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OZNÁMENÍ 

o možnosti vyjádření k zahájenému vodoprávnímu řízení 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vykonávající působnost vodoprávního 
úřadu podle § 106 odst.1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje tímto Marii Jindruchové, Janu Valchářovi, Veronice Valchářové, Michalu 
Vojkůvkovi a Františku Závorkovi – všichni adresa neznámá v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, že mají možnost vyjádření k zahájenému vodoprávnímu řízení pod spis.zn.:MěÚ/OŽP/28565/2019/VH/Čo-
231/1 ze dne 2.9.2019 ve věci vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla – „Prodloužení vodovodního 
řadu v obci Dolní Bečva – Horní Rozpité“.  

V uvedeném vodoprávním řízení jsou výše uvedení účastníky řízení. 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 
odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního 
zákona zahájení stavebního řízení s tím, že účastníci řízení mohou uplatnit svá stanoviska a námitky, popřípadě 
důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, úřední dny 
Po a St 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hodin; Út, Čt a Pá 8,00 - 11,00 a 12,00 - 14,00 hodin). 
  
Otisk úředního razítka 
 
Jana Čotková 
Referent odboru životního prostředí 
  
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů a zároveň i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

 

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

 

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

 

Obdrží: 

ostatní 
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční – k vyvěšení na úřední desce, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61  Rožnov 
pod Radhoštěm 1 
Obec Dolní Bečva, k vyvěšení na úřední desce, IDDS: rnsbj6f 
 
Vypraveno dne: 12.9.2019 
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