Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor výstavby a územního plánování
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Spisová značka: MěÚ/Vyst/40325/2016/Pe
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/22336/2017
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Petřeková,
tel.: 571 661 118, e-mail: petrekova.vyst@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 28.8.2017

datum vypravení: 28.8.2017
Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ 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 11.11.2016 podalo
Město Zubří, IČO 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří,
které zastupuje
HRABOVSKÝ s.r.o., IČO 02213761, Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí
(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
rozhodnutí o umístění stavby
prodloužení splaškové a dešťové kanalizace,
STL plynovodu včetně STL přípojek plynu, veřejné osvětlení
Zubří, Nad Fojstvím

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 42/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46/1 (ostatní plocha),
parc. č. 47 (orná půda), parc. č. 48/1 (ostatní plocha), parc. č. 48/2 (ostatní plocha), parc. č. 48/3 (ostatní
plocha), parc. č. 48/4 (ostatní plocha), parc. č. 48/5 (ostatní plocha), parc. č. 48/6 (ostatní plocha), parc. č.
48/7 (ostatní plocha), parc. č. 48/8 (orná půda), parc. č. 48/9 (orná půda), parc. č. 48/10 (orná půda), parc.
č. 48/11 (orná půda), parc. č. 48/13 (orná půda), parc. č. 49 (trvalý travní porost), parc. č. 50 (orná půda),
parc. č. 51 (orná půda), parc. č. 52 (orná půda), parc. č. 53 (trvalý travní porost), parc. č. 54 (ostatní
plocha), parc. č. 55/1 (orná půda), parc. č. 55/2 (orná půda), parc. č. 56/1 (orná půda), parc. č. 56/2 (orná
půda), parc. č. 3973/12 (orná půda), parc. č. 3973/15 (orná půda), parc. č. 3973/17 (orná půda), parc. č.
3973/18 (orná půda), parc. č. 3973/120 (orná půda), parc. č. 3973/172 (orná půda) v katastrálním území
Zubří.
Druh, účel a umístění umisťované stavby:
• prodloužení splaškové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc.č. 42/1, 46/1, 56/1, 55/1,
55/2, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 48/4, 48/3, 48/2, 3973/172, 48/11, 48/5, 48/6, 48/8, 48/15.
• dešťové kanalizace, která bude na pozemku parc.č. 46/1, 55/1, 55/2, 54, 48/5, 48/6, 48/8, 48/15,
48/4, 48/3, 48/2 3973/172, 48/11.
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STL plynovodu, který bude umístěn na pozemku parc.č. 3973/120, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/5,
48/10, 48/11, 3973/172 včetně STL přípojek plynu na pozemku parc.č. 3973/12, 3973/15, 3973/17,
3973/18, 56/2, 55/1
veřejné osvětlení, které bude umístěno na pozemku parc.č. 3973/120, 48/7, 48/8, 48/9, 48/5, 48/10,
48/11, 3973/172, 48/13

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
umístěním stavby vznikne ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu kanalizace.
umístěním stavby vznikne ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu STL plynovodu.
umístěním stavby vznikne ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu silového vedení veřejného
osvětlení.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

Stavba bude umístěna v souladu s předloženou situací stavby, 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.
Prodloužení splaškové kanalizace bude napojeno na stávající splaškovou kanalizaci ve stávající
revizní šachtici Šs. Z ní je navržena větev „S“, vedená po pozemku parc. č. 42/1, 46/1, 56/1, 55/1,
z revizní šachtice Š2 je dále vedena u západní hranice pozemků v budoucích zahradách RD a to po
pozemku parc.č. 55/1, 55/2, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47. V revizní šachtici Š2 se stáčí a je dále vedena
východním směrem do šachtice Š3. Odtud bude vedena v nově navržené komunikaci jižním směrem
po pozemku parc.č. 48/5, 48/6, 48/8, 48/15 a severním směrem po pozemku parc.č. 48/4, 48/3, 48/2
3973/172, 48/11. Celková délka splaškové:kanalizace bude cca 555,0 m.
V místech lomů a na konci tras budou osazeny prefabrikované revizní šachtice Š1–Š10, DN 1000
mm. Kanalizační odbočení napojená přímo do potrubí kanalizace budou ukončena revizní šachticí
z PP DN 400 mm. Dále jsou navrženy kanalizační odbočky O1-O3 do budoucích vedlejších ulic ze
stavebního objektu SO 04. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože, trouby budou opatřeny
štěrkopískovým obsypem. Dom. přípojky splaškové kanalizace nejsou součástí tohoto povolení.

3. Prodloužení dešťová kanalizace - napojení na stávající kanalizační sběrač bude provedeno ve
stávající vpusti dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 46/1. Z ní je navržena větev „D“, vedená
jihovýchodním směrem v budoucích zahradách RD parc.č. 55/1, 55/2, 54 a budoucí komunikaci
parc.č. 48/5, 48/6, 48/8, 48/15, 48/4, 48/3, 48/2 3973/172, 48/11. Celková délka dešťové kanalizace
bude cca 366,0 m.
Do větve „D“ je zaústěna větev „D1“, která vede od místa zaústění severním směrem v nově
navržené komunikaci. V místech lomů a na konci tras budou osazeny prefabrikované revizní
šachtice Š11–Š19, DN 1000 mm. Kanalizační odbočení napojená přímo do potrubí kanalizace budou
ukončena revizní šachticí z PP DN 400 mm. Dále jsou navrženy kanalizační odbočky O4-O6 do
budoucích vedlejších ulic ze stavebního objektu SO 04. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového
lože, trouby budou opatřeny štěrkopískovým obsypem. Dom. přípojky dešťové kanalizace nejsou
součástí tohoto povolení.
4. Prodloužení STL plynovodu ze stávajícího plynovodního řadu PE dn 63, který vede v pozemku
parc.č. 3373/120. Plynovod bude proveden na pozemku parc.č. 3973/120, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9,
48/5, 48/10, 48/11, 3973/172 z trub PE 100 SDR 11, DN 63, těžká řada. Celková délka plynovodu
bude cca 350,0 m.
5. Z navrženého plynovodu bude provedeno 8 STL plynovodních přípojek DN 32, která budou
vedeny na hranici pozemku parc.č. 3973/12, 3973/15, 3973/17, 3973/18, 56/2, 55/1, kde budou
ukončeny v HUP. Spojování potrubí bude provedeno svářením, změny směru budou provedeny
koleny. Napojení přípojek na plynovod bude provedeno elektrotvarovkou. Domovní odb. plyn.
zařízení nejsou součástí tohoto povolení.
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6. Veřejné osvětlení bude napojeno ze stávající pilíře RVO na pozemku parc.č. 3973/120. Kabely pro
osvětlení budou vedeny podél komunikace pro pěší na pozemku parc.č. 3973/120, 48/7, 48/8, 48/9,
48/5, 48/10, 48/11, 3973/172, 48/13. Pro nové rozvody VO bude použito kabelů AYKY-J 4x16
uložených v kabelových chráničkách v zemi. Celková délka rozvodu veřejného osvětlení bude cca
495,0 m
7. Rozmístění nových svítidel na stávajících sloupech a rozmístění nových stožárů se svítidly VO bude
provedeno dle situačního výkresu. Pro osvětlení komunikace bude použito výbojkových pouličních
svítidel na silničních stožárech se zdroji sodíková výbojka 70W. Osazení svítidel bude provedeno na
ocelových stožárech výšky 4,0 m. Počet stožárů osvětlení bude 15ks. Povrchová úprava žárový zinek
a na stávajících sloupech rozvodů NN. Osvětlení komunikace a přechodových míst, bude v souladu
s ČSN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací, část 2 - požadavky dle technické kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací, kap. 15, osvětlení pozemních komunikací, včetně dodatku
č.1 a ostatních příslušných platných norem a předpisů.
8. Společně s novými kabely VO bude ve výkopu uložen zemnící vodič FeZn 10 mm pro uzemnění
stožárů VO. Tento zemnící vodič bude veden mezi všemi stožáry VO a napojení na stožárech bude
provedeno na uzemňovací šroub uvnitř stožárů. Uzemnění stožárů VO bude spojeno s uzemněním
rozvaděče RVO. Uložení zemnícího vodiče bude provedeno ve výkopu kabelových rozvodů VO.
9. Kabelové rozvody VO budou uloženy v kabelových chráničkách a v pískovém loži a budou zakryty
výstražnou fólií. V celé trase budou kabely uloženy v chráničkách PE 90 mm.
10. O stavební povolení na prodloužení splaškové a dešťové kanalizace nutno požádat MěÚ Rožnov pod
Radhoštěm, odbor ŽP.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
12. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
13. Na stavbě nebo na staveništi bude k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby (popřípadě jejich kopie).
14. 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.
15. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem podle § 160 stavebního zákona. Stavebník nahlásí
stavebnímu úřadu prováděcí firmu.
16. Po skončení stavby stavebník požádá na stavbu plynovodu a veřejného osvětlení o vydání
kolaudačního souhlasu.
17. Při realizaci staveb a při zpracování PD budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních
dotčených správců inž. sítí:
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha ze dne 21.12.2016 č.j. 783020/16
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.2.2017, zn. 1091597800
- GridServices, s.r.o. ze dne 22.11.2016, zn. 5001407736
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ze dne 9.1.2017, č. 84/2017
18. Při realizaci a při zpracování PD budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených
orgánů a dotčených správců inž. sítí:
•

MěÚ Rožnov pod Radh., odbor ŽP ze dne 18.11.2016, č.j. MěÚ/OŽP/38373/2016/PIL/574-246.6
- O stavební povolení vodní děl (stavba splaškové a dešťové kanalizace) nutno požádat vodoprávní
úřad.

•

MěÚ Rožnov pod Radh., odbor ŽP ze dne 18.11.2016, č.j. MěÚ/OŽP/38373/2016/PIL/574-246.6
- řídit se zásadami ochrany ZPF dle § 4 a § 8 zákona a vyhlášky č. 13/1994 Sb., o podrobnostech
ochrany ZPF
- postupovat tak, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo ke
kontaminaci odnímaného ani okolních zemědělských pozemků,
- po ukončení prací je třeba dotčenou plochu uvést do stavu, který odpovídá kultuře pozemku,
- jestliže doba trvání odnětí ze ZPF přesáhne dobu delší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení
dotčeného pozemku do původního stavu, je investor povinen požádat orgán ochrany ZPF o
udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Odůvodnění:
Dne 11.11.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 21.11.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 19.5.2017.
Navrhovatel doložil stavebnímu úřadu plnou moc, ve které zplnomocnil fa Hrabovský, s.r.o., Náměstí
75/15, 757 01 Valašské Meziříčí, aby ho zastupoval v územním řízení.
Navrhovatel doložil doklady o vlastnictví dotčených pozemků, které jsou ve vlastnictví navrhovatele.
Dále byl doložen souhlas majitelů pozemků parc.č. 3973/12, 3973/15, 3973/17, 3973/18, 55/1, 55/2, 54,
53, 52, 51, 50, 49, 47, 56/1, 56/2 s uložením a vybudováním splaškové kanalizace a STL přípojek plynu.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 23.6.2017, o jehož výsledku byl
sepsán protokol. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. V oznámení současně stavební úřad seznámil účastníky řízení, že podle § 36 zákona č.
500/2004 Sb. o správním řízení, že před vydáním rozhodnutí ve věci mají možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu do skončení ústního jednání dne
23.6.2017, v níž se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno
rozhodnutí.
Při konání ústního jednání účastník řízení p. Andrea Volejníková jednatel fa Meros, s.r.o. vznesla námitku
týkající se umístění sloupů veřejného osvětlení podél pozemku parc.č. 3973/11 a požadovala posunutí
těchto sloupů. Navrhovatel tuto námitku akceptoval a souhlasil s provedením této změny za podmínky, že
se nezhorší osvětlenost tohoto prostoru.
Na základě vznesené námitky stavební úřad dne 28.6.2017 vyzval navrhovatele k přepracování umístění
sloupů veřejného osvětlení a řízení přerušil. Dne 3.8.2017 byla stavebnímu úřadu doplněna nová situace
stavby s upraveným umístěním stožárů osvětlení podél pozemku parc.č. 3973/11.
Po doplnění spisu stavební úřad podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení seznámil účastníky
řízení s úplnými podklady rozhodnutí. Poučil účastníky řízení, že před vydáním rozhodnutí ve věci mají
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu 5 dnů od
doručení, v níž se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno
rozhodnutí. Této možnosti nikdo využil.
Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s ust. § 90 stavebního zákona. Záměr je v souladu s
vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými technickými požadavky na
využití území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení, s požadavky zvláštního právního předpisů a se stanovisky dotčených
orgánu podle zvláštních právních předpisů.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Zubří schváleného ze
dne 17.9.2015 s nabytím účinnosti dne 3.10.2015. Tato plocha pozemku se nachází dle územního plánu
v návrhových plochách veřejného prostranství, které je vedeno uprostřed návrhové plochy pro
individuální bydlení v rodinných domech. Hlavním využitím pro plochu veřejného prostranství je veřejné
prostranství. Přípustným využitím pro plochu veřejného prostranství je dopravní a technická
infrastruktura související a slučitelná s hlavním využitím. Stavební úřad vyhodnotil umístění staveb
technické infrastruktury do plochy veřejného prostranství jako přípustné využití, z důvodu, že plocha
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veřejného prostranství vede uprostřed návrhových ploch pro individuální bydlení v rodinných domech,
pro které je nutno vybudování technické infrastruktury a jiné umístění není možné.
Stavba veřejného osvětlení, STL plynovodu včetně STL přípojek plynu nevyžadují podle § 103
stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení, je možno je provést na základě pravomocného
územního rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha ze dne 21.12.2016 č.j. 783020/16
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.2.2017, zn. 1091597800
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.12.2016 zn. 0100679434 a 0100603519
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 20.12.2016 zn. 0200536609
- GridServices, s.r.o. ze dne 22.11.2016, zn. 5001407736
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ze dne 9.1.2017, č. 84/2017
- TKR Jašek, s.r.o. Rožnov p. Radhoštěm ze dne 13.1.2017
- Krajské ředitelství ZK – dopravní inspektorát ze dne 24.10.2016 č.j KRPZ-94225-4/ČJ-2016-151506
- MěÚ Rožnov pod Radh., odbor ŽP ze dne 18.11.2016, č.j. MěÚ/OŽP/38373/2016/PIL/574-246.6
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ze dne 9.11.2017 č.j. HSZL-7380/2/VS-2016
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.
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.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě
toto právní postavení podle § 85 odst.1 stavebního zákona přísluší žadateli a vlastníkovi dotčených
pozemků – městu Zubří.
Vlastníkům dotčených pozemků nebo jinými věcnými právy dotčených pozemků, vlastníkům sousedních
pozemků a staveb, jejichž práva mohou být rozhodnutím dotčena dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a
vlastníkům a správcům dotčených inženýrských sítí, kteří jsou dle ust. § 92 odst. 4 identifikovaní
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jsou to:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy dotčených pozemkům:
parc. č. 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 3979/18, 3973/17, 3973/15, 3973/12 v
katastrálním území Zubří
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 57/1, 57/2, 58, 59, 61/1, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 1452, 1457, 1467/3, 3973/11, 3973/16,
3973/97, 3973/105, 3973/135, 3973/140, 3973/153, 3973/163, 5453 v katastrálním území Zubří
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zubří č.p. 1317, č.p. 781, č.p. 1201, č.p. 1318, č.p. 1316 a č.p. 1327
Dotčení vlastníci a správci inženýrských síti:
ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vlastnická, a ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena, proto okruh účastníků řízení nebyl rozšířen o další účastníky.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastník řízení p. Andrea Volejníková jednatel fa Meros, s.r.o. vznesla námitku týkající se umístění
sloupů veřejného osvětlení podél pozemku parc.č. 3973/11 a požadovala posunutí těchto sloupů.
Námitce bylo vyhověno a byla zapracována v projektové dokumentaci pro umístění stavby.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručuje postupem podle § 144 odst. 6
správního řádu a to veřejnou vyhláškou.
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

Gabriela Petřeková
referent odd. stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP

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.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 22.6.2017.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
HRABOVSKÝ s.r.o., IDDS: wbq26za
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy dotčených pozemkům:
parc. č. 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 3979/18, 3973/17, 3973/15, 3973/12 v
katastrálním území Zubří
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 57/1, 57/2, 58, 59, 61/1, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 1452, 1457, 1467/3, 3973/11, 3973/16,
3973/97, 3973/105, 3973/135, 3973/140, 3973/153, 3973/163, 5453 v katastrálním území Zubří
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zubří č.p. 1317, č.p. 781, č.p. 1201, č.p. 1318, č.p. 1316 a č.p. 1327
Vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s.

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Městský úřad Zubří, IDDS: pegbuzc
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
ostatní
Město Zubří (s žádostí o vyvěšení na úřední desku)
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční (s žádostí o vyvěšení na úřední desku)

