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Drahomíra Barabášová 
Dolní Bečva 373 
756 55 Dolní Bečva 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Drahomíra Barabášová, nar. 5.5.1960, Dolní Bečva 373, 756 55  Dolní Bečva, 
kterou zastupuje Ing. Vojtěch Vojkůvka, nar. 17.2.1988, Dolní Bečva 37, 756 55  Dolní Bečva 

(dále jen "žadatel") podala dne 4.2.2020 oznámení záměru pro stavbu: 

Kanalizační přípojka k rodinnému domu č.p. 373 Dolní Bečva 
 

na pozemku st. parc. č. 552/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2747 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Dolní Bečva. Stavební úřad usnesením ze dne 6.2.2020 rozhodl o projednání záměru v územním 
řízení. Jeho doručením dne 7.2.2020 bylo zahájeno územní řízení.  

 

Stavba obsahuje: 

- Kanalizační přípojku v délce cca 31,0 m z PVC-KG DN 150, v hloubce 1,0 m pro odvedení 
veškerých splaškových vod ze stávajícího rodinného domu č.p. 373. Kanalizační přípojka DN 150 
bude napojena na novou veřejnou splaškovou kanalizaci. Napojení bude provedeno na pozemku parc. 
č. 2747 v k.ú. Dolní Bečva, dále bude přípojka vedena přes pozemek parc. č. 2747, st. parc. č. 552/1 
v k.ú. Dolní Bečva a ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 373 na pozemku st. parc. č. 552/1 v k.ú. 
Dolní Bečva. V trase kanalizační přípojky bude pro údržbu a čistění umístěna revizní šachta, jak je 
zakresleno ve výkrese situace v měřítku 1:350. 

 

 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, oddělení výstavby, 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 
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, 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. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního 
prostředí a výstavby, oddělení výstavby, úřední dny pondělí a středa 8 - 11.00, 12.00 - 17 hod., úterý, 
čtvrtek a pátek 8 - 11.00, 12.00 - 14.00 hod.). 
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Poučení: 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění v souladu s § 36 správního řádu. 
Spis je úplný, po uplynutí stanovené lhůty stavební úřad vydá rozhodnutí. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, 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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Otisk úředního razítka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bc. Dagmar Novosadová 
samostatná odborná referentka 
odboru životního prostředí a výstavby 
oddělení výstavby 
(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: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Vojtěch Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 37, 756 55  Dolní Bečva 
Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz 
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 
Jaroslava Ostřanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55  Dolní Bečva 
Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01  Broumov 1 
Jarmila Harabišová, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55 Dolní Bečva 
Josef Solanský, IDDS: u73hpxw 
Altra, a.s., IDDS: wfecred 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
 
 
dotčené správní úřady 
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP a výstavby - ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 
  
 
Obdrží: s žádostí o vyvěšení  
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
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