
/ Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor výstavby a územního plánování 
Letenská 1918, 7 56 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Č .j.: MěÚNýst/1810/2009/Ně 

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing. Němečková, tel.: 571 661 116 

Michal Jůva 
756 53 Vidče 475 

Petra Jakšíková 
756 53 Vidče 475 

OZNÁMENÍ 

Rožnov pod Radhoštěm , dne 16.10.2009 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Petra Jakšíková, nar. 4.9.1981, 756 53 Vidče 475, 
Michal Jůva, nar. 20.10.1979, 756 53 Vidče 475, 
kterého zastupuje Ing Pavel Špůrek, 756 51 Zašová 540 

(dále jen "stavebník") dne 20.7.2009 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

účelová komunikace s odvodněním 

na pozemku parc. č. 445/8, 451/10, 2846/1 v katastrálním území Vidče. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
stavební řízení. 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební 
úřad příslušný podle§ 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), oznamuje podle § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání 
spojené s oh ledáním na místě na den 

19. listopadu 2009 (čtvrtek) v 8:45 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

Protože spoluvlastník stavbou dotčeného pozemku parc .č. 451/10 v k.ú. Vidče, vlastník sousedních 
pozemků parc.č. 451/1, 451/5, 451/13 v k.ú. Vidče, paní Marie Krupová, bytem Sídlištní 815, Zubří, 
zemřela a její právní nástupci dosud nejsou známi, oznamuje se zahájení stavebního řízení a pozvání 
k ústnímu jednání jejím možným právním nástupcům (spoluvlastníkům/vlastníkům výše uvedených 
pozemků) veřejnou vyhláškou, ostatním známým účastníkům je doručováno jednotlivě do vlastních 
rukou. 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto . Účastníci řízení mohou nahlížet do 
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, 
úřední dny: pondělí a středa 8 - 11.30, 12.30 - 17 hod.) . 

Poučení: 

Účastník řízení muze podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
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přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu~nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 
o asanaci území, se podle§ 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úko lů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazú a dalších podkladú pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle§ 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím , že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

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

ĚSTSKÝÚŘAD 
OŽNOV pod Radho_ště 
odbor 1/ý t I) U 

/ ,,~/P/ 
Ing. Dagmar Němečková 

vedoucí oddělení silničního stavebního úřadu 
odboru výstavby a ÚP 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm a obec Vidče musí tuto písemnost vyvěsit po dobu 15 dnů na úřední 
desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který rozhodnutí vydal se písemnost považuje za doručenou. 

Vyvěšeno dne: .J/./f....#..rl .. 9. .. Sejmuto dne: ..... .... ... ... ... .. .. ..... ........ . 

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

Obdrží: 

účastníci - dodejky 
Ing Pavel Špůrek, 756 51 Zašová 540 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí 
Miloš Kapoun, Vidče 347, 756 61 Vidče 

Monika Švábiková, Babice nad Svitavou 330, 664 01 Babice nad Svitavou 
Pavel Gajdoš, Vidče 577, 756 53 Vidče 
Lenka Gajdošová, Vidče 577, 756 53 Vidče 
Miroslav Chumchal, Vidče 469, 756 53 Vidče 
Lumír Mazan, Hamerská 1, 756 54 Zubří 
Monika Mazanová, Hamerská 1, 756 54 Zubří 
Obec Vidče, 756 53 Vidče 96 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
RWE Distribuční služby, s.r.o ., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín 
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účastníci - veřejnou vyhláškou 
spoluvlastníci pozemku parc.č. 451 / 1 O v k.ú. Vidče/vlastníci parc.č. 451/1, 451/5 , 451/13 v k.ú . Vidče 
(možní právní nástupci po zemřelé paní Marii Krupové) 

dotčené správní úřady - dodejky 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje územní pracoviště Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín 
Městský úřad Rožnov p.R. odbor ŽP, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
OÚ Vidče, 756 53 Vidče 96 
Policie České republiky Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 23 Vsetín 
Správa ochrany přírody Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 

MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy - silniční správní úřad , Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o vyvěšení 
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm , Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
OÚ Vidče, 756 53 Vidče 96 


