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Rožnov pod Radhoštěm, dne 27.10.2010 

Vyfizuje: oprávněná úřední osoba - Jana Mikulová, tel.: 571 661 165 

Rudolf Malina 
Havlíčkova 1171 
757 01 Valašské Meziříčí 

Pavla Malinová 
Havlíčkova 1171 
757 01 Valašské Meziříčí 

oba v zastoupeni 

datum vypravení:27.10.2010 

Iva Lacinová 
Frenštátská 11 O 
756 61 Rožnov~p.R. ,...A-? 

St;:J J.O 7 , 0 

Obecni úřad - 756 53 Vidče 
Veřejná vyhláška 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Došlo" - 1 . 11. 2010 

Uld zn 

Výroková část: 

č.j . .. _J_7S /x C 'c., 

Poret hstů cJ Přílohy ~ . 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad 
příslušný podle § I 3 odst. I písm. f/ 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 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.8.2010 podali 

Pavla Malinová, nar. 16.7.1974, Havlíčkova 1171, 757 01 Valašské Meziříčí, 
Rudolf Malina, nar. 7.4.1973, Havlíčkova 1171, 757 01 Valašské Meziříčí, 
které zastupuje Iva Lacinová, nar. 29.11.1961, Frenštátská 110, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 

(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

rozhodnutí o umístění stavby 

čistírna odpadních vod včetně vyústního objektu a potrubí dešťové kanalizace 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 376/ 1- zahrada, 2906/1 - vodní plocha v katastrálním území 
Vidče. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

bez vlivu na okolní území 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Čistírna odpadních vod typu AS-V ARI0comp KS bude umístěna na pozemku p.č. 376/ l směrem 
JZ od rodinného domu , a to ve vzdálenosti 2,6 m. Revizní šachta bude ve vzdálenosti 8,4 m od 
rodinného domu . Propojovací kanalizační potrubí bude ON 150 mm. Z revizní šachty budou 
předčištěné vody svedeny potrubím ON 200 mm přes vyústní objekt do vodního toku - Maretkův 

potok. Opevnění vyústního objektu, který bude umístěn na pozemku p.č. 2906/1 bude plynule 
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navazovat na stávající linii břehu. Stavby jsou zakresleny a zakótovány v situačním výkresu 
v měřítku 1 : 500. Délka potrubru'ho vedení bude cca 22 m. 

2. Potrubí dešťové kanalizace je navrženo na pozemku p.č. 376/1, jak je zakresleno v situačním 
výkresu v měřítku 1 : 500. Dvě větve budou před zaústěním do revizní šachty kanalizace od ČOV 
svedeny do plastové akumulační nádrže o objemu 3 m3 

, která bude umístěna ve vzdálenosti 5,3 
m od rodinného domu. Délka trubnfho vedení bude cca 63 m. 

3. O vydání stavebnfho povolení je nutno požádat MěÚ Rožnov p.R., odbor životnfho prostředí -
vodoprávní úřad a k žádosti doložit projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovanou 
osobou , včetně vyjádření dotčených orgánů a stanoviska správce toku. 

Odůvodnění: 

Dne 4.8.201 O podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl žadatel dne 9 .8.20 I O vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla 
doplněna dne 20.9.2010. 

Stavební úřad oznámil zahájení územnfho řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
26.10.20 l O, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední 
desce Obce Vidče 21.9 2010 a sejmuto 6.10.2010, na úřední desce Města Rožnov p.R. bylo vyvěšeno dne 
21.9.2010 a sejmuto 7.10.2010 a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přfstup. Oznámenf záměru 
bylo vyvěšeno i v místě stavby. 

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelnfho útvaru Vidče, schváleného dne 
26.2.1997. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Stanoviska sdělili : 

vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Zlín ze dne 25.6.2010 č.j.:78600/10 

vyjádření MěÚ Rožnov p.R., odboru životního prostředí ze dne 29.6.2010 č.j.:MěÚ
RpR/OŽP/30562/20 I O/SIT3 l l -246.6 

stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 30.6.20 I O zn.:2615/10/152 

stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy Rožnov p.R. ze dne 13.7.2010 
č.j.:2950/BE/2010 

vyjádření Obce Vidče ze dne 13.7.2010 zn.:OÚ/250/2010 

vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Valašské Meziříčí ze dne 15.7.20 LO zn.: 1028105358 

Lesy České republiky, s.p. Vsetín ze dne 24.8.2010 č.j.:908/2010/957/93/731 

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

Na pozemek dotčený stavbou, který není ve vlastnictví stavebníka, byla předložena smlouva o právu 
provést stavbu. 

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

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 85 odst. 1, a to žadatel - Rudolf a Pavla Malinovi, které 
zastupuje Iva Lacinová, dále obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn- obec Vidče, 
dále vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a správci inženýrských sítí, 
jejichž zařízení může být stavbou dotčeno, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím eřímo 
dotčeno :ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s. , DLSS Zlín, Obec Vidče, Lesy české 
republiky, s.p., David Jurča, Jaromír Heryán, Českomoravská stavební spořitelna, a.s .. Vlastnická či jiná 
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práva dalších osob, vlastníků vzdálenějších pozemků nebo staveb nebudou umístěním malé čistírny 
odpadních vod přímo dotčena. 

Podle § 9 odst. I pfsm. e) vyhl.č.503/2006 Sb., stavební úřad rozhodnutím nevymezil území dotčené 
stavbou nad rozsah stavebního pozemku, neboť jak z vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských 
sítí, tak z vlastního posouzení nevzešly skutečnosti svědčící o opaku. 

V souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona, je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se 
územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí 
veřejnou vyhláškou. 

V průběhu řízení nebyly uplatněny návrhy ani námitky účastru1ců řízení, veřejnost neuplatnila 
připomínky. 

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 účastru1ca. 

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

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost vydal (MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm), dále na úřední desce obce, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn. Protože se písemnost doručuje na dvou úředních deskách, za den vyvěšení se považuje den, 
ve kterém byla písemnost vyvěšena později. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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 úředm'ho razítka 

Jana Mikulová 
referent odd. stavebního úřadu 

odboru výstavby a ÚP 

Obec \ idče a \.lčsto Rožnov p.R. tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Vyvěšeno dne: .... ~:.j _~ ... :-:.':'.~.'!. ..... Sejmuto dne: ................................... . 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen dne 4.8.2010. 

Příloha : po právní moci dokumentace 

Obdrží: 
účastníci (dodejky)podle § 85 odst I 
Iva Lacinová, Frenštátská č.p. 11 O, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 
Obec Vidče, IDDS: 8qjbrsm 

Na vědomí: 
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP - vodní hospodářství, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 1 

účastníci podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
David Jurča, Vidče č.p. 542, 756 53 Vidče 
Jaromír Heryán, Vidče č.p. 311 , 756 53 Vidče 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 

- I 


