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Stanovisko ČEZnet' a.s., FÚgnerovo nám. 
.1866/5,.l20 00 Praha 2

stanovisko RWE Distribuční s|uŽby, s.r.o.,Plynárenská 499i1, 657 02 Brno .

vyiádření VodovodÚ a kana|izací Vsetín a.s., Jasenická 1 
.l 06.Vsetín

vyiádření Te|eÍónica 02, Czech Repub|ik, a.s. se sídlem Za Brum|ovkou 266/2, 140 22 Praha 4

vyiádření obce Loučka
vyiádření obce Podo|í
vyiádření Vojenské ubytovacÍ a stavební správy Brno

vyiádření Českého hydrometeoroIogického Ústavu

vyjádření Zemědě|ská vodohospodářská správa, Ob|ast povodí Moravy a Dyje. Ko|árova 765, Va|ašské Meziříčí
stanovisko Povodi Moravy. s.p. se síd|em v Brně' Dřevařská 

.l 
1, 60.1 75 Brno

vyjádření českého rybářského svazu
vyjádření Kra|ského Úřadu Zlínského kraje, 0dbor ŽivotnÍho prostředí a zemědě|ství, Tř. TomáŠe Bati 23, 760 00
Z|ín

_ stanovisko Policie ČR.0kÍesní ředitelství dopravní inspektorát Vsetín

- Stanovisko Hasičsloi záchranný sbor Z|ínského kraje, Územní odbor Vsetín, oddělení prevence. ŽelezničnÍho
vojska 1347' 757 01 Va|aŠské MeziříČí

- stanovisko Kra|ské hygienické stanice se síd|em ve Z|íně, Havlíčkovo nábřeŽí 600' 760 01 Z|ín (Územní
pracoviŠtě Vsetín)

- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR. o.s

Speciá|ní stavební úřad předmětnou stavbu posoudi| pod|e ust. $ 144 zákona č. 500/2004 Sb.. správnÍ řád jako stavbu
s velkym počtem účastníkŮ řízení. Proto speciální stavební úřad uvědomi| Účastníky řízenÍ o zahájení stavebního řízení o
povo|ení stavby veřejnou vyh|áŠkou. Speciá|ní stavební Úřad účastníkÚm řízení oznámení o zahájení řízení o povo|ení stavby
doručova| veřejnou vyhláškou' Wvěšenou na Úřední desce Městského úřadu Va|ašské Meziříčí. Veřejná vyhláška by|a
v sou|adu s ust. $ 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění zas|ána téŽ 0becnímu Úřadu Podo|í a
ObecnímuúřaduLoučka.Dotčenéorgánystátnísprávyadotčenéobcepakuvědomi|iednotlivěvsou|adusust.$115odst.
5 stavebního zákona.

V prúběhu řízení odbor správních činností - speciá|ní stavební úřad přezkoumal předloŽenou ádost z hledisek
uvedených v $ 62 stavebního ákona a posoudil shromáŽdéná stanoviska a připomínky. Zjistil, Že projektová dokumentace
stavby splňuje obecné technické poŽadavky na 4istavbu a Že uskutečněním stavby nejsou ohroŽeny veřeiné zájmy ani
nepfiměřeně omezena či ohroŽena práva a právem chráněné áimy účastníkú řízení.

ProtoŽe odbor správních činností - speciá|ní stavební úřad v prúběhu řízení neshleda| dÚvody bránící povo|ení
stavby, rozhod| zpŮsobem uvedeným ve {roku'

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se |ze odvo|at do 15 dnŮ ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlín - odboru

dopravy a si|ničního hospodářství, podáním u zdejšího odboru správních činností.

Odvoláním lze napadnout ul'rokovou část rozhodnutí iednotlilný uirok nebo jeho ved|ejší ustanovení. Odvo|ánÍ ien proti
odÚvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 0dvo|ání se podává s potřebným počtem stejnopisÚ tak, aby jeden stejnopis zÚsta|
správnímu orgánu a aby kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá - |i Účastník potřebný počet stejnopisú, vyhotoví ie
správní orgán na nák|ady účastníka.

Speciá|ní stavební Úřad po nabytí právní moci stavebního povo|enÍ zaŠ|e v|astníkovi stavby jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikačnÍ údaie o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jei tam aŽ do dokončení stavby,
případně do vydání ko|audačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným zpúsobem s uvedením Údajú
ze ŠtÍtku.

Stavba nesmí být zahájena' dokud stavební povo|ení nenabude právní moci.

Stavební povo|ení pozbýVá p|atnosti, jestliŽe do dvou |et ode dne, kdy naby|o právní moci, nebude stavba
zahájena
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1".1. / /
Yi'thtze
Iveta Šilhová

referent odboru správních činností
Městského úřadu Va|aŠské Meziříčí

Za vydání tohoto povolení je Žadate| povinen zap|atit
předpisu' poloŽka 17 písm. i), ve t'ni Ši 3000,.- Kč.
Správní popIatek byl zapIacen dne .1 

1.12.2008.

správní popIatek d|e zákona č.

7

t"wW
634/2005 Sb.. ve znění pozdějších


