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ozNÁMENí
ZAHÁJENÍ Úzeuníno ŘizeHi
obec Jarcová, |čo 3o38z9, Jarcová ě.p. 2oo,757 0í Va|ašské MeziříĎí í,
kterou zastupuje Eva B|ažková, |co 68335857' zdeňka Fibicha ě'p.1220,757

0í va|ašskéMeziříčí

(dá|e jen ''Žadate|..) podaI dne 22.11.2017 Žádost o Vydání územníhorozhodnutí o umístění stavby:

chodník v obci Ja]cová podé| komunikace |||105724
Jarcová ě.p. 288
na pozemku parc' č. 1017l1, 101713, 101714' 101715, 101716' 101719, 101717, 948118, 95811, 101311,
1o14l3,92618' 101411, 92915' 95817, 101414' 926l'|8' 926117, 1018/3' 305' 304 V katastrá|nÍm území
Jarcová.
Uvedeným dnem by|o zahájeno územnířízení'

Stavba obsahuje:

so

101 chodník

So 30'l odvodnění komunikace
So 401 Úprava a dop|něnÍ Vo
So 402 Pře|oŽka vedení cET|N
Městský úřad Va|ašské Meziříčí,odbor územnÍho p|ánování a stavebnÍho řádu, jako stavební úřad
přís|uŠnýpod|e s 13 odst. 1 písm. c)' d)' e) zákona ě. 183/2006 sb., o územním plánovánÍ a stavebním
..stavební zákon..)' oznamuje podle 87
řádu (stavební zákon), Ve zněnÍ pozdějších předpisů (dá|e jen
s
odst' 1 stavebního zákona zahájení územníhořízení, Ve kterém upouští od Ústního jednání. Dotčené
orgány mohou up|atnit závazná stanoviska a úěastnÍci řízení sVé námitky do
t5 dnú od doruěení tohoto oznámení.

K později up|atněným zevaz^ým stanoviskŮm' námitkám nebude přih|édnuto. Účastn|ci řízenI mohou
nah|íŽet do podk|adů rozhodnutí (Městský úřad ValaŠskéMeziříčí'odbor územního p|ánování a

stavebního řádu, úředni dny pondě|í' středa 8:00 - 1'l:30 hodin, 12:00 - 17:0o hodin (doporučenédny) a
útený' čtvrtek 8:00 . 11:30 hodin, í2:00 - 13:30 hodin (V těchto dnech není garantována dostupnost VŠech
referentů a to z důVodu moŽných jednání mimo budovu městského úřadu, doporuČujeme přítomnost
poŽadovaného réferenta na pracovišti předem oVěřit)).

Te|eÍon / ústředna| +420 571 674 111

E mail: epodalelna@muvalmez.cz

Bankovni spo]en i: KB Va|aŠské|lleziřičí
č' úč1u|19l229851i0100
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Poučení:

zákona, a
orgány u.p.latňovat pod|e 8 4 odst. 4 stavebniho
o..n''
Závazná stanoviska, která mohou dotčené
připadně
pri ustnimiednžni,
|'-]Y..l-."l:é:
námitkv ÚČastníkůřízeni musl oíř'řrjř.e.v "ěrpo,zoe1i
nlm nepřih|íŽí'
jinak
k
se
veřejnosti;
tate'pripomlnký
iednáni' při kterém musí uyt ""ip"iiéii 'óíatnéhy
orgánů pod|e s 4
o".,'iňi'l.,1lňá"T,'ňuši.ňyi''au'"'na-itánovijta dotčených
jinak se k nim
iest|iŽe dojde k upuštěni
"o
;;;i;iri,- ri'áni upratnený ve stanovené ihůtě:
odst' 4 stavebního zákona
nepřih|íŽí.

" "il,řťy-

nebo
o kteých bylo rozhodnuto při VydánÍ územního
K záVazným stanoviskům-.a.námitkám k Věcem'
regu|ačniho p|ánu' se nepnn||zl.

které zakládaii ieho postavení jako Účastníka
Účastník řízení ve svých námitkách 'ťuvede skuteČnosti,prexraeu1i roziah stanovený V s 89 odst' 4
it"ie
řízení' a důVody pooanr na.,tul]
"ži'.itřJ.''
stavebního zákona, se nepřih|íŽi.
je
a zájmŮ obČanůobce. osoba, která
ochraně
k
námitky
řízení
V
územnÍm
pÍoti
obec up|atňuje
4.1i.",?:"
gs oJst._z piám. a) a b) stavebnÍho zákoÁa, můŽe up|atňovat námitky řízenÍ
Účastníkem řÍzení pod|e s
která je účastníkem
oioba,
orolednáVanému záměru v |.".""n", ňriýň i" Érn{y9q..1'11."tÓeno'
námitky, pouze v
mťrze v.uzemním řizen| up|atňovat
podte g es odst' 2 písm. c) stáveoiinó záxóáa'
pod|e zV|áŠtního
óoic"n Veřejný záiem, iehoŽ ochranou se
rozsahu, V jakém J" pr.q"on"uuiiil)áňe,"uvéoáne.pozabavky, se nepřih||Ži.
práVniho předplsu zauyva. r< nan{iit#:'iňeij

";.p]í"ji

Námitku,okterénedošlokdohoděmeziÚÓastnÍkyřízeni''stavebníÚřadposoudinazák|adě.obecných
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánŮ nebo
''*."n ieho působnosti. NedoŠ|o]i k dohodě o
ooŽadavků na Výstiavbu,
'uu])ňy"ti- 'ti"ŇiseŘ,
iechnických norem, pokud t"*Jřa.''i#itř"-."ň*unui.'
nep|atí V
uiáo .i o hi ueini úšudeka rozhodne Ve Věci; to
námitce oblanskop,auni pou"ny]
práV'
"iá""l.i
VtastnicKých nebo jiných Věcných
přÍpadě námitek týxaiicicn se exístJnle nebo |.ozsahu
,?
Pověřenýzaměstnanecstavebnihoúřadujepod|e$.!72odst-,lstavebníhozákonaopráVněnpřip|nění
stavu
j"*'
ió..13''19o ..,".9.99mím jejich Vlastnjků''při zjiŠtování
po,".xy]
úko|ůvstupovat n"
"i,i opatřó;,JnÍ důkázůa da|Šíchpodkladů pro.výdáni spráVniho rozhodnutí nebo
stavby a pozemku nebo
opatřeni.

stavebníúřadmůŽepodles173odst'1stavebníhozákonau|oŽitpořádkovoupokutudo.50000Kčtomu'
1 stavebnÍho
ri'""i án"uo plněni Úkotů pod|e s 172 odst.pozemek
kdo záVaŽným způsobem .těŽi'Ěů"i'ř;
nebo
svůj
jJřĚo.i óiooe neno osobě 'ií přizvané Vstup na
zákona tÍm' Že znemoŽňuje
stavbu.

"p,a,'-,'

Nechá]iseněkterýzúčastníkůzasiupovat'předloŽíjehozástupcepísemnoupInoumoc.
Účastníknebojehozástupcejepovinenpřed|oŽitnaVýzVu..opráVněnéúředníosobyprůkaztotoŽnosti.
jméno a přijmení'
je
.o.uniř.iňi"a' lrc.-ůle u"retno.u |istinbu. v němŽ uvedeno
je
Průkazem totoŽnosti
mimo územíÓeské repub|iky a z něhoŽ
""
datum narození misto tru"reiJ"$ili";;,ďip"i',byd|iště
dok|ad
správnimu orgánu identiflkovat osobu. která
oatrná i podoba'" popřípadé Jiný údaj umoŽňujíci
jeho oprávněného drŽlte|e.
breoxtaoá, jat,o

musí
KaŽdÝ. kdo činÍúkony jménem práVnické osoby,
jedna
jen
osooa.
úkony
Činit
právnickou osobu současně

prokázat své opráVněnÍ.

V téŽe věci

mŮŽe za

ÚčastnícimajípráVoVyjádřitVřÍzenísVéstanovisko.ÚÓastnícisemohoupředVydánímrozhodnut|
jejich dopIněnÍ.
ř poJŘr".átm rojňodnutí, popřípadě navrhnout

řviááiit

UpozoÍnění na uhrazení správního popIatku:

stavebníúřadupozorňujeŽadate|e,ŽepředvydánímÍozhodnutÍjepovlnenuhraditsprávnípoplatek
u" .neňr pozdéjŠÍchpředpisů' Ve VýŠi
podle zákona ě. 634/2od š;.,'" .ír"a*i"í' pop|atcÍch'
20 000'- Kč'
UvedenýspráVnípop|ateKlzeuhraditnapokladŤ9!Y.ě'1:[9l'"ÚřaduVa|ašsKéMeziříěÍ(budovasoudní
r',r"'inÓí) nebo bankovním převodem na účetMěsta
e.p' 1221nebo budova z"so"šr.l1.p.'iai, Ýár"s"xe
úariabilní symbo|: 1364108464.
ValašskéMelříčÍ,Čístoo"nxo-unjň.Jeiu-. ig.izzgastrctoo'
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tntormování o zaháqeni řízenívsou|adu s ustanovením s 70 odst. 2 zákona č. 1í4l,|992 Sb.' o
ochÍaně přírody a krajiny, ve znění pozdějšíchpředpisů:
Stavební úřad tÍmto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou V ustanovení s 70 odst. 2 zákona ě'
11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějŠích předpjsů tím' Že oznamuje spo|kům nebo
jejich poboÓným spolkům, jejichŽ hlavním pos|áním pod|e stanov je ochrana přírody a krajiny (dá|e jen
,,spoIky.') a pokud mají p.ávní subjektivitu' zahájení Výše uvedeného řÍzen|.
Spo|ek je opráVněn za podmínek a V případech pod|e s 70 odst. 2 zákona č. 11411992 sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějšíchpředpisů, Účastnit se spráVního řízení, pokud oznámí svou ÚČast

písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu by|o stavebním úřadem zahájení řízeníoznámeno; V tomto
přÍpadě má postavení Účastníka řízení.Dnem sdě|ení informace o zahájení řízení se rozumí pruní den
jejího zveřejnění na Úřední desce Městského Úřadu Va|ašské Meziříčía současně zpŮsobem
umoŽňujícím dálkový přístup'
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Věra sazovská

referentka odboru Územního p|ánování stavebního řádu

'.otisk úředního razítka''

obdrží:
UČastn íci řízení (doručenky):
obec Jarcová, IDDs: yanamm7, zastupuje EVa B|aŽková, Zdeňka Fibicha č.p. 1220,757 0'l Va|ašské
Meziříčí1
Libor Knápek, Jarcová ě.p' 89,75624 Bystřička
Tomáš Geryk' Jarcová Č'p. 87,75624 Bystřička
Jana Ka|housová, Jarcová č.p. 160'75624 BystřiČka
|Vana Fo|týnová, Jarcová č.p- 187,75624 Bystřička
ondřej Štěpán, Jarcová č'p, 288,756 24 Bystřička
Ing. Jan Tkáčik, Jarcová č.p. 102,757 01 ValašskéMeziříčí1
Marie Tkáěiková' Jarcová ě'p. 215,756 24 Bystřiěka
Libor Knápek, Jarcová č.p' 89,75624 Bystřička
lng' Micha| Pop, Jarcová ě'p.284,75624 BystřiÓka
lng' V|adimíÍAdam, Jarcová č'p. 138' 756 24 Bystřička
Ing' Zbyněk Pop' Jarcová č.p. 107' 756 24 Bystřirka
|ng' Tatiana Popová, Jarcová Ó.p. 107' 756 24 Bystřiěka
Povodí Moravy, s.p.' lDDs: m49t8gw
Ministerstvo pro místnírozvoj, |DDs: 26iaava
Ředite|stvi siInic Z|Ínského kraje' příspěVková organizace, IDDs: jjfsbqc
ČEZ Distribuce, a. s., |DDS: v9suqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká te|ekomunikačnÍ infrastruktura a.s.' IDDS: qa7425t
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DotÓené spráVní úřady:

HZs z|inského kraje, IDDS: z3paaSu
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se síd|em Ve z|íně, |DDs: xwsai7r
Městský úřad ValaŠskéMeziřiČÍ,odborŽivotního pÍostředí, Soudní č'p. 1221,757 01 Va|aŠskéMeziříčí
Krajský úřad Z|ínskéhokraje, odbor dopravy a silniěního hospodářství, IDDs: scsbwku
Krajské ředitelstvÍ po|icie Z|ínskéhokraje, odbor sIuŽby dopravní policie, IDDS: w6thp3w
Městský úřad Va|ašské Meziříčí,odbor dopravně spráVních agend, zaŠovská č'p. 784, 757 01 ValaŠské
Meziříčí1
Na Vědomí:

Městský úřad Va|aŠskéMeziříčí,odbor Územního p|ánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní
č,'D. 1221' 757 01 Va|aŠskéMeziříčí1

K VyvěŠeni a podání zp|ávy o datu VyvěŠení,sejmutí pÍsemnosti a o zveřejnění umoŽňu.Jícídá|kový

přÍstup'

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnú na úřední desce Městského úřadu Va|ašské
Meziříěí a musí být zveřejněna téŽ způsobem umožňujícímdá|kový přístup.
PráVní účinkymá Výhradně doručeníVeřejnou Vyhláškou prostřednictvím úřednídesky Městského Úřadu

Va|ašskéMeziříČí.

Podpis a razítko opráVněné osoby, která potvÍzuje Vyvěšení,sejmutí a zveřejnění způsobem umoŽňující

dá|kový přístup:

