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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Jeneč v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 172 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje
zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy
o vydání územního opatření o stavební uzávěře,
kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře pro celé území obce Jeneč, vymezené
katastrálním územím Jeneč u Prahy. Hranice území stavební uzávěry je vyznačena v grafické
příloze č. 1 „Výkres území stavební uzávěry“ tohoto územního opatření.
Návrh územního opatření o stavební uzávěře, zpracovaný dle § 97 odst. 1 a § 99 odst. 1 a 2 stavebního
zákona a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a projednaný s dotčenými orgány, bude v úplném znění
zveřejněn po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, a to

od 22. srpna 2018 do 20. září 2018
na Ø Obecním úřadu Jeneč;
Ø internetových stránkách obce Jeneč http://www.jenec.cz/uredni-deska.

POUČENÍ:
Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné podle § 172 odst. 3 správního řádu. Ve lhůtě do
30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy o vydání
územního opatření o stavební uzávěře, tj.

do 20. září 2018,
může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit písemné připomínky podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny (§ 172 odst. 4 správního řádu) a zástupce veřejnosti a osoby,
o kterých tak stanoví zvláštní předpis (§ 98 odst. 3 stavebního zákona), jejichž oprávněné zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou ve stejné lhůtě podat proti návrhu opatření obecné
povahy písemné odůvodněné námitky, přičemž zmeškání úkonu nelze prominout.
Námitky a připomínky se podávají u Obecního úřadu Jeneč, písemně nebo v elektronické podobě způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat
předepsané náležitosti podání podle § 37 odst. 2 správního řádu. Vypořádání připomínek a rozhodnutí
o námitkách včetně vlastního odůvodnění bude součástí odůvodnění opatření obecné povahy vydaného
Zastupitelstvem obce Jeneč.
Na úřední desce Obecního úřadu Jeneč
vyvěšeno:

21. srpna 2018

svěšeno:

21. září 2018

Ing. Pavel Burgr v. r.
starosta obce

