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USNESENÍ
ZAST AVENÍ ŘÍZENÍ

Výroková část:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo fl zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 66 odst. I písmo a) zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zastavuje

řízení zahájené dne 16.7.2012 na základě žádosti, kterou podal

Jana Kurečková, nar. 14.5.1966, Janáčkova 1238, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

(dále jen "žadatel "), ve věci umistění stavby

Hospodářská budova
na pozemku parc. Č. 1696/1 v katastrálním území Dolní Bečva.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jana Kurečková, nar. 14.5.1966, Janáčkova 1238,739 II Frýdlant nad Ostravicí

Odůvodněni:

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o umistění výše uvedené stavby. Správní orgán zastavil řízení
podle § 66 odst. 1 správního řádu z těchto důvodů:

a) Žadatel, který jejediným žadatelem dne 3.10.2012 vzal svou žádost zpět.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Byli stanoveni v souladu s § 85 stavebniho zákona a to stavebník Jana Kurečková, obec, na jejímž území
měl být záměr uskutečněn - Obec Dolní Bečva a vlastníci sousedních pozemků a staveb Pavel Michut,
Věra Flósslová, Lenka Tomková, Jana Kurečková, Mgr. Zuzana Majvaldová. Protože zahájení řízení již
bylo účastníkům řízení oznámeno, oznamuje jim stavební úřad také zastavení řízení.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu KÚ Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního
řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Helga Hrňová
referent oddělení stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce obce Dolní Bečva a na úřední desce správního
orgánu, který ji vydal po dobu 15 dnů. Zároveň je nutno toto usnesení zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce, kde byla vyvěšena
nejpozději, se písemnost považuje za doručenou.
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBECNí ÚŘAD
75655 DOLNí BEČVA

Obdrží: ~.~ /
Účastníci řízení dle §85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky): ~ ~
Jana Kurečková, Janáčkova č.p. 1238, Frýdlant, 739 II Frýdlant nad Ostravicí
Obec Dolní Bečva, rnDS: rnsbj6f

Účastníci iizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zákona - veřejnou vyhláškou
Pavel Michut, Vojtíškov č.p. 5, Malá Morava, 788 33 Hanušovice
Věra Flósslová, Moravská č.p. 2641/84, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Lenka Tornková, Na Hrázi č.p. 1258, 755 O I Vsetín 1
Jana Kurečková, Janáčkova č.p. 1238, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Mgr. Zuzana Majvaldová, Budečská č.p. 2686/1 1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2


