Městský úřad

Rožnov pod Radhoštěm
Odbor výstavby a územm1to plánování

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Spisová značka: MěÚNyst/47509/2012//Mi
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/03084/2013
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Jana Mikulová, tel.: 571 661 165

Rožnov pod Radhoštěm, dne 28.1.2013

datum vypravení:30.1.2013
Bc. Jana Petruželová
Javornická 686
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
MUDr. Vlastimil Karlík
Na Návsi 693/149
747 14 Ludgeřovice
Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ
Výroková

část:

Městský úřad

Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
podle § 13 odst. l písm. cf 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 13.12.2012 podal
příslušný

Bc. Jana Petruželová, nar. 29.7.1979, Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
MUDr.Vlastimil Karlík, nar. 26.9.1975, Na Návsi 693/149, 747 14 Ludgeřovice
(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

SO 01 - rodinný dům
SO 02 - dvojgaráž
SO 03 - přístřešek s venkovním posezením a krbem
SO 04 - zpevněné plochy
SO 05 - oplocení
IO 01 - účelová komunikace s obratištěm a odvodněním
IO 02 - přípojka pitné vody
IO 03 - přípojka splaškové kanalizace
IO 04 - domovní rozvod NN
IO 05 - domovní studna a vodovod
IO 06 - kanalizace dešťových vod, odvodnění
Vidče

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 388/l- zastavěná plocha a nádvoří, 388/2- zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 1573/10- trvalý travní porost, 1575/2-trvalý travní porost, 1575/20-trvalý travní porost,
1577/8-trvalý travní porost, 1589/2-orná půda, 2823/2-ostatní plocha, 2823/3- ostatní plocha, 2823/4ostatní plocha, 2823/5- ostatní plocha, 2824/2- ostatní plocha v katastrálním území Vidče.
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Vymezení úzenú dotčeného vlivy stavby.
Stavba nemá vliv na okolní území

IL Stanoví podmínky pro umístění stavby:
I. SO 01 - Rodinný dům je navržen na pozemku p.č. 1575/20 ( zastavěná plocha je 94,3 m2 +
nadstřešený vstup 5,6 m2) a částečně na pozemku p.č. 1575/2 ( zastavěná plocha bude 14,95 m2),
jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Stavba bude unústěna rovnoběžně
s pozemkem p.č. 1573/10 ve vzdálenosti 8 m a 7,65 m od společné hranice s p.č. 1577/12.
Západní roh RD bude ve vzdálenosti 22,25 m od společné hranice s p.č. 2823/2. Půdorysný
rozměr RD bude 11,5 m x 9,5 m + nadstřešená terasa z JZ strany o zastavěné ploše 23 m2 .
Výška hřebene střechy vztahující se k podlaze I .NP bude 8,45 m. Orientace hřebene střechy bude
V-Z, střecha bude sedlová o sklonu střešních rovin 40 stupňů. RD bude zděný, nepodsklepený,
jako krytina bude použita pálená střešní taška Tondach. Celková zastavěná plocha RD bude
137,85 m2.
2. Stavba vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu a bude obsahovat údaje o stavebm1mvi, o pozemku, o
ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom,
kdo bude stavbu provádět, souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, projektovou
dokumentaci v trojím vyhotovení, souhlasy osob, které mají vlastnická práva k pozemkům, které
mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a souhlas
musí být vyznačen na situačním výkresu.
3. Projektová dokumentace bude obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci
stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů. Součástí
dokumentace bude požární zpráva a energetické posouzení odsouhlasené Státní energetickou
inspekcí.
4. SO 02 - dvojgaráž bude umístěna na pozemku p.č. 1577/8 v jeho JV části, ve vzdálenosti 3 m od
společné hranice s p.č. 1577/12 a 5,5 m od p.č. 2823/3, jak je zakresleno v situačním výkresu
v měřítku I : 500. Stavba bude nepodsklepená, zděná se sedlovou střechou o sklonu 20 stupňů.
Orientace hřebene střechy V-Z a výška hřebene střechy bude 4 m vztahující se k podlaze I. NP.
Jako krytina je navržena pálená střešní taška Tondach. Půdorysný rozměr stavby bude 9 m x 7 m.
Zastavěná plocha bude 63 m2.
5. Objekt SO 02 vyžaduje stavební povolení, pokud bude spolu se stavbou rodinného domu
předmětem ohlášení soubor staveb, stavební úřad projedná obě stavby v režimu stavby hlavní.
6. SO 03 - přístřešek s venkovním posezením a krbem bude unústěn na pozemku p.č. 1575/2 v jeho
SV části, ve vzdálenosti 2 m od společné hranice s pozemkem p.č. 1577/1, s kterým je
rovnoběžný a s p.č. 1575/16, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku I : 500. Jedná se o
rámovou konstrukci se střechou tvaru jehlanu o skonu střešních rovin 25 stupňů. Půdorysný
rozměr stavby bude 3,5m
x 3,5 m. Zastavěná plocha přístřešku bude 12,25 m2. Stavba
nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
7. SO 04 - zpevněné plochy jsou navrženy na pozemku p.č. 1577/8, 1575/20, 2823/2, 1575/2, jak je
zakresleno v situačním výkresu v měřítku I : 500. Chodníky od garáže k RD jsou navrženy
z betonové zámkové dlažby, venkovní JZ terasa RD bude z terasových prvků - lamel. Ostatní
plochy budou ze štěrkopísku. Zastavěná plocha bude 103,25 m2. Stavba nevyžaduje ohlášení ani
stavební povolení.

8. SO 05 - oplocení včetně vstupní branky a vjezdové posuvné brány bude unústěno na pozemku
p.č. 1575/20, 1575/2, 1577/8, 1573/10, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku I : 500.
Oplocení bude výšky 1,5 m a délky 181,15 m. Výplň bude z poplastovaného pletiva. Stavba
nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
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IO 01 - účelová komunikace s obratištěm a odvodněním bude umístěna na pozemku p.č. 2824/2,
st. 388/2, 2823/4, st. 388/1, 1589/2, 2823/3, 1577/8 ( obratiště), jak je zakresleno v situačním
výkresu v měřítku I : 500. Komunikace bude napojena na stávající komunikaci, bude kopírovat
stávající terén a v prostoru navržené garáže bude obratiště. Šířka bude 3 m, délka bude 56,8 m.
Celková zastavěná plocha bude 225 m2. Komunikace bude obousměrná jednopruhová,
ohraničená obrubníky 15 cm nad niveletu komunikace. Povrch bude z asfaltového betonu. Sklon
bude 8,05 procent. Odvodnění je řešeno drenážním potrubím z PVC ON 100 o podélném sklonu
3 procenta zaústěném do dvou vsakovacích studní ON 800 hl. 2,5 m. Délka potrubí bude 46,3 m.
Stavba vyžaduje stavební povolení, které vydá speciální silniční úřad.

JO. IO 02 - přípojka pitné vody bude umístěna na pozemku p.č. 2824/2, 1575/20, 1577/8, 2823/3,
388/1, 2823/4, 388/2, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku I : 500. Potrubí bude z PE
100 RC, SDR 11, ON 25 mm, D x t 32 x 3 mm v délce 153,5 m. Odbočení bude provedeno ze
stávajícího vodovodu, kde bude umístěna vodoměrná šachta . Přípojka bude umístěna v zeleném
pásu komunikace na p.č. 2824/2, v tělese nově navržené komunikace a dále k nově navrženému
rodinnému domu. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.

11. IO 03 - přípojka splaškové kanalizace bude umístěna na pozemku p.č. 2824/2, 1575/20, 1577/8,
2823/3, 388/1, 2823/4, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 500. Potrubí bude z
PVC ON 150 a ON 200 mm v délce 116,5 m. Bude napojena ze stávající šachty veřejné části
kanalizace . Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
12. IO 04 - domovní rozvod NN bude umístěn na pozemku p.č. 1575/20, 1575/2, 1577/8, jak je
zakresleno v situačním výkresu v měřítku I : 500. Domovní rozvod NN bude z CYKY o celkové
délce 97 ,Srn . Pilíř s s měřením bude umístěn v prostoru před plánovanou garáží, v jižním rohu
p.č. 1577/8. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení. Elektrickou přípojku bude
samostatně řešit ČEZ Distribuce a.s .
13. IO 05 - domovní vrtaná studna a vodovod budou umístěny na pozemku p.č. 1575/2. Studna bude
ve vzdálenosti 5 m od společné hranice s p.č. 1577/1 a 12 m od společné hranice s p.č. 1573/3,
jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku I : 500. Hloubka studny bude 22-25 m. Od
studny k RD je navržen vodovod ON 25 délky 19m. Studna a vodovod jsou vodohospodářské
stavby, které vyžadují povolení vodoprávního úřadu .
14. IO 06 - kanalizace dešťových vod bude umístěna na pozemku p.č. 1575/20 a 1577/8, jak je
zakresleno v situačním výkresu v měřítku I : 500. Dešťové vody budou svedeny potrubím z PVC
150 v délce 21 m do akumulační nádrže o objemu 8 m3 s přepadem do jezírka umístěného
směrem východním od RD ve vzdálenosti cca 5,3 m od společné hranice s p.č. 1573/3 a 4,4 m od
plánovaného RD. Jezírko bude o zastavěné ploše 38,5 m2 s hloubkou vodního sloupce I m a
užitném obsahu srážkových vod 28,3 m3. Z jezírka je navržen přepad z trub PVC ON 70 mm
zaústěný do podzemní nádrže o užitném objemu 11,8 m3. Nádrž je navržena typová - výrobce
Sineko s.r.o. délky 4,5 m a o průměru 2 m. Garáž bude odvodněna potrubím PVC 150 délky 1,2
m do vsakovací šachty o průměru 800 mm a hloubky 2,26 m. Akumulovaná voda bude využívána
k zálivce zahrady. Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
15. Užívání rodinného domu bude
komunikace s obratištěm.

podmíněno dokončením přípojek

inženýrských sítí a

účelové

16. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby bude respektovat vyjádření a stanoviska správců
inženýrských sítí, jejichž zařízení se nachází v dotčeném prostoru . Při realizaci staveb, které již
nevyžadují další povolení budou respektovány podmínky k provedení stavby a ke způsobu
napojení staveb uvedených v jejich vyjádřeních : CEZ Distribuce, a. s. Děčín, RWE Distribuční
služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s ..
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17. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby bude respektovat závazná stanoviska dotčených
orgánů:

•

Městský úřad Rožnov p.R., odbor životního prostředí vydal koordinované závazné

stanovisko ze dne 6.12.2012 č.j.:MěÚ-RpR/OŽP/46138/2012/SIT 567-246.6 o ochraně
veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů :

a)

Zákona č. 254/200 I Sb., o vodách a o změně některých zákonů, § I 06 v souvislosti s
§ 18 odst. 1- o stavební povolení vrtané studny a vodovodu je nutno požádat
vodoprávní úřad. K žádosti doložit projektovou dokumentaci vypracovanou
autorizovaným projektantem a hydrogeologické posouzení vypracované oprávněnou
osobou

b)

Zákona č. 334/1991 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, §15 písm. f),
v souvislosti s § 7 odst. 2, §9 odst.6 souhlasí s trvalým odnětím půdy ze ZPF a
současně ukládá:

Povinnost řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu
Odnímat jen nejnutnější plochu ZPF
Před

zabájením stavby

vytyčit

v terénu hranice záboru půdy

Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy, popř. I hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na
celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití- skrývka bude provedena do hloubky O, m
na ploše 403,2 m2, tj. cca 40 m3. Tato bude ponechána na pozemkové p.č. 1575/20 v k.ú. Vidče
využije se k zúrodnění a konečným úpravám zbývajících částí dotčené parcely
Zahájení skrývky až po nabytí právní moci stavebního povolení
Provádět práce tak, aby na
nejmenším škodám
Učinit opatření
vegetační

zemědělském půdním

fondu a jeho

vegetačním

krytu došlo k co

k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho

kryt

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Bc. Jana Petruželová, nar. 29.7.1979, Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Vlastimil Karlík, nar. 26.9.1975, Na Návsi 693/149, 747 14 Ludgeřovice

Odůvodnění:

Dne 13.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o

umístění

stavby.

Stavební úřad oznámil zabájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
24.1.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Oznámení o zabájení řízení bylo
4.1.2013 a na úřední desce Obce
dálkový přístup.

zveřejněno
Vidče

na úřední desce Města Rožnov p.R. od 19.12.2012 do
od 19.12.2012 do 4.1.2013 a zároveň způsobem umožňujícím

Stavební úřad upozornil žadatele na povinnost informovat o svém záměru a o tom, že byla podána žádost
o vydání územního rozhodnutí vyvěšením údajů a grafické přílohy na veřejně přístupném rrústě u stavby.
Tato skutečnost byla ověřena při místním šetření.
Umístění

se

stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Vidče ze dne 26.2.1997 a
2A vydanou 18.4.2000. Stavební pozemek se nachází dle územního plánu v zóně bydlení.

změnou č.
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V zóně bydlení lze umísťovat stavby pro bydlení a doplňkové stavby , související a podmiňující bydlení.
Navržená stavba je také v souladu s politikou územního rozvoje. Tato vymezuje specifické oblasti SOB2 - specifická oblast Beskydy , kde je potřeba roz\'(jet a rovnoměrnč vyu.řívat s ohlc<lem na

udržitelný ro:tvoj ÚLerní vy~ok5' potcnciúl kn.~jiny pr-írodnč cenné a <.,polečensky atraktivní oblasti Be...,kyd.
které j . . ou chráněnou krajinnou oblastí. Jedná se o území, vysokou c<.,tetickou hodnotou krajiny a O',ídlení
a kulturními národopisnými tradicemi se silnou vazbou obyvatel na rnhto (Radhoš().

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal

důvody,

které by bránily umístění stavby.

Umístění

stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.V zastavěném území lze vymezovat
pozemky pro stavby pro bydlení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Stavební
pozemek je vymezen tak, aby svou velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a
základovými poměry umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a byl napojen
na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Návrh obsahuje novou účelovou
komunikaci, která zajistí požadované připojení nemovitosti na veřejnou komunikaci. Pro parkování aut je
navržena dvojgaráž. Likvidace dešťových vod je navržena v souladu s vyhláškou přednostně do vsaku a
dále do nádrží s možností dalšího využití ( zálivka zahrady ). Navržený rodinný dům je přípojkami
napojen na veřejnou technickou infrastrukturu. Stavby jsou umístěny tak, aby splňovaly požadavky
urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické , ochrany povrchových a podzemních vod,
požární ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění. Vzdálenost staveb od společných hranic
pozemků je dostatečná pro nutnou údržbu staveb. Požárně nebezpečný prostor přístřešku pro venkovní
posezení zasahuje dle požárně bezpečnostního řešení na pozemek p.č. 1577/1, neohrožuje však žádné
stavby a zároveň neznemožňuje výstavbu nových budov na sousedních pozemcích.
Na pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví žadatele, byly doloženy smlouvy s vlastníky
pozemků, které řeší vstupy na pozemky v souvislosti s výstavbou účelové komunikace a přípojek
inženýrských sítí. V

místě

navržené

účelové

komunikace byl povolen sjezd pro

rozestavěný

RD

manželů

Kopeckých, který doposud nebyl realizován a stavebník s vlastníkem sjezdu uzavřel smlouvu o
vybudování veřejně přístupné účelové komunikace, která stanovuje podmínky výstavby a budoucího
užívání komunikace účastníky smlouvy.
K žádosti byly předloženy :
Souhlas Policie ČR, KŘ Policie Zlínského kraje ze dne 17.12.2012 č.j.:KRPZ-136795-l/ČJ-2012151506
Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 7.12.2012 zn.:5000713089
Vyjádření č.
Vyjádření

01335/2012 VaK Vsetín, a.s. ze dne 19.9.2012

Telefónica Czech Republic, a.s. Praha ze dne 6.12.2012 č.j.:708281/12

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Plzeň ze dne 8.11.2012 zn.:4120840279

Obecní úřad Vidče ze dne 10.12.2012
Obec

Vdče

ze dne 10.12.2012

Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R., odboru životního prostředí ze dne
6.12.2012 č.j.:MěÚRpR/OŽP/46138/2012/SIT 567-246.6
Vyjádření

SCHKOB Rožnov p.R. ze dne 4.9.2012 č.j.:3653/BE/20!2

Závazné stanovisko HZS Zlínského kraje Valašské

Meziříčí

ze dne 11.10.2012

č.j.:HSZL-5352-

2/VS-2012

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

dotčených

orgánů
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s§ 85 stavebního zákona, a to žadatel - Bc. Jana Petruželová a
MUDr. Vlastimil Karlík. Obec Vidče, na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn. Dále jsou
účastníky řízení vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a
správci inženýrských sítí, jejichž zařízení bude stavbou dotčeno . Účastníci řízení jsou vlastníci
pozemků, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem p.č. 1575/2, 1575/20, 1577/8, 1573/1 ,
kde jsou umístěny stavební objekty ap. č. 2823/3, 2823/4, 2823/5, st. 388/1, st. 388/2, kde je umístěna
komunikace: Helena Cábová, Mgr. Ivan Tomek, Obec Vidče, Marie Kubišová, Ladislav Kubiš, ČEZ
Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Ondřej Hladký, Mgr.
Dagmar Hladká, Vladimír Balejík, Pavla Fabiánová, Radek Fabián, Luboš Kopecký, Ingrid Kopecká,
Ludmila Machulová, Zdeněk Machula, František Machula, Richard Machula.
Přípojky inženýrských sítí jsou částečně umístěny na pozemku p.č. 2824/2, který je veřejnou komunikací
a podzemní stavba nebude mít vliv na vlastnická či jiná práva vlastníků pozemků, které sousedí

s komunikací.
Navržená stavba pro bydlení s garáží, přípojkami inženýrských sítí, dešťovou kanalizací a účelovou
komunikací nebude mít negativní vliv na vlastnická či jiná práva dalších osob, vlastnfků vzdálenějších
pozemků a staveb na nich.
Stavebník k žádosti předložil protokol o měření radonového indexu stavebního pozemku s tím, že není
navrhovat žádná bezpečnostní opatření.

třeba

Dále předložil posouzenf hydrogeologických poměrů pro zasakování srážkových vod do podloží pro
novou příjezdovou komunikaci a průzkum zvodněných vrstev podzemních vod pro stavbu vodního
zdroje, které vypracoval RNDr. Miroslav konečný, CSc.
Utráceni' srážkových vod z plochy budoucí příjezdové komunikace ( cca 350 m2), tj. odvedení
srážkových vod s následným zasakováním je možné. Z posudku vyplývá, že navrhované řešenf vyloučí
případné riziko trvalého zamokření pozemků pod zájmovou oblastí. Jelikož toto řešení nezhorší
hydrogeologické poměry na tomto staveništi, ani na vedlejších pozemcích, lze zde proto řešení
zasakování vod za výše uvedených podmínek doporučit.
Z posudku vyplývá, že vybudováním vodmno ch1a nedojde při požadovaném odběru k ovlivněnf
vydatnosti a kvality sousedních studní do 100 m od zdroje.
V souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona, je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se
územní rozhodnutí účastníkům řízenf uvedeným v § 85 odst. 1 stavebmno zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě. Účastm1cům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebmno zákona se doručuje územní rozhodnutí
veřejnou vyhláškou.
V průběhu řízení nebyly uplatněny návrhy ani námitky účastm1ců řízení, z řad veřejnosti nebyly
uplatněny 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, podánfm u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s
aby každý

účastník

potřebným počtem stejnopisů

tak, aby jeden stejnopis

dostal jeden stejnopis. Nepodá-li

zůstal

správnímu orgánu a

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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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. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

umístění

Otisk úředního razítka

Jana Mikulová
referent odd. stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP

Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno

dne: ............................. .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje

Sejmuto dne: ................................... .

vyvěšení

a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši J000
Kč byl zaplacen 28.1.2013.
Obdrží:
účastníci

(dodejky)podle § 85 odst. I

Bc. Jana Petruželová, Javornická č.p. 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
MUDr. Vlastimil Karlík, Na Návsi č.p. 693/149, 747 14 Ludgeřovice
Obec Vidče, IDDS: 8qjbrsm
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účastníci podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou

Helena Cábová, Uhliska č.p. 2231, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Mgr. [van Tomek, Velká Lhota č.p. 138, 757 01 Valašské Meziříčí I
Marie Kubišová, Vidče č.p. 450, 756 53 Vidče
Ladislav Kubiš, Vidče č.p. 450, 756 53 Vidče
ČEZ Distribuce, a.s .. IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s„ IDDS: hcxgx4k
Ondřej Hladký, Vidče č.p. 535, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Mgr. Dagmar Hladká, Vidče č.p. 535, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Vladimír Balejík. Vidče č.p. 456, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Pavla Fabiánová, Vidče č.p. 547. 756 53 Vidče
Radek Fabián, Vidče č.p. 547, 756 53 Vidče
Luboš Kopecký, 5. května č.p. 1345, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Ingrid Kopecká. 5. května č.p. 1345, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ludmila Machulová. Vidče č.p. 307, 756 53 Vidče
Zdeněk Machula, Vidče č.p. 307, 756 53 Vidče
František Machula, Školská čtvrť č.p. 1284, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Richard Machula, Vidče č.p. 369, 756 53 Vidče
Na vědomí : dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP. Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
OÚ Vidče, IDDS: 8qjbrsm
Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlínského kraje. územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní
inspektorát - úsek dopravního inženýrství. IDDS: w6thp3w
Správa CHKO Beskydy, !DOS: vvedyiy

