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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), na podkladě žádosti 
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 27.3.2018 podal 

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"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

o 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí spis.zn. 
MěÚ/Vyst/42136/2015//Mi ze dne 14.3.2016 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 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3345/1, 3346/5, 5931/2 v katastrálním území Horní Bečva. 

Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 14.3.2016 sp. zn.:MěÚ/Vyst/42136/2015/Mi a nabylo právní 
moci dne 1.4.2016. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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 

 

Odůvodnění: 

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci. Původní územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.4.2016. Před uplynutím této lhůty dne 
27.3.2018 požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že termín plánovaného zahájení 
stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být dosud požádáno o vydání 
stavebního povolení. 

Stavební úřad oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v 
souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek. 



Č.j. MěÚ-RpR/15531/2018 str. 2 

 
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. 
Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména 
zůstala v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl. 
Stanoviska vlastníků inženýrských sítí, jejichž zařízení bude prodloužením územního rozhodnutí 
dotčena, vydala nová stanoviska. 

Stanoviska sdělili:  

- ČEZ Distribuce, a.s. Valašské Meziříčí ze dne 9.5.2018 zn.1098214068 

- Obecní úřad Horní Bečva ze dne 3.5.2018 č.j.:OU/469/2018 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona - další dotčené osoby: 

Jiří Zezula, Eliška Zezulová, Svatopluk Divín, Obec Horní Bečva, Emilie Dobešová, ČEZ Distribuce, a. 
s., Služby HB s.r.o.. Vlastnická či jiná práva dalších osob nebudou prodloužením platnosti územního 
rozhodnutí přímo dotčena. 

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, veřejnost neměla připomínky. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 
stavebního řádu 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Jana Mikulová,v.r. 
referent odd. stavebního úřadu           
odboru výstavby a ÚP 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve 
výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 250 Kč, 
celkem 1250 Kč byl zaplacen 6.4.2018. 
 
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 
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Na vědomí: 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,silniční správní úřad 
Zastupitelstvo obce Horní Bečva, IDDS: 2wjbd9u 
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