
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor životního prostředí a výstavby 
Oddělení výstavby 
 Letenská 1918, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

 

Spisová značka: MěÚ/Vyst/012622/2021/Hr Rožnov pod Radhoštěm, dne 4.6.2021 
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/046738/2021  
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing.Helga Hrňová,  
tel.: 571 661 153, email: helga.hrnova@roznov.cz 
      datum vypravení: 4.6.2021

 

 MRPRSS03017131 
 MRPRSS03017131 

 
Obec Dolní Bečva 
Dolní Bečva 340 
756 55  Dolní Bečva 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

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 4.2.2021 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 

 

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva - SO 02 Kanalizační odbočení  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 223/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 59/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 61/5 (ostatní plocha), parc. č. 61/7 (zahrada), parc. č. 61/9 (zahrada), parc. č. 225/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 228/3 (trvalý travní porost), parc. č. 240/1 (trvalý travní porost), parc. č. 240/9 (trvalý 
travní porost), parc. č. 1131/5 (orná půda), parc. č. 1134/9 (zahrada), parc. č. 1153/2 (zahrada), parc. č. 
1414 (trvalý travní porost), parc. č. 1426/1 (ostatní plocha), parc. č. 1454/2 (ostatní plocha), parc. č. 
1466/2 (ostatní plocha), parc. č. 1505/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1515/5 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1515/11 (trvalý travní porost), parc. č. 1521 (ostatní plocha), parc. č. 1526 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1528 (trvalý travní porost), parc. č. 1860/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2635/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 2639/5 (ostatní plocha), parc. č. 2645/1 (ostatní plocha), parc. č. 2649/4 (ostatní plocha), parc. č. 
2649/36 (ostatní plocha), parc. č. 2649/70 (ostatní plocha), parc. č. 2658 (ostatní plocha), parc. č. 2665/4 
(ostatní plocha), parc. č. 2668 (ostatní plocha), parc. č. 2687/9 (ostatní plocha), parc. č. 2687/19 (ostatní 
plocha), parc. č. 2725/1 (ostatní plocha), parc. č. 2760/1 (ostatní plocha), parc. č. 2761 (ostatní plocha), 
parc. č. 2770/1 (ostatní plocha), parc. č. 2770/4 (trvalý travní porost), parc. č. 2784 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Dolní Bečva. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

 

- Projektová dokumentace řeší posun původně navržených a nově navrhovaných kanalizačních 
odbočení v obci Dolní Bečva. Jedná se veřejnou část kanalizačních přípojek – odbočení k domovním 
přípojkám od místa zaústění do kanalizačních sběračů s ukončením u hranice parcel jednotlivých 
objektů. 

- U odbočení zaústěných přímo do sběrače bude na hranici soukromého pozemku osazena plastová 
revizní šachta DN 400 mm.  

- Veřejná část přípojky bude z PP potrubí DN 150 mm, uložených do štěrkopískového lože, celková 
délka kanalizačních odbočení PP DN 150 je 136,0 m, celkový počet kanalizačních odbočení je 28 ks. 

- Navrhovaná odbočení budou napojena na stávající, případě budovanou splaškovou kanalizační síť. 

 

 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Realizací kanalizačních přípojek – kanalizačních odbočení k domovním přípojkám od místa zaústění 
do kanalizačních sběračů s ukončením u hranice parcel jednotlivých objektů nedojde k negativnímu 
vlivu na okolí. 

 

 

 

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. Jednotlivá kanalizační odbočení budou provedena v zastavěné části Obce |Dolní Bečva na 
pozemcích st. p. 223/2, parc. č. 59/3, 61/5, 61/7, 61/9, 225/2, 228/3, 240/1, 240/9, 1131/5, 1134/9, 
1153/2, 1414, 1426/1, 1454/2, 1466/2, 1505/6, 1515/5, 1515/11, 1521, 1526, 1528, 1860/3, 2635/2, 
2639/5, 2645/1, 2649/4, 2649/36, 2649/70, 2658, 2665/4, 2668, 2687/9, 2687/19, 2725/1, 2760/1, 
2761, 2770/1, 2770/4, 2784 v katastrálním území Dolní Bečva. Navrhovaná odbočení budou 
napojena na stávající, případě budovanou splaškovou kanalizační síť. Veřejná část přípojky bude 
z PP potrubí DN 150 mm, uložených do štěrkopískového lože, celková délka kanalizačních odbočení 
PP DN 150 je 136,0 m, celkový počet kanalizačních odbočení je 28 ks. 

3. Při umístění a provádění stavby je nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření a stanoviskách 
dotčených vlastníků a správců technické infrastruktury a silnice I/35:  
− VaK Vsetín a.s. ze dne 17.12.2020 č. 3179/2020 
− CETIN, a.s. dne 30.11.2020, č.j. 832961/20 
− GasNet Služby, s.r.o. ze dne 9.12.2020 zn. 5002266560 
− ČEZ Distribuce, a.s. dne 27.11.2020, zn. 101421944, ze dne 14.12.2020, zn. 001111767650 
− Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 8.12.2020 zn. SZ/ˇ428/53200/2020/Po   

4. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení, jedná se o stavbu podle § 103 odst. e) 10. 

5. Užívání stavby nevyžaduje kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona.  
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 
Svatopluk Červený, nar. 1.1.1951, Družstevní 1582, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
Josef Daněk, nar. 19.9.1960, Dolní Bečva 116, 756 55  Dolní Bečva 
Marie Daňková, nar. 21.11.1954, Dolní Bečva 116, 756 55  Dolní Bečva 
Dagmar Kopečková, nar. 20.4.1964, Dolní Bečva 507, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslav Krba, nar. 25.8.1970, Dolní Bečva 660, 756 55  Dolní Bečva 
Mgr. Ladislav Ludvigh, nar. 4.3.1954, Dolní Bečva 507, 756 55  Dolní Bečva 
Ludmila Maléřová, nar. 13.8.1960, Dolní Bečva 252, 756 55  Dolní Bečva 
Jakub Roman, nar. 1.6.1987, Dolní Bečva 697, 756 55  Dolní Bečva 
Pavla Romanová, nar. 11.3.1991, Dolní Bečva 697, 756 55  Dolní Bečva 
Lukáš Sirotný, nar. 7.8.1986, Javornická 1383, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
Miroslav Slížek, nar. 30.5.1971, Dolní Bečva 258, 756 55  Dolní Bečva 
Irena Stromská, nar. 7.7.1983, Pod Lipůvkou 1068, 756 54  Zubří 
Miroslav Šíma, nar. 8.6.1967, Vítězná 1742, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
Ludmila Vaněčková, nar. 21.8.1955, Dolní Bečva 273, 756 55  Dolní Bečva 
Petr Vojkůvka, nar. 14.11.1973, Dolní Bečva 554, 756 55  Dolní Bečva 
Radek Vojkůvka, nar. 12.8.1974, Dolní Bečva 352, 756 55  Dolní Bečva 
Radim Vojkůvka, nar. 4.9.1986, Dolní Bečva 363, 756 55  Dolní Bečva 
Iveta Vojkůvková, nar. 19.8.1976, Dolní Bečva 415, 756 55  Dolní Bečva 
Lenka Vojkůvková, nar. 18.3.1972, Dolní Bečva 415, 756 55  Dolní Bečva 
Zuzana Vojkůvková, nar. 17.11.1986, Dolní Bečva 363, 756 55  Dolní Bečva 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 
VA & JA TABÁK, s.r.o., Dolní Bečva 20, 756 55  Dolní Bečva 
  

 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.2.2021 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 
žadatel dne 23.2.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
28.4.2021. 

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.  

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. Stavebník předložil 
žádost vyplněnou na předepsaném formuláři, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, závazná 
stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k podmínkám 
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Pro umístění stavby na pozemcích jiného vlastníka 
předložil souhlasy dle § 184a stavebního zákona. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na výstavbu. Stavba je umístěna ve IV.  zóně CHKO a nebudou zásadním způsobem 
dotčeny chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny. Pro umístění přípojek v tělese místní komunikace bylo 
vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. 

Umístění stavby je navrženo v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Stavba je umístěna tak, aby bylo umožněno její napojení na kanalizační řad, nevyžaduje 
napojení na pozemní komunikace. Umístění stavby na výše uvedených pozemcích nezmění stávající 
připojení staveb na pozemní komunikace, ani požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup 
požární techniky. Stavba neznemožní zástavbu na sousedních pozemcích. Vzájemné odstupy staveb 
splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, požární ochrany a 
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bezpečnosti. Stavba plní ustanovení § 25 odst.1 vyhl.č. 501/2006 Sb. Podle dokumentace jsou dodrženy 
normové hodnoty dle normy ČSN 736005- prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Umístěním 
stavby nedoje k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Umístěním stavby nedojde k omezení ve 
využití pozemků pro plnění funkce lesa. Stavební úřad po vyhodnocení všech právních aspektů uvádí, že 
u stavby tak, jak je navržena, neshledal nesoulad s požadavky stavebního zákona a souvisejícími 
předpisy, a proto vydává rozhodnutí o umístění stavby.  

Stanoviska sdělili: 
− VaK Vsetín a.s. ze dne 17.12.2020 č. 3179/2020 
− CETIN, a.s. dne 30.11.2020, č.j. 832961/20 
− GasNet Služby, s.r.o. ze dne 9.12.2020 zn. 5002266560 
− ČEZ Distribuce, a.s. dne 27.11.2020, zn. 101421944, ze dne 14.12.2020, zn. 001111767650 
− ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 27.11.2020, zn, 0700299138 
− Telco Pro Services, a.s. ze dne 27.11.2020 zn. 0201159408 
− Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 8.12.2020 zn. SZ/ˇ428/53200/2020/Po   
− MěÚ Rožnov p.R. odboru životního prostředí č.j. MěÚ-RpR/OŽPV/112285/2020/NoA/702-246.6 

dne 14.1.2021 
− Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy dne 2.12.2020 
− Obecní úřad Dolní Bečva č.j. 439/2021 dne 15.4.2021 
 

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 vymezeni v souladu s § 85 stavebního zákona, a to žadatel Obec 
Dolní Bečva, na jejímž území se stavba umisťuje, vlastníci pozemků dotčených stavbou Svatopluk 
Červený,  Josef Daněk,  Marie Daňková,  Dagmar Kopečková,  Jaroslav Krba,  Mgr. Ladislav Ludvigh,  
Ludmila Maléřová,  Jakub Roman,  Pavla Romanová,  Lukáš Sirotný,  Miroslav Slížek,  Irena Stromská,  
Miroslav Šíma,  Ludmila Vaněčková,  Petr Vojkůvka,  Radek Vojkůvka,  Radim Vojkůvka,  Iveta 
Vojkůvková,  Lenka Vojkůvková,  Zuzana Vojkůvková, Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
VA & JA TABÁK. Dále jsou účastníky řízení vlastníci technické infastruktury, jejichž zařízení může být 
stavbou dotčeno – CETIN a.s.,  ČEZ Distribuce, a. s.,  GasNet Služby, s.r.o.,   Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s. těmto účastním je v řízení doručováno jednotlivě.  

Účastníky řízení jsou dále osoby s vlastnickými právy k sousedním pozemkům 1847/4, 1545/1, 1540/1, 
1485/2, 1485/3, 1485/4, 1466/1, 1454/1, 1527, 1445/6, 1502, 1509/3,1508/5, 1364/1, 2319, 1167/10, 
1308/2, 2649/4, 1302/6, 1807/2, 1131/6, 1131/38, 1134/2, 225/3, 146/4, 140/2, 770/2 v katastrálním 
území Dolní Bečva, který je v souladu s § 87 odst. 1 doručováno veřejnou vyhláškou.  

Vlastnická či jiná práva dalších osob, zejména vlastníků vzdálenějších pozemků a staveb na nich nebudou 
umístěním výše uvedené stavby přímo dotčena. Jedná se o stavbu podzemní bez negativního vlivu na 
okolí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

 

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. 
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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, v.r. 
vedoucí oddělení výstavby 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
 
 
příloha: situace stavby   

 

 

 
  
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 oznámení. 
 
 

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

 

 

 



Č.j. MěÚ-RpR/046738/2021 str. 6 

 
Obdrží: 
účastníci podle § 85 odst.1 a) a b)  (dodejky) 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
 
 
účastníci podle § 85 odst.2 a) (veřejnou vyhláškou) 
Svatopluk Červený, Družstevní č.p. 1582, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Josef Daněk, Dolní Bečva č.p. 116, 756 55  Dolní Bečva 
Marie Daňková, Dolní Bečva č.p. 116, 756 55  Dolní Bečva 
Dagmar Kopečková, Dolní Bečva č.p. 507, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslav Krba, Dolní Bečva č.p. 660, 756 55  Dolní Bečva 
Mgr. Ladislav Ludvigh, Dolní Bečva č.p. 507, 756 55  Dolní Bečva 
Ludmila Maléřová, Dolní Bečva č.p. 252, 756 55  Dolní Bečva 
Jakub Roman, Dolní Bečva č.p. 697, 756 55  Dolní Bečva 
Pavla Romanová, Dolní Bečva č.p. 697, 756 55  Dolní Bečva 
Lukáš Sirotný, Javornická č.p. 1383, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Miroslav Slížek, Dolní Bečva č.p. 258, 756 55  Dolní Bečva 
Irena Stromská, Pod Lipůvkou č.p. 1068, 756 54  Zubří 
Miroslav Šíma, IDDS: d6k8tdg 
Ludmila Vaněčková, Dolní Bečva č.p. 273, 756 55  Dolní Bečva 
Petr Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 554, 756 55  Dolní Bečva 
Radek Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 352, 756 55  Dolní Bečva 
Radim Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 363, 756 55  Dolní Bečva 
Iveta Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 415, 756 55  Dolní Bečva 
Lenka Vojkůvková, IDDS: uvw68in 
Zuzana Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 363, 756 55  Dolní Bečva 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
VA & JA TABÁK, s.r.o., IDDS: ien9jne 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 

  
účastníci podle § 85 odst.2 b) (veřejnou vyhláškou) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

1847/4, 1545/1, 1540/1, 1485/2, 1485/3, 1485/4, 1466/1, 1454/1, 1527, 1445/6, 1502, 1509/3,1508/5, 
1364/1, 2319, 1167/10, 1308/2, 2649/4, 1302/6, 1807/2, 1131/6, 1131/38, 1134/2, 225/3, 146/4, 140/2, 
770/2 v katastrálním území Dolní Bečva 

   
dotčené správní úřady 
MěÚ Rožnov p.R., Odbor životního prostředí a výstavby – ŽP, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 1 
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 

 

 

ostatní s žádostí o vyvěšení na úřední desku: 
MěÚ Rožnov p.R., Odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
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