MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy
Č.j.: MUVS-S 13812/2011/OÚPSŘ-328/Fi-2
Vyřizuje: Filgasová

2.12.2011

Obec Huslenky, Huslenky 494, 756 02 Huslenky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ – PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, obdržel dne 30.11.2011
žádost, kterou podala Obec Huslenky, IČ 303828, Huslenky 494, 756 02 Huslenky, o prodloužení
platnosti rozhodnutí o umístění stavby
"Kanalizace Huslenky, 1. etapa, Napojení na kanalizaci Hovězí"
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 16137/8 ostatní plocha, 16140/2 orná, 16142/1 trvalý travní
porost (díl PK 16141, 16142), 16143/1 orná, 16144/1 orná, 16148/1 trvalý travní porost (díl PK
16147, 16148, 16149, 16150, 16151, 16152, 16153, 16154, 16155, 16156, 16157, 16158, 16159, 16160,
16161, 16162, 16163, 16164, 16165, 16166, 16167, 16168, 16169, 16170/1, 16170/2, 16171, 16172,
16173, 16174), 16148/4 trvalý travní porost (díl PK 16145), 16148/5 ostatní plocha (díl PK 16146),
16174/1 orná, 15899/1 ostatní plocha (PK 15899), 16176/1 orná , 16179/1 orná (díl PK 16177, 16178,
16179, 16180/1, 16180/2, 16180/3), 16179/10 orná, 16179/9 orná (díl PK 16180/5, 16180/6, 3950/4,
3951/5, 3950/3, 3951/1, 3951/6, 3951/7, 3951/8, 3951/9) v katastrálním území Hovězí, které bylo vydáno
zdejším stavebním úřadem dne 25.8.2008 pod č.j. MUVS-S 10554/2008/OÚPSŘ-328/Fi-9.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí; dnem podání žádosti
se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.
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"), s odkazem na § 93 odst. 3 stavebního
zákona oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti územního
rozhodnutí ze dne 25.8.2008 č.j. MUVS-S 10554/2008/OÚPSŘ-328/Fi-9.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti lze podat
nejpozději do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu
Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy.
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.
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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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vladimíra Filgasová
referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Toto oznámení o zahájení 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 Huslenky a Hovězí po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

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 kanceláře starosty, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Obecní úřad Hovězí, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a
o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Obecní úřad Huslenky, 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 :
Obec Hovězí, IDDS: abnbd42
Obec Huslenky, IDDS: bawb3bq

Účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou.
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Dotčené orgány :
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, oddělení prevence, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: dkkdkdj
Obecní úřad Hovězí, silniční správní úřad, IDDS: abnbd42
Obecní úřad Huslenky, IDDS: bawb3bq

