Obec Cheznovtce
Veřejnályhláškač. 3l z00,l

\rYME,ZENI ZASTAVEI{EHO UZEMI
OBCE CH.EZ.NOVICE
Zastupitelstvoobce Cheznovice se na svémveřejnémzasedánídne 27.1I.2007usneslovydat
na základě $ 6 odst' 6 písm a) zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebnímřádu, ve
zněni pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,stavebnízákon..) a v souladu s $ 171 až I74 zákona č. 50012004
Sb., správni Íád, ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen..správnířád..) opatřeníobecnépovahy Vyme4enízastavěnéhoúzemíobce Cheznovice.
,,ňávrh..)vypracoval Městský úřadRokycany, odbor stavební,jako úřadúzemníhoplánovánípříslušný
podle $ 6 odst. 1 písm. d) stavebníhozákona, a to na zák|adě žádosti obce Cheznovice ze dne
30.5,2007,pod č.j'2|09/osTl07.

|{ávrh obsahuie:
1 ) Grafickou část- výkres č.1 _ obec Cheznovice vč.lokality Hájovna - na podkladu
katastrální mapy v měřítku l : 2000

2) Textovou částvčetněodůvodněnía poučení.

ODI.IVODNENI
Městský úřad Rokycany, odbor stavební,jako úřad územního plánování (dále jen úřad
územníhoplánování)příslušnýpodle $ 6 odst. 1písm. d) stavebníhozákona obdrželdne30.5.2OO7
žádost obce Cheznovice o Vymezení zastavěnéhoúzemíobce v souladu s $ 59 stavebníhozákona.
Žádost byla doložena kopiemi katastrální mapy v měř. 1 : 2000 s vyznačenýmintravilánem - listy
Hořovice 7-5lI,,/-5/2 a7-514 . Dne 28.6.2007byly na návrh pořizovatelemapovépodklady doplněny
o část snímku z listu Křivoklát 7-414 tak, aby v mapovém podkladu by| zobrazen celý obvod obce
Cheznovice.
Úřad územníhoplánování v rozsahu výchozích mapoých podkladů navrhl zastavěnéúzemí.
Návrh byl dle $ 58 stavebníhozákona proveden tak^žeúřad územníhoplánování wmezl'|naúzemí
obce Cheznovice dvě zastavěná území'
V grafické části návrhu je červenou čarou vyznačena navrhovaná hranice zastavěného
(zastavěných) území.Tato hranice je vedena po hranicích parcel nebo ve v..ýjimečných
případechpo
spojnicích lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Dále jsou modrou
barvou označenypozemky začleněnédo návrhu zastavěnéhoúzemínazákladě ustanovení$ 58 odst.
2, písm. a) stavebníhozákona - zastavěné stavební pozemky ( zastuvěnýmstavebnímpozemkem se
rozttmípozemek evidovaný v katastt"ttnemovitostíjako stavebrtíparcela a dalšípozemkovéparcely
zpravidla pod společným oplocenínt, h,ořící sottt,islý celek s obytnými a hospodářslglmi budovami).
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Dále jsou růžovou barvou označenypozemky, začleněnédo návrhu zastavěnéhoúzemína zák|adě
ustanovení$ 58 odst. 2 písm. b) stavebniho zákona - stavební proluky. Dále jsou žlutou barvou
vyznačeny části pozemlcu ' začl.eněnédo návrhu zastavěného ,6zemi na základě ustanovení
$ 58 odst. 2, písm.c) stavebníhozákona - pozemní komunikace nebo jejich části,ze kterých jsou
vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území.Dále jsou oranžovou barvou označenypozemky,
zač|etěnédo návrhu zastavěnéhoúzemínazák|adé ustanovení $ 58 odst. 2 písm.e) stavebníhozákona
- další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území,s výjimkou
pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví" Dále jsou hnědou barvou označenypozemky, začleněné
do náwhu zastavěnéhouzemi na zák|adě ustanovení$ 58 odst. 2 písm.d) stavebníhozákona _ ostatní
veřejná prostranství (náměstí"ulice, tržiště,chodníky,veřejná ze|eň,parky a dalšíprostory přístupné
každémubez omezení,tedy sloužícíobecnému užíváni,a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru ). Slabou černou čarou s křížkv je zobrazena hranice intravilánu obce Cheznovice
( intravilánem se rozumí za,ytavěnačastobce lymezená k ]. září ]966 a t'ymačenav mapach evidence
nemovitostí). Do zastavěnéhoúzemíse zahrnujíi pozemky v intravilánu podle $ 58 odst. 2 stavebního
zákona. Dále jsou v mapovém podkladu zelenou barryou vyznačeny nezastavitelné pozemky .,e
smyslu $ 2 odst. 1, písm.e), bod 1. stavebníhozákona - pozemky veřejnézeleně a parku, sloužcí
obecnémuuŽiváni.
Při vymezování zastavěnéhoúzemí se úřad územníhoplánování řídil také metodickými
pokyny a r.yklady nadřízenýchorgánůk této nově zaváděnéprávní instituci vypl1vajícíze stavebního
zákona a uplatňovanév praxi.
V souladu s ustanovením$ 59 odst. 3 stavebníhozákonaúřad územníhoplánováníopatřenimze
dne 1.6.2007 svolal místní šetřenína den z8 6 2OO7 za účastidotčenýchorgánů hájícíchveřejné
zilmy na úsekuochrany přírody a krajiny" ochrany zemědělskéhopůdníhofondu, ochrany lesa a státní
památkovépéče,a současnědotčené
orgány vyzval k uplatněnístanovisek do 30 dnůode dne místního
šetření'
Ve stanovenélhůtěneuplatnil svéstanovisko žádnýz dotčenýchorgánů.
Vzhledem k tomu, že ze strany dotčenýchorgánů nebyla uplatněna stanoviska,podle kteých by
bylo nptné náwh vsouladu s $ 58 odst. 3 stavebníhozákona upravovat, úřad územníhoplánování
přistoupil k dalšímukroku V postupu vymezení zastavěnéhouzemi obce Cheznovice, a to k vedení
Íizeni o vydání návrhu zastavěnéhoúzemíobce v souladu s $ 60 stavebního zákona.
V souladu s $ 60 stavebního zákona a $ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád' ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen..správnířád..) úřad územníhoplánování oznáml| veřejnou vyhláškou ze
ďne L3.9.2007, že návrh je r,ystaven knahlédnutí na obecním úřadu Cheznovice a u pořizovatele
v době 45 dnůode dne vyvěšeníoznámení na úřednídesce, Zároveřt úřad územníhoplánóváni vyzvaI
podle $ 172 odst. 1 správního řádu dotčenéosoby a orgány k podání připomínek' námitek či
stanovisek, vpoučení uvedl příslušný postup a lhůty, a zdtrazn||, že kpozději uplatněným
připomínkám,námitkám či stanoviskůmse nepřihlíží.
Ve stanovenélhůtěbyla uplatněna následujícístanoviskadotčenýchorgánů:
1) Stanovisko MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí, zn. 651gloŽPl07 ze dne 4.IO.2OO7.
Stanovisko zni.' ,,K zahájenémuřízenío vydání návrhu zastavěnéhoúzemíobce Cheznovice Městský
úřad Rokycany, odbor životníhoprostředí z hlediska ochrany LPF, ZPF, ochrany ovzduší,ochrany
přírody,ochrany vod a odpadovéhohospodářstvínemá připomínek...
".;
2) Stanovisko MěÚ Rokycany, odboru školstvía kulfury' č.j.:oŠK 2oO.//1067ze dne 8.10 2007. Ve
stanoviskuje uvedeno, Že odbor školstvía kultury MěU Rokycany nemá námitek vůčipředloženému
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návrhu zastavěnéhoúzemíobce Cheznovice" aže,,rymezenízastavěnéhoúzemíneovlivnístavebněani
viruá|ně kulturnípamátku Cheznoyice - usedlost č.p.70.
Ve stanovené lhůtě nebyly u úřadu územního plánování uplatněny žádnénámitky (ani
připomínky), nevznikla tedy potřeba rozhodnutí o námitkách. Na zák|adě Íizen o náwhu vymezení
zastavěnéhoúzemíúřad územníhoplánování zjistil, Že projednaný návrh ooP - YZIJ neni potřeba
upravovat.
Vymezení zastavěnéhoúzemíobce Cheznovice vydává zastupitelstvo obce Cheznovice jako
správní orgán příslušnýpodle $ 6 odst. 6 stavebníhozákona, a to formou opatřeníobecnépovahy
v souladus $ 171 až 174 správníhořádu.

PoUČENÍ
..*

Podle $ 173 odst. 2 správního řádu nelze proti vymezení zastavěnéhoúzemípodat opravný
prostředek.
Do dokumentacer,rymezení
zastavěnéhoúzemía jeho odůvodněnímůžekaždýnahlédnoutu
obce, která jej vydala (oÚ Cheznovice), u příslušnéhostavebníhoúřadu (MěÚ Rókycany, odbor
stavební)' a u příslušnéhoúřadu územního plánování (rovněž MěÚ Rokycany, odbor stavební)
v otevíracíchhodinách jednotlivých úřadů.
V přezkumnémřízenípodle správního řádu ani v Ťizenipodle soudníhořádu správníhonelze
qlmezení zastavěnéhoúzemízměnit, Ize jejako celek pouze potvrdit nebo zrušit.
Vymezení zastavěnéhoúzemí(samostatnýmpostupem ) podle stavebníhozákona pozbývá
platnosti vydáním územníhoplánu obce
Tato veřejná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem ode dne i,1věšenína úřednídesce
(viz rozdělovnik na Str.4), kde byla vyvěšenanejpozději ($ 20 odst. 1 stavebníhozákona).
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Vlastimil Huml
místostarostaobce Cheznovice
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Grafická příloha: - výkres č.1 _ obec Cheznovice vč.lokality Eájovna - na podk|adu
katastrální mapy v měřítku 1 : 2000
'Rouah grafické přílohy neumožňuje.jejíúplnéxveřejnění ani z1ltisobem umožňujícímdálkouý
přístup.
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t. Úredni deskaobecníhoúřaduCheznovice
dne: ,(0. lA. ,xoa*
Vyvěšeno
dne:
Sejmuto
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Razítko a podpis orgánu, kterýpotvrzuje vyvěšenía sejmutíz úřednídes|l;
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Toto opatřeníobecnépovahy nabylo účinnostidne
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(datum, razítko,podpis)

