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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 

písmeno c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vodní zákon“) a jako 

speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písmeno d) a § 94j) odst. 1 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“) a § 10 a 11 odst. 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 17.09.2021 žádost Městys Nový Hrozenkov, IČO 304131, Nový 

Hrozenkov 454, 756 04  Nový Hrozenkov, kterého zastupuje Jaroslav Závodný, IČO 64137813, Lázky 1458, 

755 01  Vsetín o vydání společného povolení na stavbu 

„Prodloužení veřejného vodovodu Nový Hrozenkov - Čubov, U Obchodu“ 

(dále jen "stavba") 

na pozemcích parc. č. 5554/2, 12559/2, 12559/49, 12559/50, 12559/51, 12559/52, 12559/53, 12559/54, 

12559/55, 12559/56, 12559/57, 12559/58, 12559/59, 12559/60, 12559/61, 12559/62, 12559/63, 12559/64, 

12559/130, 12562/2 v katastrálním území Nový Hrozenkov.  

Speciální stavební úřad oznamuje dle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního 

a stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští ve smyslu § 94m odst. 3 

stavebního zákona od ústního jednání. 

 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky 

 

do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto.  

Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 

a důvody podání námitek; rozsah námitek stanoví § 94n odst. 3 stavebního zákona takto:  

- osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky 

proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 

nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 

právo k pozemku nebo stavbě, 

- obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce, 

- osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 

podle zvláštního právního předpisu zabývá 
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K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Vsetín, odboru životního prostředí. 

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

 

 

 

 

  

Mgr. Blanka Maňáková 

referent oddělení vodního hospodářství 

  

 

 

Toto oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení bude účastníkům řízení dle § 94k  

písm. e) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce 

Městského úřadu Vsetín a Úřadu městyse Nový Hrozenkov 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:     

.............................................. 

razítko a podpis oprávněné osoby 

     

Sejmuto dne: 

.............................................. 

razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

Obdrží: 

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy – k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu 

vyvěšení a sejmutí oznámení o zahájení řízení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Úřad městyse Nový Hrozenkov – k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a 

sejmutí oznámení o zahájení  řízení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Účastníci řízení  podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):  

Městys Nový Hrozenkov, IDDS: squbcc4 

  v zastoupení: Jaroslav Závodný, IDDS: 3832efu 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc 

Jaroslav Řehák, Rybízovna č.p. 672, 756 05  Karolinka 

František Provázek, Auerbacherstr. č.p. 11, Stützengrün, Německo 

Josef Taneček, Nový Hrozenkov č.p. 116, 756 04  Nový Hrozenkov 

Vlasta Tanečková, Nový Hrozenkov č.p. 116, 756 04  Nový Hrozenkov 

Růžena Šopová, Nový Hrozenkov č.p. 128, 756 04  Nový Hrozenkov 

Celestýna Mikulová, Nový Hrozenkov č.p. 112, 756 04  Nový Hrozenkov 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 

František Šopa, Nový Hrozenkov č.p. 128, 756 04  Nový Hrozenkov 
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Anna Šopová, Nový Hrozenkov č.p. 128, 756 04  Nový Hrozenkov 

Jarmila Martinová, Nový Hrozenkov č.p. 128, 756 04  Nový Hrozenkov 

  

 

Dotčené orgány (doporučeně): 

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - oddělení územního plánování, 

Svárov č.p. 1080, 755 01  Vsetín 1 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, IDDS: z3paa5u 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - oddělení dopravy, Svárov č.p. 

1080, 755 01  Vsetín 1 

 

 

Účastníci řízení podle § 94k písmeno e) stavebního zákona  - veřejnou vyhláškou vlastníci sousedních staveb, 

sousedních pozemků a staveb na nich a ti, jež mají jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám: 

 st. p. 1772, 2012, parc. č. 5519/1, 5519/2, 5542, 5553/3, 5553/5, 5554/4, 5554/5, 5554/6, 5576/1, 5594/1, 

5595/1, 5609, 5610/3, 5625, 5654/1, 5654/3, 5681/1, 5681/2, 12559/65, 12559/66, 12559/67, 12559/68, 

12559/69, 12559/70, 12559/71, 12559/72, 12559/73, 12559/74, 12559/75, 12559/76, 12559/77, 12559/78, 

12559/79, 12559/123, 12559/124, 5554/3, 14485, 5501/2 v katastrálním území Nový Hrozenkov 
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