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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, příslušný podle § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen "správní řád"), odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a v souladu s § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 6.8.2020 podala
Obec Prostřední Bečva, IČO 00304221, Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva,
kterou zastupuje
Jaroslav Kunetek s.r.o., IČO 05715105, Dolní konec 172, 763 14 Zlín
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
chodník podél silnice I/35 v obci Prostřední Bečva,
SO 101 chodník se svodidlem,
SO 102 chodník se zeleným pásem a podél BUS zastávky,
SO 103 úprava napojení komunikací,
Prostřední Bečva,
Prostřední Bečva
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 550/1, 550/3, 615/9, 3089/3, 3089/42, 3089/43 v katastrálním
území Prostřední Bečva.
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Stavba obsahuje:
SO 101 chodník se svodidlem – pravostranný v km 333,322 – 334,000 s povrchem ze zámkové
dlažby.
Skladba chodníku (pochůzí):
zámková dlažba
štěrkodrť
štěrkodrť
štěrkodrť
celkem

-

SO 102

60 mm
40 mm
100 mm
150 mm
350 mm

Skladba chodníku (pojížděný):
zámková dlažba
80 mm
štěrkodrť
40 mm
štěrkodrť
150 mm
štěrkodrť
200 mm
celkem
470 mm
chodník se zeleným pásem a podél BUS zastávky – pravostranný chodník v km
333,028 – 333,322 a oboustranný chodník podél BUS zastávky s povrchem ze zámkové
dlažby.
Skladba chodníku (pochůzí):
zámková dlažba
štěrkodrť
štěrkodrť
štěrkodrť
celkem

-

SO 103

60 mm
40 mm
100 mm
150 mm
350 mm

Skladba chodníku (pojížděný):
zámková dlažba
štěrkodrť
štěrkodrť
štěrkodrť
celkem
úprava napojení komunikací
Skladba komunikací:
Asfaltový beton
Spojovací postřik
Asfaltový beton
Spojovací postřik
Asfaltový beton
Štěrkodrť
Štěrkodrť
celkem

80 mm
40 mm
150 mm
200 mm
470 mm

40 mm
60 mm

min.
min.

50 mm
150 mm
150 mm
440 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované oprávněnou osobou Ing.
Milanem Koňařem, ČKAIT 1301681; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název a sídlo dodavatele nahlásí stavebník stavebnímu úřadu
před zahájením stavebních prací.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- po dokončení stavby
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5. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky, uvedené v závazných stanoviskách dotčených orgánů:
 Závazné stanovisko KÚ Zlínského kraje odb. dopravy a SH č.j. KUZL 26965/2020 ze dne
22.5.2020:
- Vzhledem k tomu, že při stavbě bude dotčeno těleso silnice I/35, je nutné požádat o vyjádření a
stanovení podmínek pro stavbu i majetkového správce silnice Ředitelství silnic a délnic ČR,
správa Zlín,
- Projektová dokumentace bude předložena k posouzení Krajskému ředitelství policie Zlínského
kraje z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.
 Závazné stanovisko KÚ Zlínského kraje odb. dopravy a SH č.j. KUZL 76327/2019 ze dne
11.12.2019:
- Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu, k znečištění
ev. poškození silnice I/35, které by mohlo způsobit závady ve sjízdnosti anebo ohrozit
bezpečnost silničního provozu.
 Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov odb. ŽPV č.j. MěÚ-RpR/44862/2020 ze dne
22.5.2020:
- Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí
tuhých znečišťujících látek, např. skrápěním,
- Bude prováděno pravidelné čištění příjezdových komunikací, v suchám období dále jejich
skrápění tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární prašnost,
- Učinit opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu,
např. zajistit zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované
/ uzavřené skladovací prostory, skrápění materiálu.
- 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 0,1 m na ploše 45 m², tj. cca 5 m³. Tato bude
ponechána na pozemku p.č. 532/1 v k.ú. Prostřední Bečva 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.
a) Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo
rozhodnutí o souhlasu (§21), a to do 1 roku ode dne jeho platnosti a
b) Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to
nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
 Stanovisko DI PČR Vsetín č.j. KRPZ-28898-5/ČJ-2019-151506 ze dne 11.5.2020:
- Samostatné sjezdy připojující sousední nemovitosti formou chodníkových přejezdů budou
s výjimkou odůvodněných případů (malá šířka chodníku, utopený klesající sjezd apod.) řešeny
pouze sklopeným obrubníkem nebo sníženou obrubou s lichoběžníkovým nájezdem při
zachování průchozího prostoru s nezměněnou niveletou chodníku o šířce nejméně 0,9 m dle
ČSN 73 6110/Zl,
- zhotovitel před zahájením prací, předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního
značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu,
- zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle §
77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění
svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího.
 Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR sp.zn. 90594/2019-1150-OÚZ-BR ze dne
25.3.2019:
- Případné dopravní omezení na dotčené komunikaci I/35 požadujeme projednat s Regionálním
střediskem vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 77111 Olomouc (kontaktní osoba
Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund, tel. 973 401 554, mob.
724 006 068, e-mail vd_olomouc@army.cz).
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6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců sítí veřejné dopravní a technické
infrastruktury dané pro připojení a ochranná pásma vedení:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. SZ/205/53200/2020/Po ze dne 27.7.2020,
- ČEZ Distribuce a.s. zn. 001108688024 ze dne 20.4.2020,
- ČEZ Distribuce a.s. zn. 0101294548 ze dne 17.4.2020,
- GridServices s.r.o. zn. 5001976317 ze dne 27.8.2019,
- Kanalizace Bečva s.r.o. vyjádření ze dne 14.8.2019,
- CETIN a.s. č.j. 816299/18 ze dne 7.1.2019.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Užívání stavby podléhá vydání kolaudačního souhlasu speciálního stavebního úřadu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Odůvodnění:
Dne 6.8.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.
MěÚ/Vyst/58692/2019/Mel dne 28.5.2020, které nabylo právní moci dne 23.6.2020.
Speciální stavební úřad dne 3.9.2020 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, byla účastníkům dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Správní orgán podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace je úplná, splňuje obecné technické požadavky na stavby a byla zpracována
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Milanem Koňařem, ČKAIT 1301681. Navržená
stavba splňuje požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb – mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost a bezpečnost při užívání včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, jak je doloženo
v projektové dokumentaci. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavebník doložil právo provést stavbu na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví, v souladu
s ustanovením § 184a stavebního zákona.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Podklady rozhodnutí:
- Projektová dokumentace pro stavební řízení vypracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní
stavby Ing. Milanem Koňařem, ČKAIT 1102038,
- Souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona, spis.zn. MěÚ/Vyst/99459/2020//Mel
ze dne 13.10.2020,
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona,
- Závazné stanovisko KÚ Zlínského kraje odb. dopravy a SH čj. KUZL 26965/2020 ze dne 22.5.2020,
- Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje odb. dopravy a SH čj. KUZL 285/2020 ze dne 3.1.2020,
- Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje odb. dopravy a SH čj. KUZL 23390/2020 ze dne 28.3.2020,
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Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov p.R. odb. ŽPV čj. MěÚ-RpR/44862/2020 ze dne
22.5.2020,
Sdělení AOPK ČR - Správa CHKO Beskydy č.j.0757/BE/2019_2 ze dne 19.3.2019,
Závazné stanovisko HZS ZK č.j. HSZL-2115-2/VS-2020 ze dne 13.5.2020,
Stanovisko OÚ Prostřední Bečva – SSÚ zn. OÚ/SR/5/19 ze dne 13.2.2019,
Stanovisko - doplnění OÚ Prostřední Bečva – SSÚ zn. OÚ/SR/93/2019 ze dne 12.8.2019,
Stanovisko Krajské ředitelství policie ZK - DI č.j. KRPZ-28898-5/ČJ-2019-151506 ze dne 11.5.2020,
Stanovisko Krajské ředitelství policie ZK – dopravní policie č.j. KRPZ-138705-8/ČJ-2018-1500DP
ze dne 2.5.2020,
Vyjádření ŘSD zn. SZ/205/53200/2020/Po ze dne 27.7.2020,
Souhlas ČEZ Distribuce a.s. zn. 001108688024 ze dne 20.4.2020,
Sdělení ČEZ Distribuce a.s. zn. 0101294548 ze dne 17.4.2020,
Sdělení ČEZ Distribuce a.s. zn. 0700197655 ze dne 17.4.2020,
sdělení Telco Pro Services a.s. zn. 0201057411 ze dne 17.4.2020,
vyjádření GridServices s.r.o. zn. 5001976317 ze dne 27.8.2019,
vyjádření Kanalizace Bečva s.r.o. ze dne 14.8.2019,
vyjádření VaK Vsetín a.s. č. 2065/2019 ze dne 9.8.2019,
vyjádření CETIN a.s. č.j. 816299/18 ze dne 7.1.2019,
vyjádření T-Mobile CR a.s. zn. E29958/19 ze dne 4.8.2019,
vyjádření Vodafone CR a.s. zn. 190804-1143129631 ze dne 4.8.2019,
stanovisko obce Prostřední Bečva zn. OÚ/SR/6/19 ze dne 13.2.2019.

Stavební úřad zahrnul podmínky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Obec Prostřední Bečva jako stavebník zastoupený Ing. Arch. Jaroslavem Kunetkem, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, které je oprávněno hospodařit s majetkem ČR, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,
GridServices, s.r.o. a Kanalizace Bečva s.r.o. jako vlastníci stavbou dotčené veřejné technické
infrastruktury, osoby s vlastnickými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 515/5, 516, 532/1, 532/3,
532/5, 615/1, 615/8, 615/10, 615/11, 615/13, 615/15, 615/16, 615/19, 615/20, 637, 645/6, 645/10, 645/13,
651/1, 656, 657/1, 657/3, 658/1, 658/3, 658/6, 658/7, 658/10, 659/1, 659/2, 659/3, 667/1, 667/2, 667/6,
672/1, 672/2, 681/12, 681/13, 718/7, 724/1, 3089/1, 3089/23, 3091/3, 3092/2, 3190/1, 3190/2, 3190/4 v
katastrálním území Prostřední Bečva a osoby s vlastnickými právy k sousedním stavbám: Prostřední
Bečva č.p. 20, č.p. 241, č.p. 326, č.p. 376, č.p. 390, č.p. 443, č.p. 446, č.p. 556, č.p. 611,
č.p. 648, č.p. 657, č.p. 659, č.p. 663, č.p. 689, č.p. 711 a č.p. 728 jako vlastníci sousedních pozemků a
staveb na nich.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě
toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší vedle navrhovatele, pouze vlastníkům
stavbou dotčených pozemků a těch sousedních pozemků a staveb, jejichž práva by mohla být prováděním
stavby přímo dotčena. Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších sousedních pozemků a staveb a vlastníci
vzdálenějších pozemků, neboť se jedná o stavbu, jejíž realizací nemohou být práva vlastníků těchto
pozemků a staveb přímo dotčena.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH 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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost o ochranu zdraví při
práci na staveništi.
při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje
týkající se provádění stavby v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Jitka Melichaříková
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí a výstavby
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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 je osvobozen.

Obdrží:
účastníci podle § 109 odst. a) a c) (dodejky):
Jaroslav Kunetek s.r.o., IDDS: rrc98hg
Obec Prostřední Bečva, IDDS: wiea7pb
účastníci podle § 109 odst. d) (dodejky):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Kanalizace Bečva s.r.o., IDDS: nd2atg3
účastníci podle § 109 odst. e) (veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 515/5, 516, 532/1, 532/3, 532/5, 615/1, 615/8, 615/10, 615/11, 615/13, 615/15, 615/16, 615/19,
615/20, 637, 645/6, 645/10, 645/13, 651/1, 656, 657/1, 657/3, 658/1, 658/3, 658/6, 658/7, 658/10, 659/1,
659/2, 659/3, 667/1, 667/2, 667/6, 672/1, 672/2, 681/12, 681/13, 718/7, 724/1, 3089/1, 3089/23, 3091/3,
3092/2, 3190/1, 3190/2, 3190/4 v katastrálním území Prostřední Bečva
Osoby s vlastnickými právy k sousedním stavbám:
Prostřední Bečva č.p. 20, č.p. 241, č.p. 326, č.p. 376, č.p. 390, č.p. 443, č.p. 446, č.p. 556, č.p. 611,
č.p. 648, č.p. 657, č.p. 659, č.p. 663, č.p. 689, č.p. 711 a č.p. 728.
dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w
KÚ Zlínského kraje, Odbor dopravy a SH, IDDS: scsbwku
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP a výstavby - ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
OÚ Prostřední Bečva, IDDS: wiea7pb
k vyvěšení:
Město Rožnov pod Radhoštěm, Finanční odbor, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radh.
OÚ Prostřední Bečva, IDDS: wiea7pb

