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Petra Viktoříková

Milanem Viktoříkem
Čs . armády 1168
756 61 Rožnov p.R.

zastoupena

Č s. armády 1168

756 61 Rožnov pod

Radhoštěm

Veřejná

vyhláška

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Petra ViktořI'ková, nar. 23.11.1970, Čs. armády 1168, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
kterou zastupuje Milan ViktořI'k, nar. 16.8.1962, Čs. armády 1168, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen "žadatel") dne 17.6.2010 podal žádost o dodatečné povolení stavby:
rodinný

dům

o 1 b.j., vodovodní přípojka, elektrická přípojka NN,
zpevněné plochy, jímka vč. kanalizace

dešťová

kanalizace, sjezd a

na pozemku parc. č . 727/3 v katastrálním územf Rožnov pod Radhoštěm, parc. č . 1583/1 , 2807/1 v
katastrálním územf Vidče. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby podle
zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj š ích
předpisů (dále jen "stavební zákon").
Městský úřad

Rožnov pod Radhoštěm , odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
podle § 13 odst. I písm. f/ zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , oznamuje podle § 47 odst. l zákona č . 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o stavby a současně podle § 49 odst. 1
správního řádu nařizuje ústní jednání na den
příslušný

4.

se schůzkou pozvaných na
Předmětem řízení
úřad

mfstě

září

2012 (úterý) v 8:30 hodin,

stavby.

bude zjištění, zda je možné stavbu
bude zkoumat, zda je schopna užívání.

dodatečně

povolit a protože je

dokončená,

stavební

Stavební úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. 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., úterý a čtvrtek 8 - 11.00, 12.00 - 13.30 hod. , pátek
8 - 11 hod.).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na
mfstě podle § 54 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,

Otisk

úředního

předloží jeho

zástupce písemnou plnou moc.

razítka

Jana Mikulová
referent odd. stavebního
odboru výstavby a ÚP

úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů i způsobem

. dne: ..............................
cJ- · ~ · Z-o 1}!__
Vyvešeno

umožňujícím

dálkový

přístup.

Sejmuto dne: ............ ...................... ..

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

Obdrží:
účastníci

(dodejky)
Milan Viktořík, Čs. armády č.p. 1168, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm I
Petr Dvořák, Masarykovo náměstí č . p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, územní pracoviště Valašské Meziříčí, IDDS:
jjfsbqc
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
Jiří Zapletal, Vidče č.p. 7, 756 53 Vidče
Obec Vidče, IDDS: 8qjbrsm
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
OÚ Vidče, IDDS: 8qjbrsm
MěÚ Rožnov p.R., odbor dopravy - silniční správní úřad, Čechova č.p. 1027, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm

1

Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní
inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy
Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Jaroslavem Poláškem, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756
61 Rožnov pod Radho štěm 1
Neznámému

účastníkovi řízení ,

doručuje veřejnou

vyhláškou

který je vlastníkem pozemku

p .č.

727/39 k.ú. Rožnov p.R. se oznámení

