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14.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
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"), ve věci žádosti ze dne 16.08.2017 o vydání rozhodnutí o
umístění stavby s názvem „Liptál, rekonstrukce vedení z DTS VS_4915, NNK, NNV“ na pozemcích st. parc.
č. 28, 456, 513, 531, 609, 654, 655, 731, 732, 755, parc. č. 2015/7, 2015/9, 2015/12, 2015/17, 2015/21, 2015/22,
2015/23, 2015/24, 2015/25, 2017/2, 2018/1, 2018/2, 2021/3, 2021/6, 2021/8, 2021/9, 2021/11, 2067/2, 2068/1,
2068/2, 3794/38, 3794/39, 3794/40, 3794/71 v katastrálním území Liptál, kterou podala společnost ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o.,
pověřená osoba Ing. Pavel Vymětalík, IČO 28628250, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen
"žadatel")
vydává podle § 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“),
rozhodnutí o umístění stavby
Liptál, rekonstrukce vedení z DTS VS_4915, NNK, NNV
na pozemcích st. parc. č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 456 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 513
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 531 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 609 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
p. 654 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 655 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 731 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 732 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 755 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2015/7 (ostatní
plocha), parc. č. 2015/9 (ostatní plocha), parc. č. 2015/12 (ostatní plocha), parc. č. 2015/17 (ostatní plocha),
parc. č. 2015/21 (ostatní plocha), parc. č. 2015/22 (ostatní plocha), parc. č. 2015/23 (ostatní plocha), parc. č.
2015/24 (ostatní plocha), parc. č. 2015/25 (ostatní plocha), parc. č. 2017/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2018/1
(zahrada), parc. č. 2018/2 (ostatní plocha), parc. č. 2021/3 (orná půda), parc. č. 2021/6 (zahrada), parc. č. 2021/8
(zahrada), parc. č. 2021/9 (zahrada), parc. č. 2021/11 (ostatní plocha), parc. č. 2067/2 (trvalý travní porost),
parc. č. 2068/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2068/2 (orná půda), parc. č. 3794/38 (ostatní plocha), parc. č.
3794/39 (ostatní plocha), parc. č. 3794/40 (ostatní plocha), parc. č. 3794/71 (ostatní plocha) v katastrálním
území Liptál (dále jen „stavba“ nebo „záměr“) dle ověřené grafické přílohy.
Druh a účel stavby:
Část nadzemního vedení NN v zastavěném území bude vyměněno za kabelové zemní dvoj vedení, na které
budou nasmyčkovány nové jistící skříně jako náhrada za přípojkové skříně na nemovitostech, dále bude
provedeno propojení přípojkových skříní (pilířů) se stávajícími elektroměrovými skříněmi na nemovitostech
nebo umístění elektroměrových pilířů vedle přípojkových pilířů na hranici pozemku.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pozemky st. p. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 456 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 513 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 531 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 609
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 654 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 655 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
p. 731 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 732 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 755 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 2015/7 (ostatní plocha), parc. č. 2015/9 (ostatní plocha), parc. č. 2015/12 (ostatní plocha),
parc. č. 2015/17 (ostatní plocha), parc. č. 2015/21 (ostatní plocha), parc. č. 2015/22 (ostatní plocha), parc. č.
2015/23 (ostatní plocha), parc. č. 2015/24 (ostatní plocha), parc. č. 2015/25 (ostatní plocha), parc. č. 2017/2
(trvalý travní porost), parc. č. 2018/1 (zahrada), parc. č. 2018/2 (ostatní plocha), parc. č. 2021/3 (orná půda),
parc. č. 2021/6 (zahrada), parc. č. 2021/8 (zahrada), parc. č. 2021/9 (zahrada), parc. č. 2021/11 (ostatní plocha),
parc. č. 2067/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2068/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2068/2 (orná půda), parc. č.
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3794/38 (ostatní plocha), parc. č. 3794/39 (ostatní plocha), parc. č. 3794/40 (ostatní plocha), parc. č. 3794/71
(ostatní plocha) v katastrálním území Liptál.
Podmínky pro využití a ochranu území, přípravu a realizaci záměru, projektovou přípravu stavby:
1.

Záměr bude umístěn dle situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb a vybrané části dokumentace (dále jen „ověřená grafická příloha),
zpracovaná autorizovaným inženýrem Ing. Jaroslavem Brabcem, ČKAIT 1201400, datum 04/2017,
08/2017, číslo stavby investora IE-12-8004944, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaslána
žadateli.

2.

Stavba Liptál, rekonstrukce vedení z DTS VS_4915, NNK, NNV, stavební objekty SO01 – kabelové
vedení NN 230/400V a SO02 – instalační přípojky NN 230/400V, bude umístěna na pozemcích st. parc. č.
28, 456, 513, 531, 609, 654, 655, 731, 732, 755, parc. č. 2015/7, 2015/9, 2015/12, 2015/17, 2015/21,
2015/22, 2015/23, 2015/24, 2015/25, 2017/2, 2018/1, 2018/2, 2021/3, 2021/6, 2021/8, 2021/9, 2021/11,
2067/2, 2068/1, 2068/2, 3794/38, 3794/39, 3794/40, 3794/71 v katastrálním území Liptál, jak je zakresleno
v situačním výkresu č. 31-1582-002a v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je
součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění vedení vyznačeno a okótováno.

3.

Ze stávající trafostanice VS_4915 bude vedeno nové kabelové dvoj vedení 2x AYKY 3x240+120 do nové
rozpojovací skříně R135. Z rozpojovací skříně R135 bude jedno kabelové dvoj vedení vyvedeno na sloup
č. 235, druhé kabelové dvoj vedení bude v chodníku dotaženo k sloupu č. 247 a ukončeno v rozpojovací
skříni R138. Z této skříně budou opět dva vývody. V průběhu kabelových dvoj vedení budou smyčkovány
přípojkové skříně (HDS) SS100 v pilíři nebo ve zdi pro celkem 10 stávajících přípojných míst. Vedení
AYXKY 3x120+70 bude v celkové délce 222 m, vedení AYKY 3x240+120 bude v celkové délce 193 m.

4.

Bude demontováno vedení AlFe 4x35 od b.č. 235 do b.č. 247 v délce 202 m.

5.

Při realizaci rekonstrukce vedení nesmí být znečišťována silnice III/4915.

6.

Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a
k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců.

7.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vlastníků technické infrastruktury pro práce v ochranných
pásmech sítí technické infrastruktury.

8.

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Odůvodnění

Stavení úřad obdržel dne 16.08.2017 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Liptál, rekonstrukce vedení
z DTS VS_4915, NNK, NNV“ na pozemcích st. parc. č. 28, 456, 513, 531, 609, 654, 655, 731, 732, 755, parc.
č. 2015/7, 2015/9, 2015/12, 2015/17, 2015/21, 2015/22, 2015/23, 2015/24, 2015/25, 2017/2, 2018/1, 2018/2,
2021/3, 2021/6, 2021/8, 2021/9, 2021/11, 2067/2, 2068/1, 2068/2, 3794/38, 3794/39, 3794/40, 3794/71 v
katastrálním území Liptál (dále jen „žádost), kterou podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o., pověřená osoba Ing. Pavel Vymětalík,
IČO 28628250, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil přípisem ze dne 11.10.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a podle ustanovení § 87odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil účastníky řízení, že k závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží a že ve svých
námitkách mají uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a že osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
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projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno; obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů
obce a občanů obce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků řízení byl více než 30, stavební úřad podle § 144 zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení dle § 85
odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce:
Městského úřadu Vsetín
vyvěšena dne: 12.10.2017
sejmuta dne: 30.10.2017
Obecního úřadu Liptál
vyvěšena dne: 13.10.2017
sejmuta dne: 31.10.2017
I.

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda záměr je v souladu:

1.

s požadavky zvláštních právních předpisů, stanovisky dotčených orgánů a s výsledkem řešení
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

a)

Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Vsetín, koordinované stanovisko č.j.: MUVS 27419/2017 OŽP ze dne 20.06.2017
- Obecní úřad Liptál rozhodnutí zn.: OÚ-262/2017 ze dne 06.06.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1093041474 ze dne 05.06.2017 a zn.: 0100746633 ze dne 18.05.2017
- Telco Pro Services, a.s. zn.: 0200599877 ze dne 18.05.2017
- Gridservices, s.r.o. zn.: 5001513562 ze dne 09.06.2017
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. č. 1144/2017ze dne 17.05.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j.: 617355/817 ze dne 18.05.2017 a doplnění ze dne
25.05.2017
- Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o. zn.: ŘSZKVM/04686/17-24 ze dne 16.06.2017

Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené orgány.
Předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu
záměru, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod body č. 5, 6.
Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou součástí dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí jako její kapitola „E. Dokladová část“. Bylo zabezpečeno plnění požadavků vlastníků sítí technické
infrastruktury. Záměr je v souladu s požadavky vlastníků technické infrastruktury, byl doložen jejich
souhlas s umístěním záměru v ochranném pásmu.
b)

Označení účastníků územního řízení dle stavebního zákona, § 85:

- odst. 1 písm. a) žadatel - ČEZ Distribuce, a. s.
- odst. 1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Liptál
- odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neboť má
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Zdeněk Smilek, Stanislava Smilková, Vlasta Tomanová,
Karla Tomanová, Anežka Chmelařová, Alena Mikušová, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vladimír
Galda, Františka Galdová, Jitka Miklová, Vlastimil Mikel, Anežka Štefková, Zdenek Křenek, Ing. Ivana
Zbranková, Jitka Valchářová, Erik Tomana, Karla Tomanová, Radka Tomanová, Marie Labajová, Milan
Mahďák, mBank S.A., organizační složka, Sberbank CZ, a.s., Lucie Dědková, Komerční banka, a.s., Marian
Frýdl, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., oddělení majetkové správy, Josef Vrlíček, Josef Mrlina,
Zdeněk Mrlina, Ludmila Vrlíčková, Zdeněk Mrlina, Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Sdružení obcí
"SYRÁKOV", ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., GridServices,
s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
- odst. 2 písm. b), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – Obec Liptál, Irena
Tomanová
Vlastnická práva ani jiné věcné právo k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím
přímo dotčena.
V průběhu územního řízení účastníci řízení neuplatnili námitky.
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s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování

Územní plán Liptál nabyl účinnosti dne 3.1.2014. Záměr se dle územního plánu Liptál, grafické části, Hlavního
výkresu nachází ve stávající ploše bydlení individuální označené BI, ve stávající ploše veřejných prostranství
s převahou zpevněných ploch označené PV, ve stávající ploše pro silniční dopravu označené DS, ve stávající
ploše smíšené obytné vesnické, označené SO.3, ve stávající ploše zemědělské, označené Z, ve kterých je dle
kapitoly f. textové části návrhu územního plánu Liptál tvořící nedílnou součást opatření obecné povahy jako
příloha č.1 přípustným využitím pro plochy bydlení individuální, pro plochy smíšené obytné vesnické a pro
plochy zemědělské technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, pro plochy silniční dopravy technická
infrastruktura, pro plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch technická infrastruktura
slučitelná s účelem veřejného prostranství. Navrhovaný záměr je technickou infrastrukturou, technickou
infrastrukturou slučitelnou s hlavním využitím a technickou infrastrukturou slučitelnou s účelem veřejného
prostranství a je v souladu s přípustným využitím dotčených ploch. Záměr se dle grafické části ÚP Liptál,
Výkresu základního členění území a Hlavního výkresu nachází v zastavěném a nezastavěném území.
Výše uvedený záměr je v souladu s ÚP Liptál, neboť splňuje požadavky a podmínky výše zmíněné a uvedeným
záměrem dochází k dosahování cílů územního plánování a k naplňování úkolů územního plánování tak, jak je
stanovil vydaný ÚP Liptál, neboť jím vytvořené předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území se
záměrem naplňují.
3.

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Stavební úřad zjistil, že žádost o územní rozhodnutí byla úplná a byla podána na předepsaném formuláři a
obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. V souladu s ustanovení § 86 odst. 2
stavebního zákona si stavební úřad doklady prokazující vlastnické právo k pozemku a stavbě dne 11.10.2017
ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Žadatel k žádosti přiložil smlouvu (souhlas) o právu provést
stavbu na pozemcích st. parc. č. 28, 456, 513, 531, 609, 654, 655, 731, 732, 755, parc. č. 2015/7, 2015/9,
2015/12, 2015/17, 2015/21, 2015/22, 2015/23, 2015/24, 2015/25, 2017/2, 2018/1, 2018/2, 2021/3, 2021/6,
2021/8, 2021/9, 2021/11, 2067/2, 2068/1, 2068/2, 3794/38, 3794/39, 3794/40, 3794/71 v katastrálním území
Liptál.
Dále žadatel k žádosti připojil:
- souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace obsahuje části A až E členěné na
jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Předložená
dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
Záměr je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a to s § 24 odst. 1.
Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy
umísťovaných staveb nad rozsah pozemků st. parc. č. 28, 456, 513, 531, 609, 654, 655, 731, 732, 755, parc. č.
2015/7, 2015/9, 2015/12, 2015/17, 2015/21, 2015/22, 2015/23, 2015/24, 2015/25, 2017/2, 2018/1, 2018/2,
2021/3, 2021/6, 2021/8, 2021/9, 2021/11, 2067/2, 2068/1, 2068/2, 3794/38, 3794/39, 3794/40, 3794/71 v
katastrálním území Liptál, neboť jak z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné
infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti
svědčící o opaku.
4.

s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Ke stavbě je zajištěn příjezd po silnici III/4915 a místní komunikaci. Stávající technická infrastruktura je
dostatečná a není potřeba jiného vybavení k řádnému užívání stávající vyžadovaného zvláštním předpisem.
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Po posouzení záměru dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stanovenými §
90 stavebního zákona. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, cíly a úkoly územního
plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými
technickými požadavky na výstavbu s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu,
s požadavky zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní
moci.
Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel
sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u odboru územního plánování, stavebního řádu a
dopravy Městského úřadu Vsetín.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Alice Pačevová
referent odboru územního plánování,
stavebního řádu a dopravy

Příloha pro žadatele (bude doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
ověřená grafická příloha
Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručeno veřejnou
vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Obecního úřadu Liptál po
dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Vsetín.
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Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .........................
Sejmuto dne: .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a
sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad Liptál k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona:

- odst. 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau
Obec Liptál, IDDS: ejfb2j3

- odst. 2 (veřejnou vyhláškou)
Zdeněk Smilek, Liptál č.p. 31, 756 31 Liptál
Stanislava Smilková, Liptál č.p. 31, 756 31 Liptál
Irena Tomanová, Liptál č.p. 13, 756 31 Liptál
Vlasta Tomanová, Liptál č.p. 13, 756 31 Liptál
Karla Tomanová, Liptál č.p. 13, 756 31 Liptál
Anežka Chmelařová, Liptál č.p. 317, 756 31 Liptál
Alena Mikušová, Ratiboř č.p. 599, 756 21 Ratiboř u Vsetína
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
Vladimír Galda, Liptál č.p. 245, 756 31 Liptál
Františka Galdová, Liptál č.p. 245, 756 31 Liptál
Jitka Miklová, Liptál č.p. 394, 756 31 Liptál
Vlastimil Mikel, Liptál č.p. 394, 756 31 Liptál
Anežka Štefková, Liptál č.p. 394, 756 31 Liptál
Zdenek Křenek, Liptál č.p. 395, 756 31 Liptál
Ing. Ivana Zbranková, Liptál č.p. 395, 756 31 Liptál
Jitka Valchářová, Liptál č.p. 403, 756 31 Liptál
Erik Tomana, Liptál č.p. 393, 756 31 Liptál
Karla Tomanová, Liptál č.p. 393, 756 31 Liptál
Radka Tomanová, Liptál č.p. 393, 756 31 Liptál
Marie Labajová, Liptál č.p. 194, 756 31 Liptál
Milan Mahďák, Kašava č.p. 246, 763 19 Kašava
mBank S.A., organizační složka, IDDS: rtjdda6
Sberbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6
Lucie Dědková, Liptál č.e. 42, 756 31 Liptál
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Marian Frýdl, Liptál č.p. 292, 756 31 Liptál
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
Josef Vrlíček, Liptál č.p. 467, 756 31 Liptál
Josef Mrlina, Liptál č.p. 329, 756 31 Liptál
Zdeněk Mrlina, Liptál č.p. 402, 756 31 Liptál
Ludmila Vrlíčková, Liptál č.p. 258, 756 31 Liptál
Zdeněk Mrlina, Liptál č.p. 57, 756 31 Liptál
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Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1, které zastupuje Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k
Sdružení obcí "SYRÁKOV", Liptál č.p. 331, 756 31 Liptál
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k
Vlastníci pozemků parc. č. 3796, 2015/20 v katastrálním území Liptál

Dotčené orgány
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Obecní úřad Liptál, IDDS: ejfb2j3
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - oddělení dopravy, Svárov č.p.
1080, 755 01 Vsetín 1

