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datum vypravení: 5.4.2013

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340
756 SS Dolní Bečva

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Dolní Bečva, IČO 00303747, Dolní Bečva 340, 756 SS Dolní Bečva

(dále jen "stavebník") dne 22.1.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

"Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva"

SO 01 Stavební úpravy účelové komunikace se změnou užívání na cyklostezku v úseku km 20,450 -
20,770

SO 03 Stavební úpravy účelové komunikace se smíšeným provozem v úseku km 22,528 - 22,616

SO 04 Stavební úpravy účelové komunikace se změnou užívání na cyklostezku v úseku km 22,616 -
22,710

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 296/2, 1197/2, 2649/10, 2649/32, 2695 v katastrálním území
Dolní Bečva. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

SO 01 Stavební úpravy účelové komunikace se změnou užívání na cyklostezku v úseku km 20,450 -
20,770

SO 03 Stavební úpravy účelové komunikace se smíšeným provozem v úseku km 22,528 - 22,616

SO 04 Stavební úpravy účelové komunikace se změnou užívání na cyklostezku v úseku km 22,616 -
22,710

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4, písmo a) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), oznamuje podle § 112 odst. 1 zákona Č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den

3. května 2013 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na OÚ Dolní Bečva.



Č.j. MěÚ-RpRl1140312013 str. 2

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim 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 - 11.30, 12.30 - 17 hod., úterý a čtvrtek 8 - 11.00, 12.00 - 13.30 hod., pátek
8 - II hod.).

Poučení:
Účastník nzení muze podle § 114 od t. I 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, e nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatřeni
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
opatřeni.

Stavební úřad může podle § 173 odst. I stavebního zákona uložit pořád kovou pokutu do 50000 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-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zá tupce 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. Dagmar Němečková
vedoucí oddělení silničního stavebního úřadu

odboru výstavby a ÚP

Obec Dolní Bečva a MěÚ Rožnov p.R. tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Rožnov p.R. se
písemnost považuje za doručenou.

v .94 ,t;l71J
Vyvešeno dne: .

. j P 17 ZřI!:J
Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

)BECNI LJŘAD
15655 DOLNí BEČVA
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Obdrží:

účastníci řízení - dodejky
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f

účastníci řízení - veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 215/1 (PK 261), 215/4, 256, 263/1, 268, 296/1, 297/1, 297/2, 297/3, 29911, 299/6,1179/1,1181,
1183/ I, 1183/3, 1183/5, 1183/8, 1183/11, 119711, 1197/3, 1199/2, 1231/6, 1233/2, 1233/3, 2643/6,
2647/1,264911,2707/6 v katastrálním území Dolní Bečva
Správci dotčených inženýrských sítí:
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, S.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k

dotčené správní úřady - dodejky
Obecní úřad Dolní Bečva, IDDS: msbj6f
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje e ídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní
inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o vyvěšení
Obecní úřad Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
MěÚ Rožnov p.R., Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I


