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ČEZ Distribuce, a. s. 
Teplická 874/8 
405 02  Děčín 

VEŘEJNÁ    VYHLÁŠKA 

DORUČENÍ  OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 
Na základě žádosti, kterou dne 14.6.2019 podala ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 
405 02  Děčín, kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Sokolská 137/45, 757 01  
Valašské Meziříčí, oznámil 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"), 
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení  na stavbu:  
 

přeložka a rozšíření distribuční sítě NN 
,,D.Bečva, z VS_5259,NNK, NNV, SO02" 

 
na pozemku st. p. 162, parc. č. 1186/1, 1186/2, 1190/1, 1194, 1195, 1196, 1197/1, 1197/2 v katastrálním 

území Dolní Bečva. 

 

Protože mezi účastníkem řízení je také pan Martin Poruba, Dolní Bečva 80, 756 55, který zemřel a 
stavebnímu úřadu nejsou dosud známi jeho právní nástupci, doručuje stavební úřad oznámení o zahájení 
územního řízení těmto osobám podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. 

 

Příloha: č.j. MěÚ-RpR/23747/2019 
 

 

otisk úředního razítka 

 
  
Ing. Helga Hrňová 
samostatný odborný referent   
odboru výstavby a ÚP 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
  
Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: s žádostí o vyvěšení  
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
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