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Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), podklady pro odstranění stavby, které mu dne 9.3.2020 předložilo

Město Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, Masarykovo náměstí 128,756 61 Rožnov pod
Radhoštěm,
které zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IČO 42767377, Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky ě. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

povoluje
odstranění stavby

chodník podél 1/35

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 3689/5, 3728/4, 3728/53 v katastrálním území Rožnov pod
Radhoštěm.

Účel stavby:

jedná se o odstranění chodníku délky 890,00 m a šířky 1,60 - 1,80 m, který se nachází mezi řekou
Bečvou a silnicí 1/35, v úseku naproti odbočce na ul. Letenskou a končí u křižovatky u Eroplánu.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do 31.12.2021. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím
dokončení stavebnímu úřadu.



Č.j. MěÚ-RpR/35554/2020 str. 2

2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací ověřené v řízení o odstranění stavby, 
která bude předána vlastníkovi po právní moci rozhodnutí.

3. Při odstraňování stavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí uvedené v jejich 
vyjádřeních, která jsou součástí projektové dokumentace, tj. ČEZ Distribuce, a.s. dne 13.2.2020, č.j. 
1107837044, dne 12.2.2020, č.j. 0101256744, dne 12.2.2020, č.j. 0101256752, CETIN a.s. dne 
13.12.2019, č.j. 832380/19, Miroslav Halamíček - Elektro hm dne 12.12.2019, GridServices, 
dne 20.2.2020, č.j. 5002092585, 4M ROŽNOV spol. s r.o. dne 16.4.2020.

4. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky MěÚ Rožnov pod Radhoštěm/ odboru ŽP a 
výstavby ze dne 20.1.2020, č.j. MěÚ-RpR/OŽPV/68882/2019/SlT/775-246.6 s tím, že:

- Přímému správci, tj. Povodí Moravy, s.p. provozu Val Meziříčí (Ing. Markéta Polášková - tel. 
571 685 094, polaskova pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden předem 
oznámeno zahájení prací.
Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny do původního stavu a 
veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn.

5. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky. Název a sídlo firmy, která bude odstraňovat 
stavbu, je nutno nahlásit stavebnímu úřadu před zahájením odstraňování stavby.

6. Budou dodrženy technické předpisy.
7. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně 

staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí 
být znečišťovány veřejné komunikace.

9. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 
povrchových vod. Pozemek bude zatravněn.

10. Po odstranění stavby bude stavebnímu úřadu předána dokumentace odstraňované stavby pro účely 
jejího uložení.

s.r.o.

8.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 9.3.2020 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu. Protože nebyly splněny podmínky pro vydání 
souhlasu, rozhodl stavební úřad usnesením podle § 128 odst. 4 stavebního zákona dne 18.3.2020, že 
ohlášený záměr projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, 
řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 
stanovil, že ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené podklady a 
zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 13.2.2020, č.j. 1107837044, dne 12.2.2020, č.j. 0101256744, dne 12.2.2020, 

č.j. 0101256752,
- CETIN a.s. dne 13.12.2019, č.j. 832380/19,

Miroslav Halamíček - Elektro hm dne 12.12.2019,
GridServices, s.r.o. dne 20.2.2020, č.j. 5002092585,
4M ROŽNOV spol. s r.o. dne 16.4.2020,

- ČEZ ICT Services, a.s. dne 12.2.2020, č.j. 0700167289, č.j. 0700167296,
- Telco Pro Services, a.s. dne 12.2.2020, č.j. 0201026878, č.j. 0201026885,
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- VaK, a.s. dne 10.12.2019, č.j. 3070/2019,
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 20.3.2020, č.j. E12787/20,

TKR Jašek, s.r.o. dne 9.4.2020,
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru ŽP a výstavby ze dne 20.1.2020, č.j. MěÚ-
RpR/OŽPV/68882/2019/SlT/775-246

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 § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je vlastník stavby,
vlastníci pozemků, na nichž se nachází odstraňovaná stavba, vlastníci staveb nacházejících se na
odstraňovaných pozemcích a vlastníci sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky, na
nichž se nachází odstraňovaná stavby. Protože se jedná o stavbu malého rozsahu, nepřevyšující okolní
terén, nejsou účastníky řízení vlastníci dalších sousedních pozemků a staveb. Účastníky řízení jsou:
Město Rožnov pod Radhoštěm, 4 M Rožnov spol. s r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices,
s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Miroslav Halamíček.

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.

SZW)inov

Ludmila Pavelková, v.r.
samostatná odborná referentka odboru životního prostředí a výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje..

Obdrží:

účastníci (dodejky)
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IDDS: 953zkzj
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
4 M Rožnov spol. s r.o., IDDS: hsrdq9y
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqíý
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Miroslav Halamíček, IDDS: s6e3tnz

dotčené správní úřady
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP a výstavby - ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


