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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 
        ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

 
 

SP. ZN.: SÚ/283/2019/Ši-10/VV-ÚR 
Č. J.: MUBPH  18121/2019 

OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová  
 Lenka Šindelková 

TEL.: 573 501 936 
E-MAIL: sindelkova@mubph.cz 

DATUM: 2.8.2019 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Dne 03.04.2019 podala Obec Rusava, IČ: 00287709, Rusava 248, 768 41 Rusava, kterou 
zastupuje CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
(dále jen "žadatel") žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Rusava-doplnění 
vodovodu a kanalizace“ na pozemcích: parc. č. 14/1 (ostatní plocha), parc. č. 14/3 (trvalý 
travní porost), parc. č. 15/6 (ostatní plocha), parc. č. 18/2 (ostatní plocha), parc. č. 99/1 
(zahrada), parc. č. 100/1 (ostatní plocha), parc. č. 101/1 (trvalý travní porost), parc. č. 
101/8 (trvalý travní porost), parc. č. 111/11 (trvalý travní porost), parc. č. 111/15 (ostatní 
plocha), parc. č. 111/16 (ostatní plocha), parc. č. 111/27 (trvalý travní porost), parc. č. 
111/31 (zahrada), parc. č. 111/63 (trvalý travní porost), parc. č. 111/82, parc. č. 114/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 120 (ostatní plocha), parc. č. 121/6, parc. č. 2676/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 2682 (ostatní plocha), parc. č. 2683 (ostatní plocha), parc. č. 2768/1 
(trvalý travní porost) v katastrálním území Rusava. (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní řízení. 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Odbor ÚP a SŘ, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1/ zákona 183/2006 Sb. doručuje 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písmeno b/ stavebního zákona rozhodnutí v řízení 
postupem podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb. 
 

v e ř e j n o u   v y h l á š k o u. 
 

 
otisk razítka 

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ  v. r. 
vedoucí odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

Za správnost vyhotovení: 

Lenka ŠINDELKOVÁ 
referent odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

MěÚ Bystřice p.H. - OVS, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61  Bystřice pod Hostýnem 1 
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