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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Milan Mičola, nar. 5.3.1976, Uhliska 784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 

kterého zastupuje  

Ing. Vojtěch Vojkůvka, Dolní Bečva 37, 756 55 Dolní Bečva 

(dále jen "žadatel") podal dne 17.4.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

rodinný dům, zpevněné plochy, opěrná zídka, el. domovní přípojka NN, vodovodní přípojka, 

přípojka splaškové kanalizace, dešťová kanalizace 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 146/4, 154/2, 2716/8, 2635/2, 2639/4, 2639/5 v katastrálním 

území Dolní Bečva. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen 

"společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

- rodinný dům na pozemku parc.č. 154/2, 146/4, 2716/8 

- zpevněné plochy na pozemku parc.č. 146/4 

- opěrná zídka na pozemku parc.č. 154/2, 146/4, 2716/8 

- el. domovní přípojka NN na pozemku parc.č. 146/4 

- vodovodní přípojka na pozemku parc.č. 2635/2, 26339/4, 2639/5, 146/4 

- přípojka splaškové kanalizace na pozemku parc.č. 2639/5, 146/4 

- dešťová kanalizace na pozemku parc.č. 2716/8 

 

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 zahájení 

společného řízení podle § 94m stavebního zákona, 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. 

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.). 

Dle ustanovení §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být účastníkům řízení před vydáním 

rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad účastníkům řízení 

stanoví lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, v níž se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.  
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Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 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 územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky 

proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 

nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné 

věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky 

k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 

nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

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 osob. 

 

 

 otisk úředního razítka 

 

Ing. Helga Hrňová 

samostatný odborný referent   

odboru výstavby a ÚP 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

  

příloha: situace stavby 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ing. Vojtěch Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 37, 756 55  Dolní Bečva 

Kristýna Adamcová, Dolní Bečva č.p. 177, 756 55  Dolní Bečva 

Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz 

Jaroslav Erben, Alžírská č.p. 1524/1, Poruba, 708 00  Ostrava 8 

Jana Erbenová, Alžírská č.p. 1524/1, Poruba, 708 00  Ostrava 8 

Oldřiška Jurečková, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55  Dolní Bečva 

Karel Koleček, Horní Bečva č.p. 741, 756 57  Horní Bečva 

František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

Vít Macháček, Dolní Bečva č.p. 14, 756 55  Dolní Bečva 

Mgr. Zdeněk Maléř, Dolní Bečva č.p. 596, 756 55  Dolní Bečva 

Danuše Mičolová, Dolní Bečva č.p. 543, 756 55  Dolní Bečva 

Jaroslava Ostřanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55  Dolní Bečva 

Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01  Broumov 1 

Lukáš Růčka, Dolní Bečva č.p. 590, 756 55  Dolní Bečva 

Zdenka Růčková, Dolní Bečva č.p. 590, 756 55  Dolní Bečva 

Altra, a.s., IDDS: wfecred 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín, IDDS: e8jcfsn 

Lesy České republiky,s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, IDDS: e8jcfsn 

Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 

SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
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účastníci veřejnou vyhláškou (spoluvlastníci dotčeného pozemku parc.č. 2639/4, jejichž pobyt není znám) 

Radek Bil, Hynčice č.p. 99, Vražné, 742 35  Odry 

Jan Maléř, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55  Dolní Bečva 

Jiří Maléř, Adresa neznámá 

Martin Maléř, Adresa neznámá 

Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01  Broumov 1 

Jan Solanský, Dolní Bečva č.p. 32, 756 55  Dolní Bečva 

Jan Vojkůvka, adresa neznámá 

Barbora Vojkůvková, adresa neznámá 

 

dotčené správní úřady 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 

MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

OÚ  Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 

Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 

 

 

 

 

 

 

 
    


