MċSTSKÝ ÚěAD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního Ĝádu a dopravy
ý.j.: MUVS-S 13298/2009/OÚPSě-328/Fi-4
VyĜizuje: Filgasová

16.12.2009

VEěEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ěÍZENÍ A NAěÍZENÍ VEěEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
MČstský úĜad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního Ĝádu a dopravy, obdržel dne 18.11.2009
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístČní stavby:
garáže a objektu pro chov drobného domácího zvíĜectva (hospodáĜská budova) a venkovního
odbČrného elektrického zaĜízení
na pozemcích st. p. þ. 1867, parc. þ. 7648, 7654 v katastrálním území Huslenky, kterou podali Jan
Strnadel, Huslenky 692 a Jana Strnadlová, Huslenky 692, které zastupuje Ing. JiĜí Bilík, Turkmenská
1600, 755 01 Vsetín, Iý: 73880221 (dále jen "žadatel"). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní Ĝízení.
MČstský úĜad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního Ĝádu a dopravy, jako stavební úĜad pĜíslušný
podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního Ĝízení a souþasnČ naĜizuje k projednání žádosti veĜejné ústní jednání, které se
bude konat dne
18. ledna 2010 (pondČlí) v 8,30 hodin
na MČstském úĜadČ Vsetín, odboru ÚP, Sě a D , dv. þ. 409, 3. patro.
V souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho zámČru a o
tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladnČ poté, co bylo naĜízeno veĜejné
ústní jednání, vyvČšena na pozemku st. p. þ. 1867 v katastrálním území Huslenky, a to do doby veĜejného
ústního jednání. Souþástí informace je grafické vyjádĜení zámČru, popĜípadČ jiný podklad, z nČhož lze
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu zámČru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel
uvedenou povinnost nesplní, stavební úĜad naĜídí opakované veĜejné ústní jednání. Obsahové náležitosti
informace o zámČru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou stanoveny v § 8
vyhlášky þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního Ĝízení, veĜejnoprávní smlouvy a územního
opatĜení.
Závazná stanoviska dotþených orgánĤ, námitky úþastníkĤ Ĝízení a pĜipomínky veĜejnosti musí být
uplatnČny nejpozdČji pĜi veĜejném ústním jednání, jinak se k nim nepĜihlíží. Úþastníci Ĝízení mohou
nahlížet do podkladĤ rozhodnutí na odboru územního plánování, stavebního Ĝádu a dopravy MČstského
úĜadu Vsetín.
K závazným stanoviskĤm a námitkám k vČcem, o kterých bylo rozhodnuto pĜi vydání územního plánu, se
nepĜihlíží.
Úþastník Ĝízení ve svých námitkách uvede skuteþnosti, které zakládají jeho postavení jako úþastníka
Ĝízení, a dĤvody podání námitek; k námitkám, které nesplĖují uvedené požadavky, se nepĜihlíží.
Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatĖuje v územním Ĝízení námitky k ochranČ
zájmĤ obce a zájmĤ obþanĤ obce.
Osoba, která je úþastníkem Ĝízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, mĤže uplatĖovat
námitky proti projednávanému zámČru v rozsahu, jakým je její právo pĜímo dotþeno.
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Osoba, která je úþastníkem Ĝízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, mĤže v územním Ĝízení
uplatĖovat námitky, pokud je projednávaným zámČrem dotþen veĜejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního pĜedpisu zabývá.
Zúþastní-li se veĜejného ústního jednání více osob z Ĝad veĜejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaĜení úþelu
veĜejného ústního jednání, zvolí si spoleþného zmocnČnce. Nechá-li se nČkterý z úþastníkĤ zastupovat,
pĜedloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vladimíra Filgasová
referent odboru územního plánování, stavebního Ĝádu a dopravy
Toto oznámení o zahájení územního Ĝízení se doruþuje úþastníkĤm Ĝízení uvedeným v § 85 odst. 2
stavebního zákona veĜejnou vyhláškou, která bude vyvČšena na úĜední desce MČstského úĜadu
Vsetín a Obecního úĜadu Huslenky po dobu 15 dnĤ a bude zveĜejnČna též zpĤsobem umožĖujícím
dálkový pĜístup.
VyvČšeno na úĜední desce a zveĜejnČno zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup dne: ......................…….
Sejmuto dne : .......................................

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

Obdrží:
MČstský úĜad Vsetín, odbor kanceláĜe starosty, k vyvČšení a podání zprávy stavebnímu úĜadu o datu
vyvČšení a sejmutí oznámení a o zveĜejnČní zpĤsobem umožĖující dálkový pĜístup.
Obecní úĜad Huslenky, k vyvČšení a podání zprávy stavebnímu úĜadu o datu vyvČšení a sejmutí oznámení
a o zveĜejnČní zpĤsobem umožĖující dálkový pĜístup.
Úþastníci Ĝízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona :
Jan Strnadel, Huslenky þ.p. 692, 756 02 Huslenky,
Jana Strnadlová, Huslenky þ.p. 692, 756 02 Huslenky, které zastupuje
Ing. JiĜí Bilík, Turkmenská þ.p. 1600, 755 01 Vsetín 1
Obec Huslenky, IDDS: bawb3bq
Úþastníci Ĝízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veĜejnou vyhláškou.
Petr Hruška, Huslenky þ.p. 226, 756 02 Huslenky
Lenka Adamcová, JablĤnka þ.p. 170, 756 23 JablĤnka nad Beþvou
Pavel KoĜenek, Huslenky þ.p. 220, 756 02 Huslenky
Dotþené orgány :
MČstský úĜad Vsetín, odbor životního prostĜedí, Svárov þ.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýeské republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: dkkdkdj
Obecní úĜad Huslenky, IDDS: bawb3bq

