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POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
GROUND, INDUSTRIAL
AND CIVIL ENGINĚERING

STAV

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Oddělení životního prostředí a výstavby

Vážená paní
v

Ing. Věra Sulová, vedoucí odboru
Letenská 1918 (kancelář č. 214)

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

V Brně dne 11.7.2022

Žadatel:
Sídlem:

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

Adresa pro doručování:

; Věc: Žádost o předběžné stanovisko

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů

Místo: RD č.p. 471, Horní Bečva, par. č. 146; 926; 1075/2; 1040; 1042/1; 1050/1, k.ú. Horní 
Bečva

Vážená paní inženýrko,

prosím o předběžné stanovisko k možnosti zástavby na výše specifikovaných par. 
číslech, kde převážná část uvedené plochy se nachází v pásmu 50 m od hranice lesního 
pozemku.

Zajímá nás možnost výstavby v tomto ochranném pásmu, popřípadě minimální 
vzdálenost RD (parcely) pro Vás akceptovatelné od hranice lesa (lesního pozemku).

Děkuji.

S pozdravem

Příloha: Situační mapa z KN



Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor životního prostředí a výstavby 
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spis, zn.: MěÚ/OŽPV/071542/2022/LH/KIM- 221
Č.j.: MěÚ-RpR/082228/2022
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing. Martin Kliment
Tel.: 571 661 273, e-mail: martin.kliment@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm 2. 8. 2022

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18
614 00 Brno

Věc: Předběžné stanovisko k žádosti o předběžné stanovisko

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako orgán státní správy lesů, 
věcně a místně příslušný podle ustanovení § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
ustanovení § 10 a § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k Vaší žádosti ze 
dne 11.7. 2022 týkající se možnosti výstavby RD v pásmu 50 m od hranice lesního pozemku následující:

- souhlas s umístěním stavby určené k bydlení bude podmíněn umístěním stavby minimálně ve vzdálenosti 25 m 
od pozemku určeného k plnění funkcí lesa

otisk úředního razítka

Ing. Martin Kliment
referent odboru životního prostředí a výstavby

Vypraveno dne 2. 8. 2022


