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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve zjednodušeném územním řízení
posoudil podle § 90 a § 95 ve zjednodušeném územním řízení žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby lesní cesty - účelové komunikace k odvozu dřevní hmoty - 2400 m2 (4 m x 600 m), kterou dne
1.8.2007 podaly Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové, Josef Dobeš, Lesní správce LS Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín (dále jen "žadatel"), a
na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění
lesní cesty - účelové komunikace k odvozu dřevní hmoty - 2400 m2 (4 m x 600 m) (dále jen "stavba")
na pozemku parc. č. 3081 lesní pozemek, p. p. k. 3081 v katastrálním území Liptál a stanoví:
Podmínky pro využití a ochranu území, přípravu záměru a projektovou přípravu stavby:
1. Stavba lesní cesty bude umístěna na pozemku parc. č. 3081 lesní pozemek, v katastrálním území
Liptál tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, zpracovaném na podkladu
katastrální mapy, kde je umístění stavby označena a okótováno.
2. Lesní cesta – účelová komunikace bude sloužit k odvozu dřevní hmoty z okolních zalesněných
pozemků a bude řešena zpevněním podložních zemin jako jednoduchá vozovka s prašným
povrchem. Maximální sklon nivelety závisí na morfologii terénu, nesmí překročit hodnotu 12%.
Hodnoty lesní cesty 2 L 4,0/ 30 se sníženou návrhovou rychlostí 15 km/hod dle ČSN 736108 –
Lesní dopravní síť.
3. Podélné odvodnění cesty bude provedeno propustkem DN 600, jednostranným příkopem, dle
zakreslení v situačním výkresu. Trouby propustku budou uloženy do betonového lože o tl. 100
mm, příkop bude oset travou. Dešťové vody z povrchu vozovky budou odvedeny svodnicemi
REVERDO, umístěnými ve vzdálenostech po 50 m.
4. Na jižní straně bude nová lesní cesta propojena se stávající skládkou dříví na severní straně se
napojí na stávající lesní cestu.
5. Stavba cesty bude provedena s šířkou jízdního pruhu 3,0 m a volné šířce průjezdu 4,0 m.
Celková délka cesty bude 1081 m. Trasa sestává z kruhových oblouků a přímých úseků;
minimální poloměr kruhových oblouků je 15 m. Lesní cesta je obousměrná, bez možnosti míjení
se protijedoucích vozidel.
6. Lesní cesta vyžaduje podle stavebního zákona stavební povolení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Upozornění
Podle § 95 odst. 3 stavebního zákona žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen
na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou
dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad,
z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí.
Obsahové náležitosti informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení jsou
stanoveny v § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření.
Podle § 95 odst. 4 stavebního zákona může písemně podat dotčený orgán výhrady, účastníci námitky
a veřejnost připomínky, ve lhůtě
15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana
veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.
Účastníci řízení (podle § 85 stavebního zákona jimi jsou: žadatel; obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn; vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
nejde-li o společenství vlastníků jednotek podle zákona 72/1994 Sb.;osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno a osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis) mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu
a dopravy.
Pokud ve stanovené lhůtě nebudou uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá
za vydané a nabývá právní moci.

Ing. Libor Kůra
vedoucí oddělení stavebního řádu
odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy
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Tento návrh výroku územního rozhodnutí musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Vsetín a Obecního úřadu Liptál po dobu 15 dnů a bude zveřejněn též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………..

Sejmuto dne: ………………….

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu výroku územního
rozhodnutí.

Obdrží:
Obecní úřad Liptál

k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí návrhu výroku územního rozhodnutí
a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Městský úřad Vsetín, odbor kanceláře starosty
datu

k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o

vyvěšení a sejmutí návrhu výroku územního rozhodnutí
a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Žadatelé
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, Josef Dobeš, Lesní správce LS
Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Dotčené orgány
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

