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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, příslušný podle § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen "správní řád"), odbor životního prostředí a výstavby, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a v souladu s § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 9.6.2020 podala
Obec Dolní Bečva, IČO 303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn.
MěÚ/Vyst/10737/202018/Mel, č.j. MěÚ-RpR/21578/2018 ze dne 12.6.2018 na stavbu
místní komunikace, chodník pro pěší, odvodnění,
Dolní Bečva,
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 69/2, 1131/5, 1131/24, 2725/1 v katastrálním území Dolní Bečva.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Petr Lušovjan, nar. 6.11.1961, Dolní Bečva 616, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Lušovjanová, nar. 3.1.1966, Dolní Bečva 616, 756 55 Dolní Bečva

Odůvodnění:
Stavebník dne 9.6.2020 oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let
ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
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Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodněno nedostatkem finančních
prostředků s tím, že v následujících letech, po dokončení aktuálních staveb, budou pro tuto stavbu
finanční prostředky z rozpočtu obce uvolněny.
Speciální stavební úřad dne 3.7.2020 oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, byla účastníkům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Správní orgán podle
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu
poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za
kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Obec Dolní Bečva jako stavebník, Petr Lušovjan a Ludmila Lušovjanová jako vlastníci stavbou
dotčených pozemků, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o. a Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s., jako vlastníci stavbou dotčené technické infrastruktury, kterým je doručováno do vlastních
rukou nebo elektronicky a vlastníci sousedních pozemků parc. č. 64, 79/4, 1131/2, 1131/3, 1131/4,
1131/6, 1131/7, 1131/8, 1131/9, 1131/10, 1131/11, 1131/12, 1131/14, 1131/21, 1131/23, 1164/5, 1164/6,
1164/7, 1164/9, 1164/11, 1164/12, 1164/13 v katastrálním území Dolní Bečva, kterým je doručováno
veřejnou vyhláškou.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení podle § 109 stavebního zákona a v souladu s vydaným stavebním povolením ze dne
13.12.2017 přísluší stavebníku, vlastníkům stavbou dotčených pozemků, vlastníkům stavbou dotčené
veřejné dopravní a technické infrastruktury a vlastníkům pozemků sousedních. Jiné osoby nemohou být
tímto rozhodnutím nijak dotčeny.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH KÚ
Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Jitka Melichaříková
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí a výstavby
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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.

Poplatek:
Správní poplatek podle položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1.9.2020.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
Petr Lušovjan, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Lušovjanová, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
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
účastníci (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků parc. č. 64, 79/4, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/6, 1131/7, 1131/8, 1131/9,
1131/10, 1131/11, 1131/12, 1131/14, 1131/21, 1131/23, 1164/5, 1164/6, 1164/7, 1164/9, 1164/11,
1164/12, 1164/13 v katastrálním území Dolní Bečva.
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w
MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy, - silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm 1
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP a výstavby - ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy
ostatní
MěÚ Rožnov p.R., Odbor strategického rozvoje a projektů, Rožnov pod Radhoštěm č.p. 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm 1
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f

