MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Č.j. : MUVS-S21263/2007OÚPSŘ-326.1/Růž
Vyřizuje: Růžičková

Vsetín, dne 19.1.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.9 územního plánu sídelního útvaru
Huslenky

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy – úřad územního
plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 a § 20 odst. 1 stavebního zákona veřejné projednání upraveného a
posouzeného návrhu změny č.9 územního plánu sídelního útvaru Huslenky (dále jen „návrh“) spojené
s jeho výkladem.
V souladu s ustanovením § 22 stavebního zákona pořizovatel nařizuje veřejné projednání návrhu na
den
16.březen 2010 v 09.00 hodin, v místnosti č. 385 (dříve č.418, 3.patro), Městského úřadu
Vsetín, Svárov 1080
Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky u
pořizovatele a Obecním úřadu Huslenky.
15. den po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce se veřejná vyhláška považuje za doručenou.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky (námitky musí
splňovat požadavky stanovené § 52 odst. 3 stavebního zákona, tj. odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva, vymezení území dotčeného námitkou) nejpozději při veřejném
projednání.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje, se nepřihlíží.

Lenka Růžičková
referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Veřejná vyhláška „Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.9 územního plánu
sídelního útvaru Huslenky“ bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního
úřadu Huslenky po dobu 45 dnů a zároveň bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………….

Sejmuto dne: ……………………………………….

Vyvěšení, zveřejnění umožňující dálkový přístup a sejmutí provedl:……………………………….
(razítko, podpis)

