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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Dolní Bečva, IČO 303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
(dále jen "stavebník") dne 27.3.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
místní komunikace, chodník pro pěší, odvodnění,
na pozemku parc. č. 69/2, 1131/5, 1131/24, 2725/1 v katastrálním území Dolní Bečva. Uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
-

dvoupruhová obousměrná místní komunikace délky 180,22 m šířky mezi obrubami 5,00 m
s přilehlým chodníkem šířky 2,00 m,
odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci zaústěnou do
dešťové kanalizace, která bude realizována v rámci rekonstrukce místní komunikace na pozemku
parc. č. 2725/1.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, příslušný podle § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen "správní řád"), odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 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 a v souladu s § 36 odst. 3 správního
řádu se mohou vyjádřit k úplným podkladům rozhodnutí 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
výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa 8 - 11.00, 12.00 - 17 hod., úterý, čtvrtek a
pátek 8 - 11.00, 12.00 - 14.00 hod.).
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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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace 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.

Jitka Melichaříková, v.r.
referent silničního 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.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Petr Lušovjan, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Lušovjanová, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
účastníci (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků parc. č. 64, 79/4, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/6, 1131/7, 1131/8, 1131/9,
1131/10, 1131/11, 1131/12, 1131/14, 1131/21, 1131/23, 1164/5, 1164/6, 1164/7, 1164/9, 1164/11,
1164/12, 1164/13 v katastrálním území Dolní Bečva.
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dotčené správní úřady
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy, - silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov p. R.
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w
k vyvěšení na úřední desce
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f

