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ozNÁunnÍ

o zveřejnění údqiůo vydaném územnímplánu Leskovec

Městský riřad Vsetín, odbor územníhoplánování, stavebního řádu a dopravy - úřad
územního plánování (dále jen ,pořizovate1") jako orgán obce příslušný dle §6 odst. 1
písm. c) zi{kona ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (drále jen ,,stavební zákon"), oznamuje v souladu § 165 odst.
3 stavebního zákona
údaje o vydaném územnímplánu Leskovec, a to:

1.

územni plán l-eskovec byl vydán zastupitelstvem obce dne 3. g. 2015 pod č.
usnesení D{/zlb) a opatření o jeho vydání (OOP) nabylo účinnostidne 19. 9.2Ol5

a)

územníplrán lrskovec je uložen u
- pořizovatele Městského úřadu Vsetín, odboru územníhoplánování,
stavebního řádu a dopravy,
- stavebnfto úřadu - Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování,
stavebního řádu a dopravy,
- obce Leskovec,

-

-

b)
-J.

Ikajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování

stavebního řádu
doklady o pořízení územního plánu lrskovec jsou uloženy u
- obce Leskovec,
kde je možnédo nich nahlížet.

Údaje o Územním plánu Leskovec jsou zveřejněny na adrese: www.mestovsetin.cz

Kateřina Švagerová
referent odboru územního plánování,

stavebního řádu a dopravy

a

Obdňí:
Městský úřad Vsetín, Svárov 1080,755 24 Vsetín
2. Iftajslcý úřad Zlínského kraje, ť. T. Bati 21,761 90Zlín, odbor
odbor ÚP a SŘ
3. Obvodníbáňslcý riřad, Cejl 13, ó01 42 Bmo
4, Ministerstvo prumyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
5. Hasičslcý záchranný sbor Zlínského kraje - územníodbor Vsetín se sídlem ve Valašském
Meziříěí, 7p,lezniéního voj ska 13 47, 7 57 0 1 ValašskéMeziříěí
6. Ikajská hygienická §tanice Zlínského kraje se sídlem veZlíné, územní pracoviště Vsetín, ul. 4.
května 287,755 0l Vsetín
7. Státnípozemkový úřad, Krajský pozemkor"ý úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, Družstevní
1602,755 01Vsetín
8, Ministerstvo dopravy, odbor strategie, nábř. Ludvíka Svobody l222ll2,110 15 Praha 1
9. Ministerstvo7F, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova3,779 00 Olomouc
10. ČR - Státní energetická inspekce, územníinspektonít pro áínský kraj, Tffda T. Bati 853,
1.

760 OI

h;

Zlín

Krajská veterinární správa Z)in,Lazy V 654,76O Ol Zlítt
12. ČR - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územnísprávy
majetku, Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Ždenice
13, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionálnípracoviště Správa CHKO Beskydy,
Nádražní 36,756 60 Rožnov pod Radhoštěm
1

1.

Na vědomí:
Obec Leskovec, Leskovec 67,756 11 Valašská Polanka

