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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, 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"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona
oznamuje,
že uzavřel s Obcí Liptál, kterou zastupuje společnost MSS - projekt s.r.o., veřejnoprávní smlouvu
o umístění stavby nazvané "PŘESTUPNÍ TERMINÁL LIPTÁL" obsahující SO 101 – „stavební úpravy
silnic III/4915 a III/4887“ obsahující rozšíření silnic III/4915 a III/4887, změnu tvaru křižovatky
a umístění zastávkového zálivu; SO 102 – parkovací stání podél silnice III/4915; SO 103 – „stavební
úpravy chodníku“ obsahující umístění nových chodníků, rozšíření parkovacích ploch a gabionovou stěnu;
SO 104 – „výstavba parkovacích stání“; SO 105 - cyklostezka; SO 205.1 – lávka na cyklostezce; SO 106
– „pruh pro autobusy podél silnice I/69“ obsahující účelovou komunikaci – pruh pro autobusy, nástupiště
s přístřeškem u autobusového zálivu; SO 106.1 – „stavební úpravy zálivu u silnice I/69“ obsahující
autobusový záliv; SO 307 – účelové odvodnění komunikace; SO 108 – „výstavba parkovacích stání
v areálu ZŠ“ obsahující účelovou komunikaci, parkovací stání a chodník; SO 409 – osvětlení přechodů
pro chodce; SO 410 – informační panel zastávky na pozemcích parc. č. st. 446, 705, 741/1, parc. č. 229/2,
229/13, 229/14, 229/15, 229/16, 229/17, 229/18, 229/19, 229/20, 229/21, 229/22, 229/23, 229/24, 229/27,
229/28, 230, 232, 235, 237, 1193, 1196/3, 3769/1, 3769/8, 3769/9, 3794/5, 3794/19, 3794/22, 3794/23,
3794/119, 3929/6, 3968/2, 3968/3, 3968/7, 3970/5, 3970/9, 3970/10, 3970/11, 3970/12, 3972/1, 4005/4,
4015, 4072, 4117 v katastrálním území Liptál. Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby nabyla účinnosti
dne 25.09.2017.

Ing. Ondřej Brhel
referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Vsetín a Obecního úřadu Liptál po dobu 15 dnů a bude zveřejněno 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, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a
o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad Liptál, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

