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Adresáti:
Dle rozdělovníku

Č. j.: MMR-250/2019-83/67                              V Praze dne 24. ledna 2019

Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Bahenská

Věc: Vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření – veřejná vyhláška

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „ministerstvo“) obdrželo dne 03.01.2019 prostřednictvím
systému datových schránek podání označené jako ROZKLAD proti rozhodnutí Ministerstva pro
místní rozvoj č. j. MMR-26348/2018-83/3632 ze dne 14.12.2018, doručeného obci Dolní Bečva
dne 19.12.2018 prostřednictvím DS, jehož obsahem je rozklad účastníka řízení obce Dolní
Bečva, IČ 00303747, Dolní Bečva 340, proti rozhodnutí ministerstva č. j. MMR-26348/2018-
83/3632 ze dne 14.12.2018, jímž bylo v přezkumném řízení vedeném podle § 94 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zrušeno
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu
(dále jen „krajský úřad“), č. j. KUZL 55383/2017 ze dne 19.03.2018, sp. zn. KUSP 51837/2017
ÚP-S, a věc byla vrácena krajskému úřadu.

Rozhodnutím krajského úřadu ze dne 19.03.2018 bylo zamítnuto odvolání Marie Grygarové
a Jaromíra Grygara, a potvrzeno jím napadené rozhodnutí Městského úřadu Rožnov pod
Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, č. j. MěÚ-RpR/11009/2017 ze dne
02.06.2017, sp. zn. MěÚ/Vyst/08685/2017/Hr, kterým bylo k žádostem obce Dolní Bečva
o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 06.03.2017 a rozhodnutí o změně využití území
ze dne 20.03.2017 v územním řízení výrokem I. vydáno rozhodnutí o změně využití území pro
Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě na pozemku parc. č. 150/2 (orná půda) v katastrálním území
Dolní Bečva, výrokem II. stanoveny podmínky pro změnu využití území, výrokem III. vydáno
rozhodnutí o umístění stavby Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě na pozemku st. p. č. 340
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 150/2 (orná půda), parc. č. 150/3 (orná půda),
parc. č. 151 (orná půda), parc. č. 2635/2 (ostatní plocha), parc. č. 2635/8 (ostatní plocha),
parc. č. 2690/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva a výrokem IV. stanoveny
podmínky pro umístění stavby.
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Ministerstvo ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 správního řádu ve vazbě na § 144 odst. 5
a § 152 odst. 5 téhož zákona Vás jako účastníky řízení, kteří mohli proti uvedenému rozhodnutí
ministerstva podat rozklad, vyrozumívá o výše uvedené skutečnosti a současně Vás

vyzývá,

abyste se ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění (v případě doručení veřejnou
vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým
dnem po vyvěšení písemnosti, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup) vyjádřili k podanému rozkladu, jehož stejnopis je připojen
v příloze.

Ministerstvo upozorňuje, že k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů,
uvedeným v rozkladu nebo v průběhu řízení o rozkladu, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové
skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve; k vyjádřením k rozkladu
podaným po stanovené lhůtě se nemusí přihlížet.

Ing. Hana Bahenská
                                                                   vedoucí oddělení územně a stavebně správního III
                                                                             v odboru územně a stavebně správním

Vyvěšeno dne:…………………………                                 Sejmuto dne:…………………………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:………………………………

Příloha: dle textu v elektronické podobě (5 listů A4)

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Veřejnou datovou sítí do datové schránky (do vlastních rukou):
1. Obec Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva 340, IDDS: rnsbj6f – bez přílohy

Veřejnou vyhláškou, vyvěšenou do dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva pro místní
rozvoj jako správního orgánu, který písemnost vydal, ostatním účastníkům řízení
2. Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení spisové služby – s interní žádostí o vyvěšení na
úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění umožňujícího
dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení odboru územně a stavebně
správnímu

Dále obdrží:
Veřejnou datovou sítí do datové schránky:
3. Obecní úřad Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva 340, IDDS: rnsbj6f, který je tímto současně
žádán o bezodkladné vyvěšení této písemnosti včetně její přílohy na úřední desce po dobu 15
dnů, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí
a o vrácení odboru územně a stavebně správnímu Ministerstva pro místní rozvoj (zveřejnění na
této úřední desce nemá účinky doručení)
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