M STSKÝ Ú AD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy
.j.: MUVS-S 13819/2008/OÚPS -328/Fi
Vy izuje: Filgasová

26.9.2008

VE EJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

M stský ú ad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy, obdržel dne 3.9.2008 žádost
Michala Blažka, Brat í Hlavic 95, 755 01 Vsetín a Michaely Blažkové, Sychrov 57, 755 01 Vsetín
(dále jen "žadatel") o vydání zm ny územního rozhodnutí vydaného dne 23.6.2008 pod .j. MUVSS8126/2008OÚPS -328/Fi –11 o umíst ní stavby hospodá ské budovy s garáží, zahradního altánu,
elektrické p ípojky NN, vodovodní p ípojky, plynovodní p ípojky STL v . odb rného plynového
za ízení NTL, deš ové kanalizace se vsakem, oplocení a manipula ních zpevn ných ploch na
pozemcích parc. . 6383/1, 6385, 6386, 6387/1, 15641 v katastrálním území Huslenky.
Uvedeným dnem bylo zahájeno ízení o zm n územního rozhodnutí.
Zm na územního rozhodnutí spo ívá v prodloužení elektrické p ípojky NN na pozemku par. . 6387/2
v katastrálním území Huslenky.
M stský ú ad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy, jako stavební ú ad p íslušný
podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon) ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon"), s odkazem na § 94 odst. 4 stavebního
zákona oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení ízení o zm n územního rozhodnutí a
sou asn na izuje k projednání žádosti ve ejné ústní jednání , které se bude konat dne
31. íjna 2008 (pátek) v 8,00 hodin
se sch zkou pozvaných na M stském ú ad Vsetín, odboru územního plánování, stavebního ádu a
dopravy, 3. patro, dv. . 409.
V souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho zám ru a o
tom, že podal žádost o zm nu územního rozhodnutí, byla bezodkladn poté, co bylo na ízeno ve ejné
ústní jednání, vyv šena na pozemku parc. . 15641 v katastrálním území Huslenky, na vhodném ve ejn
p ístupném míst a to do doby ve ejného ústního jednání. Sou ástí informace je grafické vyjád ení
zám ru, pop ípad jiný podklad, z n hož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu zám ru
a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební ú ad na ídí opakované
ve ejné ústní jednání. Obsahové náležitosti informace o zám ru v území a o podání žádosti o vydání
zm ny územního rozhodnutí jsou stanoveny v § 8 vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav
územního ízení, ve ejnoprávní smlouvy a územního opat ení.
Závazná stanoviska dot ených orgán , námitky ú astník ízení a p ipomínky ve ejnosti musí být
uplatn ny nejpozd ji p i ve ejném ústním jednání, jinak se k nim nep ihlíží. Ú astníci ízení mohou
nahlížet do podklad rozhodnutí na odboru územního plánování, stavebního ádu a dopravy M stského
ú adu Vsetín.
K závazným stanovisk m a námitkám k v cem, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání územního plánu, se
nep ihlíží.
Ú astník ízení ve svých námitkách uvede skute nosti, které zakládají jeho postavení jako ú astníka
ízení, a d vody podání námitek; k námitkám, které nespl ují uvedené požadavky, se nep ihlíží.
Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplat uje v územním ízení námitky k ochran
zájm obce a zájm ob an obce.
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Osoba, která je ú astníkem ízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, m že uplat ovat
námitky proti projednávanému zám ru v rozsahu, jakým je její právo p ímo dot eno.
Osoba, která je ú astníkem ízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, m že v územním ízení
uplat ovat námitky, pokud je projednávaným zám rem dot en ve ejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního p edpisu zabývá.
Zú astní-li se ve ejného ústního jednání více osob z ad ve ejnosti a mohlo-li by to vést ke zma ení ú elu
ve ejného ústního jednání, zvolí si spole ného zmocn nce.
Nechá-li se n který z ú astník zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vladimíra Filgasová
referent odd lení stavebního ádu
odboru územního plánování, stavebního ádu a dopravy

Toto oznámení o zahájení ízení se doru uje ú astník m ízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního
zákona ve ejnou vyhláškou, která bude vyv šena na ú ední desce M stského ú adu Vsetín a
Obecního ú adu Huslenky po dobu 15 dn a bude zve ejn na též zp sobem umož ujícím dálkový
p ístup.

Vyv šeno na ú ední desce a zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup dne: ......................…….
Sejmuto dne : .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
M stský ú ad Vsetín, odbor kancelá e starosty, k vyv šení a podání zprávy stavebnímu ú adu o datu
vyv šení a sejmutí oznámení a o zve ejn ní zp sobem umož ující dálkový p ístup.
Obecní ú ad Huslenky, k vyv šení a podání zprávy stavebnímu ú adu o datu vyv šení a sejmutí oznámení
a o zve ejn ní zp sobem umož ující dálkový p ístup.
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Ú astníci ízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona :
Michal Blažek, Brat í Hlavic 95, 755 01 Vsetín
Michaela Blažková, Sychrov 57, 755 01 Vsetín
Obec Huslenky, 756 02 Huslenky 494

Ú astníci ízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – ve ejnou vyhláškou.

Dot ené orgány :
Obecní ú ad Huslenky, 756 02 Huslenky
Agentura ochrany p írody a krajiny R, Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.
Radhošt m
M stský ú ad Vsetín, odbor životního prost edí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

