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Rožnov pod Radhoštěm, dne 3.1.2018

Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Město Zubří, IČO 00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří,
které zastupuje HRABOVSKÝ s.r.o., IČO 02213761, Náměstí 75, 757 01 Valašské Meziříčí
(dále jen "stavebník") dne 11.12.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
"IS v lokalitě Nad Fojstvím II, Zubří" - SO 01 splašková a dešťová kanalizace
Zubří, Nad Fojstvím
na pozemku parc. č. 42/1, 46/1, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 3973/172 v katastrálním území Zubří. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Popis stavby:
Jedná se o prodloužení splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě výstavby nových rodinných domů. Bude
vybudována splašková kanalizace z PP DN 250 mm v celkové délce 554 m včetně odbočení na hranice
pozemků a dešťové kanalizace z PP DN 300, 250 mm v celkové délce 403 m včetně odbočení na hranice
pozemků.
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na
místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního
prostředí, úřední dny Po a St 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00; Út, Čt a Pá 8,00 - 11,00 a 12,00 - 14,00).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě.
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K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Věra Šulová
referent odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zároveň způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:.............................................

Sejmuto dne:....................................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
HRABOVSKÝ s.r.o., IDDS: wbq26za
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Pavel Krupa, Hlavní č.p. 80, 756 54 Zubří
Jakub Šimurda, Hlavní č.p. 86, 756 54 Zubří
Květoslav Šimurda, Hlavní č.p. 86, 756 54 Zubří
Eliška Šimurdová, Hlavní č.p. 81, 756 54 Zubří
Martin Hrstka, U Domoviny č.p. 250, 756 54 Zubří
Ing. Radek Majer, Starozuberská č.p. 878, 756 54 Zubří
David Hittman, 5. května č.p. 1346, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Blanka Hittmanová, 5. května č.p. 1346, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a sousedním stavbám:
p.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 k.ú. Zubří,
Zubří č.p. 1317, č.p. 781, č.p. 1201, č.p. 1318, č.p. 1316, 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 (k vyvěšení na úřední desce)
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Město Zubří, IDDS: pegbuzc
Vypraveno dne: 3.1.2018

