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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako speciální stavební úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") obdržel dne 27.01.2014 žádost 
o vydání stavebního povolení na  

stavební úpravy SO 101 - komunikace vozidlové,  
stavbu SO 102 – parkoviště, SO 103 - komunikace pěší  

v rámci stavby "Revitalizace centrální části obce Horní Lideč" 

na pozemku st. p. 687, 688, parc. č. 210/1, 210/13, 2261/1, 2262/3, 2269/2, 2269/3, 2269/5, 2269/9, 
2269/10, 2269/20, 2269/21, 2269/22, 2269/31, 2269/32, 2269/35, 2320/1, 2326/93, 2363, 2366 v 
katastrálním území Horní Lideč, (dále jen „žádost“), kterou podala Obec Horní Lideč, IČO 303780, 
Horní Lideč 292, 756 12  Horní Lideč. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Speciální stavební úřad oznamuje podle § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), zahájení 
stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu § 112 
odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. 
Podle§ 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad o zahájení 
řízení uvědomuje veřejnou vyhláškou. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 
 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 
které překračují rozsah uvedený ve větě první tohoto odstavce se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru územního plánování, stavebního řádu 
a dopravy Městského úřadu Vsetín. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 

Marie Sušková 
referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy 
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Toto oznámení o zahájení řízení bude účastníkům řízení dle § 109 písm. c) až g) stavebního zákona 
doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, 
Obecního úřadu Horní Lideč  po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  
 
Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vsetín. 
 
 
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 speciálnímu stavebnímu úřadu o 
datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
Obecní úřad Horní Lideč k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a 
sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

Stavebník:  

Vlastník stavby na které má být provedena změna(§ 109 písm. b) 

Obec Horní Lideč, IDDS: ukbbd73 
 

Ostatní účastníci řízení dle § 109 písm. c) až g) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou 

Účastníci dle §109 písm. c), d) a g) stavebního zákona 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
Martin Slánský, Horní Lideč č.p. 14, 756 12  Horní Lideč 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
SMP Net, s.r.o., IDDS: xe922jj 
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 
Účastníci dle  §109 písm. e) a f) stavebního zákona   
vlastníci pozemků a staveb na nich a ti, jež mají právo odpovídající věcnému břemenu k těmto pozemkům 
st. parc. č. 702, 233, 220/3, 229, 478, 477, 476, 780, 781, 475, 736, 737, 671/1, 671/2, 563, 626/1, 626/2, 
675, parc. č. 212, 218/3, 222/2, 210/5, 223/1, 226/2, 210/11, 227/1, 210/3, 2269/18, 2269/26, 2269/29, 
2269/36, 2269/34, 2269/33, 2326/91, 210/12, 2326/89 k.ú. Horní Lideč 
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Dotčené orgány: 
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního 
inženýrství, IDDS: w6thp3w 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku 
Obecní úřad Horní Lideč, silniční správní úřad, IDDS: ukbbd73 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby dopravní policie Zlín, IDDS: w6thp3w 
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