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Maléř Jiří 
Maléř Martin 
Vojkůvka Jan 
Vojkůvková Barbora 
Bil Radek 
Jan Solanský 
potencionálním dědicům po zemřelém Janu Maléřovi a Kristýně Maléřové, posledně bytem Dolní Bečva 
199, 
kteří jsou spoluvlastníky pozemku parc. č. 20/1a 20/6 v k. ú. Dolní Bečva 
 

  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Mgr. Michaela Ludvíková, nar. 18.11.1978, Dolní Bečva 656, 756 55  Dolní Bečva, 
Mgr. Martin Ludvík, nar. 10.12.1979, Dolní Bečva 656, 756 55  Dolní Bečva, 
které zastupuje  

Alice Valčíková, nar. 17.7.1987, Vidče 339, 756 53  Vidče 

(dále jen "žadatel") dne 18.7.2018 podal žádost o dodatečné povolení stavby: 

přístavba pergoly a parkovacího stání k RD 
na pozemku st. p. 1404, parc. č. 23 v katastrálním území Dolní Bečva. 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. 
 

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"), oznamuje podle § 129 
odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně 
nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

6. září  2018 (čtvrtek) v 08:45 hodin, 

se schůzkou pozvaných. 

Účastníci řízení Jiří Maléř, Martin Maléř, Jan Vojkůvka, Barbora Vojkůvková a Radek Bil jsou jako 
spoluvlastníci pozemku parc. č. 19 v k. ú. Dolní Bečva účastníky řízení. Protože není známá jejich adresa, 
stavební úřad jim doručuje toto oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. 
Účastníky řízení jsou také Jan Maléř a Kristýna Maléřová posledně bytem Dolní Bečva 199, jako 
spoluvlastníci pozemku parc. č. 19 v k. ú. Dolní Bečva, kteří zemřeli a jejichž právní nástupci nejsou 
stavebnímu úřadu známi, proto jejich potencionálním dědicům stavební úřad doručuje veřejnou 
vyhláškou. 
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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. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

   
otisk úředního razítka 

 
  
Ing. Helga Hrňová 
samostatný odborný referent   
odboru výstavby a ÚP 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

  
  
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: s žádostí o vyvěšení  

(dodejky) 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
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