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75655 Dolní Bečva

ROZHOD TÍ

Výroková část:
"

Mě tský úřad Rožnov p d Radhoštěrn, odbor vý tavby a úz mního plánování, jako tavební úřad
příslušný podle S 13 odst. I písmo f/ zákona Č. 18312006 b. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zák n), vc znční pozdčj ích předpi ů (dále j n " tavební zákon"), ve tavebním řízcní
př zkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádo t o tav bní povolení, kterou dne 12.11.2012
podal

Obec Dolní Bečva, 1 v 00303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

(dále jen "stavebníl "), a na základě toh to přezkoumání:

I. Vydává podle § I 15 sta vebního zákona a § 5 a 6 vyh lášky č. 526/2006 b., kterou se prováděj í
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech tavebníh řádu

stavební povolení

na stavbu:
"MŠ Dolní Bečva- energetické úspory"

Dolní Bečva č.p. 580
(dále j n" 'tavba") na p zernku t. p. 875 v kata trálním území Dolní Bečva.

tavba obsahuje:
Zat plení ob odového pláště zateplo acím sy térncrn polystyrenem v kombinaci minerální vatou,

ýrnčnu výplní tavebních otvorů ( kna, d řc) a nové zateplení a přepu tění ploch' třechy.

Il. tanoví podmínky pro provedení tavby:
I. tavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Emil Mikuláštik;

případné změny ne mí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. tavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpi y týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízení, zejména ařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost o ochranu zdraví při
práci na staveništi.

4, tavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) závěrečná kontrolní prohlídka sta by
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5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Na tavbě nebo na taveni ti bude I dispozici ověřená dokumentace tavby a v echny doklady

týkající se prováděné stavby (popřípadě jejich lopie).
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: na základě výběrového řízení, oprávněnou firmou

dle § 160 stavebního zákona. Před zahájením stavebních prací je nutno oznám it stavebnímu úřadu
identifikační údaje a adresu dodavatele.

8. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
9. Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady o likvidaci odpadli ze stavby odboru životního

prostředí MěÚ Rožnov p.R.

Účastníci řízení, na něž e vztahuje rozhodnutí právního orgánu:

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 D Iní Bečva

Odůvodnění:

Dne 12.1 1.2012 podal" 'tavcbník žádost o vydání tavebniho povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájen ťavební řízení.

tavebn í úřad oznárn iI zahájen í tavebn ího řízen í známým účastn íkům řízení a dotčeným orgánům.
tavebn í úřad podle ustanoven í § 112 odst. 2 stavebního zákona upusti I od oh ledán í na místě a ústního

jednání, protože mu poměry staveni-tě byly d bře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě clo 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou úča tníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § III stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zji til, že jejím
u kutečněním nebo užíváním nej ou ohrožený zájmy chráněné tavebním zákonem, předpi y vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace tavby splňuje obecné technické požadavky na tavby a podmínky územního
rozhodnutí o umí tění stavby. tavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby.

tanovi I a sdělili:
Hasičský záchranný bor Zl. kraje Vala I é Meziříčí ze dne 14.3.2012 zn.:H ZL-1221-2/VS-2012
Správa I-IKO Beskydy ze dne 12.1 1.2012
MčÚ Rožnov pod Radhoštěrn, odbor životního prostředí dne 23.11.2012, čj. MěÚ-
RpR/OŽP/43500/20 121 lT/540-246.6

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zv lá štn Im i předpi y a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

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

Účastníci řízen í byli stanoveni v souladu s § 109 tavebního zákona, a to stavebník a vlastník pozemku -
Obec Dolní Bečva, která je ouča ně vlastníkem sousedních pozemků.

Jedná se o stavební úpravy malého rozsahu, které svými účinky neovlivní větší okolí, než bylo stanoveno.
Vlastnictví, ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nernovitostern nernohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.

V průběhu řízení nebyly podány návrhy ani námitky účastníků řízení.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
sta ebního řádu K ' Zlínského kraje podáním u zdejšího právního orgánu.

Odvolání e podává potřebným počtem stejnopi li tak, aby jed n tejnopi zů tal právnímu orgánu a
aby I aždý účastník do tal jed n tejnopi. podá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
právní orgán na náklady úča tníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípu tné.

tavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek ob ahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vla tníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umí tit na viditelném mí tě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhla u; roz áhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údaj li ze štítku. Stavebník doplní dodavatele stavby
na štítek" tavba povolena" ihned, jakmile bude znám.

tavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. tavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla-zahájena do 2 let od dne, kdy nabylo právní moci.

~;(
Ing. Helga Hrňová
referent oddělen í tavebn ího úřadu
odboru vý ·tavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zál ona Č. 634/2004 b., o správních poplatcích položky 17 odst. I písmo i) ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 12.1 1.2012.

Obdrží:
úča tníci (dodejky)
Obec Dolní Bečva, IDO : rnsbj6f

dotčené správn í úřady (na vědom í)
Ha ičský záchranný sbor Zlínsl ého kraje, IDO : z3paa5u
práva HKO Beskydy, JDD : vvedyiy

MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP - odpadové hospodářství, Rožnov pod Radhoštěrn, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěrn I


