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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, obdržel dne 31.10.2007
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
rodinný dům, přípojka NN, jímka na vyvážení s napojením na rodinný dům, studna s vodovodem,
dešťová kanalizace se vsakovací jámou, manipulační zpevněná plocha a oplocení
na pozemku parc. č. 2024, 3794/1, 3794/40 v katastrálním území Liptál, kterou podal Miroslav Bařina,
Liptál 441, 756 31 Liptál (dále jen "žadatel"). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání, které se
bude konat dne
20. prosince v 9:30 hodin na MěÚ Vsetín, 3. patro, dveře č. 402
V souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o
tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné
ústní jednání, vyvěšena na pozemku parc. č. 2024, 3794/1, 3794/40 v katastrálním území Liptál, a to do
doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad,
z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Obsahové
náležitosti informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou stanoveny
v § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského
úřadu Vsetín.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se
nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení
uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
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Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Libor Kůra
vedoucí oddělení stavebního řádu
odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Toto oznámení o zahájení územního řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2
stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu
Vsetín a Obecního úřadu Liptál po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ......................…….
Sejmuto dne : .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Městský úřad Vsetín, odbor kanceláře starosty, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Obecní úřad Liptál, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona :
Miroslav Bařina, Liptál 441, 756 31 Liptál
Obec Liptál, Liptál 331, 756 31 Liptál
Účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány :
Městský úřad Vsetín odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje oddělení prevence, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské
Meziříčí
ČR-Státní energetická inspekce Územní inspektorát pro Zlínský kraj, Areál SVIT - Budova 12, 760 01
Zlín

