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Michaela Němečková 
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741 01  Nový Jičín 
 

 

ROZHODNUTÍ 
 

 

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 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.3.2018 podal 

Ladislav Němeček, nar. 20.7.1977, Plk. Aloise Holny 589, 741 01  Nový Jičín, 
Michaela Němečková, nar. 15.5.1979, Plk. Aloise Holny 589, 741 01  Nový Jičín 

(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 

                                       vrtaná studna a vodovod k RD č.p.290 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2988 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horní Bečva. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
- vrtaná studna bude hloubky 29m 

- vodovod bude délky 19,5m 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
- Vliv stavby nezasahuje za hranici stavebního pozemku 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:250, který je součástí projektové 
dokumentace a obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, 
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požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Vrtaná studna bude umístěna na pozemku p.č.2988 v jeho JZ rohu ve vzdálenosti 2,5m od jižní 
hranice stavebního pozemku a 7,4m od západní hranice stavebního pozemku, který sousedí s 
pozemkem p.č. 2990/3 v k.ú. Horní Bečva, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:250. 

3. Vrtaná studna bude hloubky 29m. 

4. Vodovod bude přiveden k rodinnému domu a bude délky 19,5m. 

5. O stavební povolení vodního díla studny a vodovodního potrubí a povolení nakládaní s vodami je 
nutno požádat vodoprávní úřad OŽP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, k žádosti nutno doložit doklady 
dle vyhl.č. 432/2001 Sb., v platném znění, včetně hydrogeologického posouzení. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ladislav Němeček, nar. 20.7.1977, Plk. Aloise Holny 589, 741 01  Nový Jičín 
Michaela Němečková, nar. 15.5.1979, Plk. Aloise Holny 589, 741 01  Nový Jičín 

 

Odůvodnění: 

Dne 7.3.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Průzkumný vrt byl proveden 
v místě navržené stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a 
veřejnosti, protože v obci není platný územní plán. Konání veřejného projednání se oznámil veřejnosti 
veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Současně nařídil ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 12.4.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník předložil 
žádost vyplaněnou na předepsaném formuláři, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, závazná 
stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k podmínkám 
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. 

Umístění stavby je v souladu s úkoly územního plánování a s politikou územního rozvoje.  

V obci Horní Bečva není platný územní plán. Opatřením obecné povahy č. 01/201 vydala rada obce 
Horní Bečva „Vymezení zastavěného území Horní Bečva“ dne 21.9.2010 s účinností od 12.10.2010. 
Stavba je navržena v zastavěném území Horní Bečvy a dle závazného stanoviska orgánu územního 
plánování vydaného dne 28.2.2018 č.j.:MěÚ-RpR/OŽP/05822/2018 je záměr přípustný. Stavba bude 
sloužit pro zásobování rodinného domu vodou.  

Umístění stavby respektuje ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.  

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Studna je umístěna v souladu s § 
24a vyhl.č. 501/2006 Sb., v prostředí , které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody 
ve studni a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní. V blízkém okolí nebyly 
zjištěny vodní zdroje. Lze tedy konstatovat, že množství vody požadované k odběru nebude mít 
významnější vliv na místní vodní a na vodu vázané ekosystémy a na okolní vodní díla. 

Žadatel předložil hydrogeologickou zprávu a posouzení zvodněných vrstev podzemních vod. 

Stanoviska sdělili: 

-  GridServices, s.r.o.Brno ze dne 8.2.2018 zn5001665988 

- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 8.2.2018 zn.0100872731 

- Telco Pro Services, a.s. Praha ze dne 8.2.2018 zn.0200708799 

- CETIN, a.s. Praha ze dne 8.2.2018 č.j.:533606/18 a ze dne 14.2.2018 

- T-Mobile Czech Republic, a.s.Praha ze dne 8.2.2018 zn.E05414/18 



Č.j. MěÚ-RpR/12803/2018 str. 3 

 
- Kanalizace Bečva s.r.o. ze dne 12.2.2018  

- Služby HB  s.r.o. ze dne 12.2.2018 

- SCHKOB Rožnov p.R. ze dne 19.2.2018 č.j.:640/BE/2018-0002 

- MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí ze dne 28.2.2018 sp.zn.:MěÚ-
RpR/OŽP/05736/2018/PšA/67-246.6 

 

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. 

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 85 stavebního zákona, a to žadatel Ladislav a Michaela 
Němečkovi, dále obec Horní Bečva, na jejímž území je stavba umístěna, ten, kdo má jiné věcné právo 
k pozemku, dále vlastníci pozemků, které sousedí se stavebním pozemkem a vlastníci inženýrských sítí, 
jejichž zařízení se nachází v dotčeném prostoru: ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Martin Blažek, Šárka 
Blažková, Božena Ondruchová, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.. Vlastnická či jiná práva dalších 
osob, zejména vlastníků vzdálenějších pozemků a staveb na nich nebudou umístěním studny přímo 
dotčena. 

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, veřejnost neměla připomínky. 

Rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, veřejnosti veřejnou 
vyhláškou, protože v obci není územní plán. 

 

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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Jana Mikulová, v.r. 
referent odd. stavebního úřadu           
odboru výstavby a ÚP 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. g) ve 
výši 300 Kč byl zaplacen 12.4.2018. 
 
Příloha: po právní moci rozhodnutí DUR 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ladislav Němeček, Plk. Aloise Holny č.p. 589, Žilina, 741 01  Nový Jičín 1 
Michaela Němečková, Plk. Aloise Holny č.p. 589, Žilina, 741 01  Nový Jičín 1 
Obec Horní Bečva, IDDS: 2wjbd9u 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
Martin Blažek, Máchova č.p. 608/17, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Šárka Blažková, Máchova č.p. 608/17, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
Božena Ondruchová, Horní Bečva č.p. 290, 756 57  Horní Bečva 
  
Na vědomí: dotčené správní úřady 
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
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