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Marie Jindruchová
Jan Valchář
Veronika Valchářová
Michal Vojkůvka
František Závorka
potencionálním dědicům po zemřelém Rudolfu Závorkovi, posledně bytem Dolní Bečva 322,
kteří jsou spoluvlastníky pozemku parc. č. 1393/2 v k. ú. Dolní Bečva

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Dolní Bečva, IČO 303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva,
(dále jen "žadatel") podal dne 25.6.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Prodloužení vodovodního řádu v obci Dolní Bečva - Horní Rozpité
na pozemku parc. č. 1393/2, 2279, 2649/4, 2665/4 v katastrálním území Dolní Bečva.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Vodovod z PE potrubí DN 80 mm v délce 80 m.
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 § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám 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.).
Účastníci řízení Marie Jindruchová, Jan Valchář, Veronika Valchářová, Michal Vojkůvka, František
Závorka jsou jako spoluvlastníci pozemku parc. č.1393/2 19 v k. ú. Dolní Bečva účastníky řízení. Protože
není známá jejich adresa, stavební úřad jim doručuje toto oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.
Účastníkem řízení je také Rudolf Závorka jako spoluvlastník pozemku parc.č. 1393/2 k.ú. Dolní Bečva,
posledně bytem Dolní Bečva 322, který zemřel a jehož právní nástupci nejsou stavebnímu úřadu známi,
proto jeho potencionálním dědicům stavební úřad doručuje veřejnou vyhláškou.
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

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

příloha: situační výkres

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
účastníci (dodejky)
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
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