v délce cca 31,0 m z PVC-KG DN 150, v hloubce 1,0 m pro odvedení veškerých 
splaškových vod ze stávajícího rodinného domu č.p. 373. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

Dle situačního – koordinačního výkresu zakresleného do snímku katastrální mapy v měřítku 1:350, který 
je součástí dokumentace přiložené k oznámení záměru. 

Kanalizační přípojka DN 150 bude napojena na novou veřejnou splaškovou kanalizaci. Napojení bude 
provedeno na pozemku parc. č. 2747 v k.ú. Dolní Bečva, dále bude přípojka vedena přes pozemek parc. č. 
2747, st. parc. č. 552/1 v k.ú. Dolní Bečva a ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 373 na pozemku st. 
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parc. č. 552/1 v k.ú. Dolní Bečva. V trase kanalizační přípojky bude pro údržbu a čistění umístěna revizní 
šachta, jak je zakresleno ve výkrese situace v měřítku 1:350. 

 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice záměrem dotčeného pozemku 

 

 

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. Kanalizační přípojka bude napojena na pozemku parc. č. 2747 v katastrálním území Dolní Bečva na 
nový kanalizační sběrač veřejné splaškové kanalizace ve výstavbě a přivedena k obvodové stěně 
rodinného domu na pozemku st. p. 552/1, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1: 350. 

3. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vlastníků inženýrských sítí: 

- CETIN a.s. Praha ze dne 10.7.2019 pod č.j. 688549/19 

- ČEZ, a.s. Děčín ze dne 10.7.2019 pod zn.č. 0101142418 

- ČEZ, a.s. Děčín ze dne 11.7.2019 pod zn.č. 1104831339 

- GridServices, s.r.o. Brno ze dne 11.7.2019 pod zn. č. 5001962326 

- VaK, a.s. Vsetín ze dne 15.7.2019 pod č. 1842/2019. 

4. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení. 

5. Stavba nevyžaduje souhlas s užíváním. 

6. Napojení na kanalizační systém je možné teprve po vybudování a uvedení do provozu kanalizační 
stoky.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Drahomíra Barabášová, Dolní Bečva 373, 756 55 Dolní Bečva 
Altra, a.s., Poděbradova 3213/63b, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zbyněk Bolcek, Dolní Bečva č.p. 354, 756 55 Dolní Bečva 
Oldřiška Jurečková, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55 Dolní Bečva 
Karel Koleček, Horní Bečva č.p. 741, 756 57 Horní Bečva 
Vít Macháček, Dolní Bečva č.p. 14, 756 55 Dolní Bečva 
František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 
Mgr. Zdeněk Maléř, Dolní Bečva č.p. 596, 756 55 Dolní Bečva 
Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p. 340, 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 
SINGULÁR v.o.s., Dolní Bečva č.p. 340, 756 55 Dolní Bečva 
Josef Solanský, Dolní Bečva č.p. 70, 756 55 Dolní Bečva.  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

 

Odůvodnění: 
Dne 4.2.2020 obdržel stavební úřad oznámení záměru pro stavbu: „Kanalizační přípojka k rodinnému 
domu č.p. 373 Dolní Bečva“ na pozemku st. parc. č. 552/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2747 
(ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva, které podala Drahomíra Barabášová, nar. 5.5.1960, 
Dolní Bečva 373, 756 55 Dolní Bečva, kterou zastupuje Ing. Vojtěch Vojkůvka, nar. 17.2.1988, 756 55  
Dolní Bečva.         
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Přezkoumáním výše uvedeného podání stavební úřad zjistil, že oznámení záměru nesplňuje podmínky pro 
vydání územního souhlasu. Z tohoto důvodu stavební úřad, v souladu s ustanovením § 96 odst. 5 
stavebního zákona, rozhodl usnesením o provedení územního řízení. Jeho doručením dne 7.2.2020 bylo 
zahájeno územní řízení. 

Dále stavební úřad zjistil ve výpisu z katastru nemovitostí, že osoby - Jiří Maléř, Martin Maléř, Jan 
Vojkůvka, Barbora Vojkůvková, Kristýna Maléřová, Jan Solanský, Jan Maléř bez bližších identifikačních 
údajů a neznámého pobytu a Radek Bil jemuž se nedaří dlouhodobě na adresu jeho trvalého pobytu 
doručovat jsou účastníky územního řízení a spoluvlastníky pozemku parc. č. 2747 v katastrálním území 
Dolní Bečva, na kterém má být výše požadovaný záměr kanalizační přípojky uskutečněn. 

Jelikož stavebnímu úřadu není znám jejich pobyt ani žádné bližší osobní údaje na základě, kterých by 
bylo možné tyto účastníky územního řízení identifikovat v registru obyvatel, stavební úřad ustanovil 
opatrovníka, který jich bude v řízení zastupovat.  

V daném územním řízení má stavební úřad za to, že nejvhodnějším opatrovníkem je Josef Solanský, nar. 
19.4.1959, Dolní Bečva č.p. 70, 756 55 Dolní Bečva.  

Opatrovník se svým ustanovením za opatrovníka předem sdělil souhlas a dále pak stavební úřad vydal 
usnesení o ustanovení opatrovníka pro osoby - Jiří Maléř, Martin Maléř, Jan Vojkůvka, Barbora 
Vojkůvková, Radek Bil, Kristýna Maléřová, Jan Solanský, Jan Maléř.  

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 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 dle závazného stanoviska orgánu územního plánování a 
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

- CETIN a.s. Praha ze dne 10.7.2019 pod č.j. 688549/19 
- ČEZ, a.s. Děčín ze dne 10.7.2019 pod zn.č. 0101142418 
- ČEZ, a.s. Děčín ze dne 11.7.2019 pod zn.č. 1104831339 
- GridServices, s.r.o. Brno ze dne 11.7.2019 pod zn. č. 5001962326 
- VaK, a.s. Vsetín ze dne 15.7.2019 pod č. 1842/2019 
- T-Mobile Czech Republic ze dne 10.7.2019 pod zn.č. E26867/19 
- Městký úřad Rožnov p.R., odbor životního prostředí a výstavby ze dne 18.12.2019 sp. zn.: MěÚ-

RpR/OŽPV/26494/2019/NoA/460-246.6  
- SCHKOB Rožnov p.R. ze dne 21.1.2020 

 

Souhlasy k umístění stavebního záměru na situační výkres: 

- Obec Dolní Bečva ze dne 27.1.2020 
- SINGULÁR v.o.s. ze dne 17.2.2020 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 85 stavebního zákona, a to žadatelka Drahomíra Barabášová, 
kterou zastupuje Ing. Vojtěch Vojkůvka a obec Dolní Bečva na jejímž území bude stavba umístěna, dále 
vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci pozemků, na které zasahuje ochranné pásmo vedení, dále 
vlastníci inženýrských sítí, jejichž zařízení bude stavbou přímo dotčeno: Zbyněk Bolcek, Oldřiška 
Jurečková, Karel Koleček, František Macurek, Vít Macháček, Mgr. Zdeněk Maléř, Jaroslava Ostřanská, 
Drahomír Růčka, Josef Solanský, Altra, a.s., Lesy České republiky, s.p., SINGULÁR v.o.s., Jarmila 
Harabišová, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., VaK Vsetín, a.s. Vlastnická či jiná 
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práva dalších osob, zejména vlastníků vzdálenějších pozemků a staveb na nich nebudou umístěním 
podzemní stavby technické infrastruktury přímo dotčena.  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bc. Dagmar Novosadová 
samostatná odborná referentka 
odbor životního prostředí a výstavby 
(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. 
 
 
Příloha: 
Situační snímek 1:350 
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Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 

 

 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Vojtěch Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 37, 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 
Jarmila Harabišová, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55 Dolní Bečva 
Josef Solanský, IDDS: u73hpxw 
Altra, a.s., IDDS: wfecred 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
 
 
dotčené správní úřady 
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP a výstavby - ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 
  
 
Obdrží: s žádostí o vyvěšení  
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
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