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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 
Jiří Zezula, nar. 2.7.1988, Revoluční 1704, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, 
Eliška Zezulová, nar. 11.2.1988, Sluneční 2352, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

(dále jen "žadatel") dne 27.3.2018 podali žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu: 

rodinný dům o 1 b.j., plot, domovní elektrická přípojka, kanalizační přípojka, vodovodní 
přípojka, terénní úpravy, zpevněné plochy, přípojka dešťové kanalizace a retenční nádrž 

 

na pozemku parc. č. 3345/1, 3346/5, 5931/2 v katastrálním území Horní Bečva. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí spis.zn. MěÚ/Vyst/42136/2015//Mi ze dne 
14.3.2016, které nabylo právní moci dne 1.4.2016, a to o 12 měsíců. 
 

Stavba obsahuje: 

- rodinný dům tvaru "L" o půdorysném rozměru 9,0x12,5m +2,44x8,05 m a zastavěné ploše 132,5m2 
+ terasa 22,5m2 

- přípojka splaškové kanalizace PVC DN 160 délky cca 18m  

- dešťové vody jsou svedeny kanalizačním potrubím DN 150 délky cca 60m do vsakovacího zařízení- 
2xASIO AS KRECHT o rozměru 2.3x0,81x1,3.  

- vodovodní přípojka bude z potrubí PE DN 32 délky cca 19m 

- domovní rozvod elektroinstalace bude měděným kabelem CYKY 3x2,5 v délce 14m  

- pozemek bude oplocen pletivem výšky 1m a délky 113,46m 

- stavba bude sjezdem připojena z veřejné účelové komunikace - souhlas vydal silniční správní úřad 

- zpevněné plochy pro parkování budou na ploše 52,0m2 
 

 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, 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 zahájení řízení o 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí podle § 93 odst. 3 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou 
uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů ode dne doručení 

oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, 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 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 jejich doplnění. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. 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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
  
     Jana Mikulová, v.r. 
referent odd. stavebního úřadu          
 odboru výstavby a ÚP 
 

 
  
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Jiří Zezula, Revoluční č.p. 1704, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Eliška Zezulová, Sluneční č.p. 2352, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Svatopluk Divín, Horní Bečva č.p. 159, 756 57  Horní Bečva 
Obec Horní Bečva, IDDS: 2wjbd9u 
Emilie Dobešová, Horní Bečva č.p. 522, 756 57  Horní Bečva 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Služby HB s.r.o., IDDS: rm22wkk 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Rožnov p.R., odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy 
Obec Horní Bečva, IDDS: 2wjbd9u 
Zastupitelstvo obce Horní Bečva, IDDS: 2wjbd9u 
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