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Výroková část: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, 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 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.7.2016 podala 

Obec Valašská Bystřice, IČO 304352, Valašská Bystřice 316, 756 27  Valašská Bystřice, 
kterou zastupuje VODING HRANICE, spol. s r.o., IČO 42866456, Zborovská 583, 753 01  
Hranice 

(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 

„vodovod Valašská Bystřice - napojení na SV Rožnov pod Radhoštěm“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3567 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 723/13 (ostatní plocha), 
parc. č. 723/14 (lesní pozemek), parc. č. 723/39 (orná půda), parc. č. 741/2 (ostatní plocha), parc. č. 741/3 
(lesní pozemek), parc. č. 741/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, parc. č. 
270/2 (ostatní plocha), parc. č. 416/1 (ostatní plocha), parc. č. 417 (ostatní plocha), parc. č. 510/6 (ostatní 
plocha), parc. č. 510/9 (ostatní plocha), parc. č. 510/11 (ostatní plocha), parc. č. 511/3 (trvalý travní 
porost), parc. č. 511/5 (trvalý travní porost), parc. č. 3315/1 (ostatní plocha), parc. č. 3315/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 3338/1 (orná půda), parc. č. 3340/1 (ostatní plocha), parc. č. 3340/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 3340/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3340/5 (ostatní plocha), parc. č. 3353/31 (trvalý travní 
porost), parc. č. 3353/33 (orná půda), parc. č. 3378/1 (ostatní plocha), parc. č. 3378/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 3379/1 (orná půda), parc. č. 3579/1 (ostatní plocha), parc. č. 3585/7 (ostatní plocha), parc. 
č. 3585/8 (ostatní plocha), parc. č. 3585/9 (ostatní plocha), parc. č. 3586 (ostatní plocha), parc. č. 3593/1 
(ostatní plocha), parc. č. 3787 (ostatní plocha), parc. č. 3792/2 (ostatní plocha), parc. č. 3804/18 (vodní 
plocha), parc. č. 3834 (ostatní plocha), parc. č. 4110 (trvalý travní porost), parc. č. 4121 (ostatní plocha), 
parc. č. 4262 (trvalý travní porost), parc. č. 4263/4 (ostatní plocha), parc. č. 4273 (ostatní plocha), parc. č. 
4366/2 (ostatní plocha), parc. č. 4406/5 (ostatní plocha), parc. č. 4408 (trvalý travní porost), parc. č. 
4427/1 (ostatní plocha), parc. č. 4430 (orná půda), parc. č. 4440 (ostatní plocha), parc. č. 4445/1 (orná 
půda), parc. č. 4446 (trvalý travní porost), parc. č. 4448 (ostatní plocha), parc. č. 4464/5 (ostatní plocha), 
parc. č. 4464/8 (ostatní plocha), parc. č. 4559 (vodní plocha) v katastrálním území Valašská Bystřice, 



Č.j. MěÚ-RpR/31800/2016 str. 2 

 
parc. č. 1462/3 (lesní pozemek), parc. č. 1583/12 (orná půda), parc. č. 1647 (lesní pozemek), parc. č. 
1733/6 (orná půda), parc. č. 1733/7 (orná půda), parc. č. 1733/36 (orná půda), parc. č. 1742/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 1744 (orná půda), parc. č. 1787 (ostatní plocha), parc. č. 1788 (ostatní plocha), parc. č. 
1789/1 (orná půda), parc. č. 1789/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1789/3 (orná půda), parc. č. 1798/1 
(orná půda), parc. č. 1802/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1819/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1819/2 
(trvalý travní porost), parc. č. 1819/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1821/2 (ostatní plocha), parc. č. 1824 
(trvalý travní porost), parc. č. 1862 (trvalý travní porost), parc. č. 1935/1 (orná půda), parc. č. 1935/2 
(ostatní plocha), parc. č. 1935/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1936/1 (trvalý travní porost), parc. č. 
1936/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1975/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1975/7 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1975/10 (trvalý travní porost), parc. č. 1975/14 (orná půda), parc. č. 1975/23 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1975/24 (trvalý travní porost), parc. č. 2807/1 (ostatní plocha), parc. č. 2807/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 2826/1 (ostatní plocha), parc. č. 2833 (ostatní plocha), parc. č. 2835 (ostatní plocha), 
parc. č. 2840 (ostatní plocha) v katastrálním území Vidče. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
- Výtlačný řád mezi stávajícím vodojemem Vidče a nově navrženým vodojemem Hlaváčky bude 

zhotoven z tvárné litiny DN 100 v délce 3230 m.  
- Z vodojemu Hlaváčky je navržen v souběhu s výtlačným řadem řad 1-1, na který navazují další 3 

řady. Z tohoto vodojemu je navržen přívodní řad, který je ukončen v místní části Leskovec.   
- Vodojem Hlaváčky bude umístěn na pozemcích parc. č. 3378/2, 3787 a 3379/1 v katastrálním území 

Valašská Bystřice.  

- Elektrická přípojka do vodojemu Hlaváčky bude realizována v pozemcích parc. č. 3787 a 3378/2. 

- Oplocení vodojemu Hlaváčky bude realizováno na pozemcích parc. č. 3379/1, 3787, 3378/2. 

- Chodník mezi vodojemem Hlaváčky a místní komunikací bude realizován na pozemku parc. č. 
3378/2. 

- Odpad z vodojemu Hlaváčky bude realizován od vodojemu do km 0,280, kde bude zaústěn do 
příkopu ze stávajícího prameniště. 

- V lokalitě Videčské Paseky je navržen řad délky 420 m napojený na stávající vodovod a ukončený 
v nově navržené AT stanici. Z této AT stanice je pak navržen řad délky 360 m, který bude ukončen 
v blízkosti pozemku parc. č. 4244/5.  

- AT stanice Videčské Paseky bude realizována na pozemku parc. č. 4262 v katastrálním území 
Valašská Bystřice. 

- Z objektu AT stanice bude realizován odpad z přelivu do potoka na pozemcích parc. č. 4262 a 
4263/4. 

- Elektrická přípojka do AT stanice bude  realizována na pozemku parc. č. 4273 a bude ukončena 
v plastovém pilíři u objektu AT stanice. 

- V lokalitě Búřov je navrženo propojení stávajících vodovodů v délce 85 m.     

 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Stavba svým vlivem nepřesáhne hranice sousedních pozemků. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která je součástí projektové 
dokumentace a 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. Vodojem Hlaváčky půdorysných rozměrů 13,00 x 6,10 m bude umístěn na pozemcích parc. č. 
3378/2, 3787 a 3379/1 v katastrálním území Valašská Bystřice. Nadzemní část vodojemu je zděná, 
opatřená sedlovou střechou o sklonu 30° s betonovou taškovou krytinou, výška hřebene střechy 7,90 
m, stavba je opatřena žlaby a svody. Nad vstupem do objektu je dřevěné zastřešení. 
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3. Oplocení vodojemu bude realizováno na pozemcích parc. č. 3379/1, 3787, 3378/2. Oplocení výšky 

1,60 m a délky 72,60 m  je navrženo ocelovým pletivem s plastovým potahem uchyceným na 
ocelových sloupcích. Oplocení bude opatřeno třemi řadami ostnatého drátu. V oplocení bude vstupní 
branka š. 1 m. 

4. AT stanice Videčské Paseky půdorysných rozměrů 3,30 x 4,40 m bude realizována na pozemku 
parc. č. 4262 v katastrálním území Valašská Bystřice, mezi místní komunikací a potokem. Jedná se o 
zděný nepodsklepený, přízemní objekt s polovalbovou střechou s krytinou z keramických tašek, 
výška hřebene střechy 4,55 m vztaženo k úrovni podlahy přízemí. Z objektu bude odpad z přelivu do 
potoka PE DN 100 délky 7,00 m, na pozemku parc. č. 4262 a 4263/4. 

5. Elektrická přípojka do AT stanice bude  realizována kabelem AYKY-J 4 x 16 délky 120 m v zemi. 
Bude napojena na stávající sloup na pozemku parc. č. 4273 a ukončena v plastovém pilíři u objektu 
ATS.    

6. Od vstupu do armaturní komory vodojemu k místní komunikaci je navržen na pozemku parc. č. 
3378/2 chodník š. 1,50 m ze zámkové dlažby. 

7. Elektrická přípojka do vodojemu bude realizována kabelem AYKY-J 4 x 16 délky 10 m v zemi. 
Bude napojena na stávající sloup na pozemku parc. č. 3787 a ukončena v plastovém pilíři oplocení 
na pozemku parc. č. 3378/2. 

8. Od vodojemu Hlaváčky do km 0,280 je v souběhu s řadem 1 navržen odpad z vodojemu Hlaváčky 
z PE 100 SDR 17 D 16 v délce 280 m s vyústěním do příkopu ze stávajícího prameniště. 

9. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky  Lesů České republiky,s.p., lesní správa Rožnov 
pod Radhoštěm dne 12.7.2016, č.j. LCR116/000878/2016, Povodí Moravy, s.p. Brno dne 29.6.2016, 
č.j. PMO31525/2016-203/Vrab, Ředitelství silnic Zlínského kraje dne 29.6.2016, č.j. 
ŘSZKVM/05628/16-24 a správců inženýrských sítí uvedené v jejich vyjádřeních, která jsou součástí 
projektové dokumentace, tj. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 12.5.2016, č.j. 605657/16, 
ČEZ Distribuce, a.s. dne 12.4.2016, č.j. 0100555548, dne 7.7.2016, č.j. 1086630530, RWE 
Distribuční služby s.r.o. dne 21.6.2016, č.j. 5001329813, VaK, a.s. dne 19.5.2016, dne 20.6.2016, č.j. 
1483/2016. 

10. Při realizaci stavby budou respektována stanoviska těchto dotčených orgánů: 
- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP dne 16.6.2016, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/19887/2016/SIT/303-

246.6, s tím, že ukládá: 
● povinnost řídit se zásadami ochrany ZPF, 
● odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, 
● před zahájením stavby vytýčit v terénu hranice záboru půdy, 
● skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy 
na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití – skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy 
bude provedena do hloubky 0,2 m na ploše 304 m2 , tj. cca 61 m3 . Tato bude ponechána na pozemku 
p.č. 3379/1v k.ú. Valašská Bystřice a využije se k zúrodnění a konečným úpravám zbývajících částí 
dotčené parcely, 
● zahájení skrývky začít až po nabytí právní moci stavebního povolení, 
● provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, 
● učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho 
vegetační kryt. 
● po vydání územního rozhodnutí o umístění této stavby (nejpozději před zahájením stavebních 
prací) investor požádá zdejší orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o omezení (popř. i dočasné 
odnětí) ve využití dotčené části uvedených lesních pozemků na celou dobu existence stavby a žádost 
doloží přílohami dle ust. § 16 a 17 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Umístění trasy vodovodního 
potrubí a celkový rozsah plošného záboru citovaných lesních pozemků musí respektovat podmínky 
vlastníků lesa. 
 

- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy dne 16.6.2016, č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/19887/2016/SIT/303-246.6, s tím pokud dojde při provádění stavebních prací u stavby 
k omezení provozu pozemní komunikace, požádá stavebník zdejší silniční správní úřad o stanovení 
přechodné úpravy provozu podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Návrh dopravního značení bude zpracován dle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášky č. 294/2025 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na poz. komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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- SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm dne 12.7.2016, č.j. 02478/BE/2016-2 s tím, že: 
      ● V místech křížení trasy vedení s vodními toky bude potrubí uloženo v takové hloubce, aby 
případnými korytotvornými procesy (hloubková eroze) nedošlo k jeho poškození, 
       ● Po celou dobu přípravy i realizace stavby budou přijeta taková technická opatření, která zabrání 
poškození půdního povrchu, poškození vegetace či změny vodního režimu na dotčených pozemcích, 
především však na: 
a) plochách pozemků v blízkosti lesního komplexu na pozemku pozemková parcela č. 1647 
v katastrálním území Vidče – Jedlovina (pozemkové parcely číslo 1744, 1733/36, 1733/6, 1733/4, 1789/2 
a 1862), 
b) na pozemcích pozemkové parcely číslo 1789/1, 1788, 1787, 1798/1, 1802/1, 1819/3, 1819/1 a 1824 
v katastrálním území Vidče, 
c)  na pozemcích pozemkové parcely číslo 3337/1, 3338/1, 3340/2 a 3340/4 v katastrálním území 
Valašská Bystřice, 
které jsou součástí území druhově pestrých luk s pravděpodobným výskytem chráněných druhů rostlin. 
       ● Na plochách pozemků pozemkové parcely číslo 3338/1 a 3340/2 nebude možné pro stavební práce 
používat mechanizmy těžké stavební techniky a plochy nebudou využívány k umístění zařízení staveniště, 
skladování materiálů či odstavení strojů. 
       ● Při provádění prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les budou vytyčena jejich ochranná pásma a 
stromy budou před zahájením prací zajištěny před poškozením. V průběhu stavby bude prováděna 
kontrola dodržování ochranných opatření. Pokud dojde k mechanickému poškození některých částí 
stromu během stavby, budou dřeviny ihned ošetřeny. 
       ● Plochy pozemků dotčené výstavbou budou upraveny do řádného stavu a osety druhově bohatou 
trávobylinnou směsí, případně osivem místní provenience. 
       ● Po provedení prací bude z místa stavby odklizen neupotřebený materiál. 
 
11. O povolení vodohospodářských staveb nutno požádat vodoprávní úřad, tj. MěÚ Rožnov pod 

Radhoštěm, odbor ŽP. 

12. Realizace předmětné stavby je podmíněna provedením přeložky vrchního el. vedení NN a 
telekomunikačního kabelu na pozemcích parc.  3787 a 3379/1.  O povolení přeložek požádají ČEZ 
Distribuce, a.s. a CETIN, a.s. zdejší stavební úřad. 

13. Stavbu oplocení vodojemu a el. přípojky lze realizovat na základě pravomocného územního 
rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27  Valašská Bystřice. 

 

Odůvodnění: 

Dne 14.7.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 6.9.2016, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení a navržená stavba se nachází na 
území několika obcí, bylo oznámení o zahájení řízení doručováno žadateli a jednotlivým obcím 
jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.  

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 
schváleným územním plánem obce Valašská Bystřice ze dne 8.3.1996, obce Vidče, který nabyl účinnosti 
dne 6.12.2013 a města Rožnova pod Radhoštěm, který nabyl účinnosti dne 30.12.2011 a vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu. Stavba se nachází jak v území zastavěném tak nezastavěném, kde 
stavba technické infrastruktury je možná. 

Při ústním jednání vznesl účastník řízení paní Ludmila Velická požadavek, aby ochranné pásmo 
vodovodu nezasahovalo do jejích pozemků a aby při realizaci stavby nebyly používány její pozemky. Ing. 
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Šulová, pracovník MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru ŽP, přímo při ústním jednání k tomuto 
požadavku sdělila, že bude vydáno rozhodnutí o ochranném pásmu vodovodu před vydáním stavebního 
povolení nebo souběžně se stavebním řízením. Ochranné pásmo vodovodu nebude zasahovat do pozemků 
paní Velické. Požadavek, aby při realizaci stavby nebyly používány její pozemky se týká stavebního 
řízení, nikoliv probíhajícího územního řízení. Žadatel je však povinen tento požadavek akceptovat a 
v projektové dokumentaci pro stavební řízení, v části zásady organizace výstavby jej řešit.      

Vyjádření a stanoviska sdělili: 
- Policie ČR DI Vsetín dne 15.6.2016, č.j. KRPZ-58203-1/ČJ-2016-151506, 
- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy dne 27.7.2016, č.j. MěÚ/OD/26730/2016/DrD, 
- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP dne 16.6.2016, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/19887/2016/SIT/303-

246.6, 
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství dne 16.6.2016, č.j. KUZL 36994/2016, 
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dne 7.7.2016 č.j. KHSZL 13265/2016, 
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje dne 11.7.2016, č.j. HSZL-3640-2/VS-2016, 
- SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm dne 23.6.2016, č.j. 2910/BE/2016, dne 12.7.2016, č.j. 

02478/BE/2016-2, 
- Lesy České republiky,s.p., lesní správa Rožnov pod Radhoštěm dne 12.7.2016, č.j. 

LCR116/000878/2016, 
- Povodí Moravy, s.p. Brno dne 29.6.2016, č.j. PMO31525/2016-203/Vrab, 
- Ředitelství silnic Zlínského kraje dne 29.6.2016, č.j. ŘSZKVM/05628/16-24, 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 12.5.2016, č.j. 605657/16, 
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 12.4.2016, č.j. 0100555548, dne 7.7.2016, č.j. 1086630530, 
- ČEZ ICT Services, a.s. dne 11.7.2016, č.j. 0200472582, 
- RWE Distribuční služby s.r.o. dne 21.6.2016, č.j. 5001329813, 
- NET4GAS, s.r.o. dne 29.3.2016, č.j. 2472/16/OVP/N, č.j. 903/16/BRA/N, 
- České Radiokomunikace, a.s. dne 27.4.2016, č.j. UPTS/OS/133669/2016, 
- VaK, a.s. dne 19.5.2016, dne 20.6.2016, č.j. 1483/2016, 
- Obecní úřad Vidče dne 25.7.2016, č.j. 392/2016, 
- Obecní úřad Valašská Bystřice dne 27.7.2016, č.j. 16/Mi. 

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. 

 
Účastníky řízení dle § 85stavebního zákona je žadatel, obce,  na jejichž území je stavba navržena, 
vlastníci pozemků dotčení stavbou včetně staveb na nich, vlastníci sousedních pozemků, které mohou být 
stavbou dotčeny, tj. Obec Vidče, Město Rožnov pod Radhoštěm, Obec Valašská Bystřice, Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., Valašské ZOD, družstvo, Lesy České republiky, s.p.,  Zdeněk Pomkla, Dagmar 
Kopecká, Jaroslav Štefela, Gabriela Štefelová, Silvestr Mikuláštík, Bohuslav Děcký, Anna Děcká, Petr 
Kubját, Miroslav Petružela, Ing. Petr Růčka, Ing. Jana Růčková, Radioklub, Martin Heryán, Karel 
Heryán, Zdeněk Pomkla, Povodí Moravy, s.p., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Zdeněk Petružela, Petr Křenek, Jaromír Zálupský, Marta Plandorová, Pavlína Cekotová, Ing. Josef 
Maleňák, Renata Měrková, Ing. Jana Růčková, Libor Polášek, Jan Křenek, Ludmila Křenková, František 
Drozd, Zdeňka Drozdová, František Holiš, Libor Cáb, Jaromír Hajný, Rudolf Mikulenka, Ludmila 
Mikulenková, Josef Cáb, Miroslava Frydrychová, Dana Přecechtělová, Miroslav Křenek, Vladimír Fůsek, 
Věra Fůsková, Ing. Petr Sewiola, Mgr. Miroslava Sewiolová, Ředitelství silnic Zlínského 
kraje,příspěvková organizace, Státní fond životního prostředí České republiky, Českomoravská stavební 
spořitelna, a.s., vlastníci sousedních pozemků parc.č.740/2, 741/1, 3592/3, 727/31, 727/30, 727/29, 
727/28, 727/27, 727/25, 727/24, 727/20, 723/44, 726/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 471 st., 1564/2, 
1580/18, 1580/17, 1580/16, 939 st., 1842/4, 353 st., 1843/5, 639 st., 1843/2, 1843/7 v k.ú. Vidče, 3400/5, 
1276 st., 3399, 3398/3, 3401/4, 3401/2, 3397/3, 3352/3, 3338/6, 3337/1, 4244/14, 4244/3, 1064 st., 1230 
st. v k. ú. Valašská Bystřice.   
Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších sousedních pozemků, neboť se jedná převážně o podzemní 
stavbu (kromě vodojemu a AT stanice), jejíž realizací nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická práva. 
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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 také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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 
  
   Ludmila Pavelková 
referent silničního stavebního úřadu odboru výstavby a ÚP 
 
 
 
Obec Valašská Bystřice, Vidče a Rožnov pod Radhoštěm 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. h) ve 
výši 3 000 Kč byl zaplacen dne 15.9.2016 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
VODING HRANICE, spol. s r.o., IDDS: j4ka48b 
Obec Vidče, IDDS: 8qjbrsm 
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Obec Valašská Bystřice, IDDS: ftibhmt 
 
účastníci (veřejnou vyhláškou) 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
Valašské ZOD, družstvo, IDDS: wb79ngy 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Zdeněk Pomkla, Valašská Bystřice č.p. 46, 756 27  Valašská Bystřice 
Dagmar Kopecká, Valašská Bystřice č.p. 590, 756 27  Valašská Bystřice 
Jaroslav Štefela, Valašská Bystřice č.p. 730, 756 27  Valašská Bystřice 
Gabriela Štefelová, Valašská Bystřice č.p. 730, 756 27  Valašská Bystřice 
Silvestr Mikuláštík, Valašská Bystřice č.p. 526, 756 27  Valašská Bystřice 
Bohuslav Děcký, Valašská Bystřice č.p. 619, 756 27  Valašská Bystřice 
Anna Děcká, Valašská Bystřice č.p. 619, 756 27  Valašská Bystřice 
Petr Kubját, Lubina č.p. 194, 742 21  Kopřivnice 
Miroslav Petružela, Valašská Bystřice č.p. 323, 756 27  Valašská Bystřice 
Ing. Petr Růčka, Valašská Bystřice č.p. 418, 756 27  Valašská Bystřice 
Ing. Jana Růčková, Valašská Bystřice č.p. 418, 756 27  Valašská Bystřice 
Radioklub, Meziříčská č.p. 1645, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Martin Heryán, Valašská Bystřice č.p. 285, 756 27  Valašská Bystřice 
Karel Heryán, Valašská Bystřice č.p. 285, 756 27  Valašská Bystřice 
Zdeněk Pomkla, Valašská Bystřice č.p. 46, 756 27  Valašská Bystřice 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
Zdeněk Petružela, Havlíčkova č.p. 1172, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Petr Křenek, Valašská Bystřice č.p. 427, 756 27  Valašská Bystřice 
Jaromír Zálupský, Valašská Bystřice č.p. 411, 756 27  Valašská Bystřice 
Marta Plandorová, Valašská Bystřice č.p. 426, 756 27  Valašská Bystřice 
Pavlína Cekotová, Borošín č.p. 51/35, Přerov VII-Čekyně, 751 24  Přerov 4 
Ing. Josef Maleňák, Valašská Bystřice č.p. 406, 756 27  Valašská Bystřice 
Renata Měrková, Valašská Bystřice č.p. 415, 756 27  Valašská Bystřice 
Ing. Jana Růčková, Valašská Bystřice č.p. 418, 756 27  Valašská Bystřice 
Libor Polášek, Kulturní č.p. 1739, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Jan Křenek, Vidče č.p. 264, 756 53  Vidče 
Ludmila Křenková, Vidče č.p. 264, 756 53  Vidče 
František Drozd, Vidče č.p. 86, 756 53  Vidče 
Zdeňka Drozdová, Vidče č.p. 86, 756 53  Vidče 
František Holiš, Pod Čihadlem č.p. 855, 756 54  Zubří 
Libor Cáb, Vidče č.p. 541, 756 53  Vidče 
Jaromír Hajný, Vidče č.p. 239, 756 53  Vidče 
Rudolf Mikulenka, Vidče č.p. 172, 756 53  Vidče 
Ludmila Mikulenková, Vidče č.p. 306, 756 53  Vidče 
Josef Cáb, Vidče č.p. 452, 756 53  Vidče 
Miroslava Frydrychová, Vidče č.p. 200, 756 53  Vidče 
Dana Přecechtělová, Valašská Bystřice č.p. 413, 756 27  Valašská Bystřice 
Miroslav Křenek, Valašská Bystřice č.p. 574, 756 27  Valašská Bystřice 
Vladimír Fůsek, Vidče č.p. 491, 756 53  Vidče 
Věra Fůsková, IDDS: 2uxcauf 
Ing. Petr Sewiola, Vidče č.p. 563, 756 53  Vidče 
Mgr. Miroslava Sewiolová, Vidče č.p. 563, 756 53  Vidče 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc 
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Státní fond životního prostředí České republiky, IDDS: favab6q 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: 
 parc.č.740/2, 741/1, 3592/3, 727/31, 727/30, 727/29, 727/28, 727/27, 727/25, 727/24, 727/20, 723/44, 
726/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 471 st., 1564/2, 1580/18, 1580/17, 1580/16, 939 st., 1842/4, 353 st., 
1843/5, 639 st., 1843/2, 1843/7 v k.ú. Vidče, 3400/5, 1276 st., 3399, 3398/3, 3401/4, 3401/2, 3397/3, 
3352/3, 3338/6, 3337/1, 4244/14, 4244/3, 1064 st., 1230 st. v k. ú. Valašská Bystřice. 
   
dotčené správní úřady 
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy, - silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918, 756 61  Rožnov pod 
Radhoštěm 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát - 
úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w 
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
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