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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterou zastupuje
ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Sokolská 137/45,75701 Valašské Meziříčí

(dále jen "žadatel ") podal dne 8. I.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umistění stavby:

"Dolní Bečva Kamenné DTS"
Dolní Bečva

na pozemku st. p. 321/2, 323, 325/2, 325/4, 334, 349, parc. č. 1100, 110111, 1101/4, 1104/3, 1105/1,
1105/2, 1106/2, 1357/2, 1357/3, 1359, 1361, 1363/1, 1365/1, 1373/37, 2149, 2150/1, 2150/2, 2152,
2297/14, 2333, 2440, 2441, 2449, 2450, 2454/2, 2454/3, 2456, 2457, 2458, 2462/2, 2463/3, 2473/1,
2473/2,2484,2485/2,2486,2487/3,2493/2,2508/1, 2509/1, 2510, 2515, 2523, 2528/4, 2528/5, 2531/3,
2533, 2535, 2540, 2547, 2548, 2556, 2559, 2563, 2564/3, 2567, 2568/8, 2568/9, 2568/10, 2568/1 I,
2568/12,2568/13,2569/1,2577/1,2577/6,2577/7,2582/1,2591, 2592/3, 2592/4, 2593/2, 2598/1, 2662,
2668, 2672, 2722 v katastrálním území Dolní Bečva.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje: rozšířeni distribuční sítě VN a NN z důvodů elektrifikace stávajících rodinných domů
PS01: kiosková trafostanice
SOOI kabelové vedení V
S002 kabelové vedení NN

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěrn, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. I písmo 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 a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledánim na mistě na den

25. února 2014 (úterý) v 08:30 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací mistnosti OÚ Dolní Bečva. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěrn, odbor výstavby a územního plánováni,
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.).
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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.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, 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.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. I 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 o oba.

otisk úředního razítka

Ing. Helga Hrňová
referent oddělení stavebního úřadu
odboru výstavby a ÚP
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí
vydal (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm) a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Zároveň je nutno toto rozhodnutí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Protože se písemnost
vyvěšuje na dvou úředních deskách, za den doručení e považuje den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. l5.den po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.

Vyvěšeno dne: !~.(.:.~!I(. Sejmuto dne

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

Obdrží:
Veřejnou vyhláškou vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčenými umístěním stavby a vlastníci
dotčených pozemků, jejichž pobyt není stavebnímu úřadu znám.

OBECNí ÚŘA.D
75655 DOLNí BEČVA
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Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f - vyvěšení na úřední desku



Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 56190527-14769-140123090024, že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.01.2014 v 09:00:43. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti
kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných
kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 23.01.2014 08:42:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:
číslo kvalifikovaného certifikátu 1731 FC, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [Ie 47114983] pro podepisující osobu
(označující osobu) Ing. Helga Hrňová, samostatný odborný referent, odbor výstavby a ÚP, 10, Město
Rožnov pod Radhoštěm [IČ 00304271]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Obec Dolní Bečva

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
23.01.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Jana Vavřínová

Otisk úředního razítka: I~IIIII
56190527-14769-140123090024

Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu zneplatněnych kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného
certifikátu J 7 3 J FC, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatněni kvalifikovaného certifikátu.
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umoiůujictm dálkový
přístup na adrese https://www.czechpoint.czloverovacidolozky.


