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O

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NÁVRHU ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ OBCE CHEZNOVICE Č. 2
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování příslušný podle §
6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 1 stavební zákon!, ve znění
pozdějších předpisů, 1 dále jen stavební zákon 1 oznamuje v souladu s § 60 stavebního zákona a s
§ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 1dále jen správní řád I,
zahájení řízení o vydání návrhu zastavěného území obce Cheznovice č.2.

Návrh zastavěného území obce Cheznovice č. 2 je vystaven k nahlédnutí na Obecním
úřadu Cheznovice

od 23.8.2010 do 11.10.2010.
VÝZVA (podle § 172 odst. 1 správního řádu ):
K návrhu zastavěného území obce Cheznovice č. 2 lze podávat námitky a připomínky, dle níže
uvedených instrukcí:

•

Podání námitek:

Námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 stavebního zákona a
vlastníci sousedních pozemků, a to ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů ode dne jeho

zveřejnění (od 8.9.2010).
Námitky se podávají písemně a musí obsahovat
uplatněným námitkám se nepřihlíží.

odůvodnění.

K později

Pro Vaši informaci:
Úplné znění § 58 odst. 2 stavebního zákona:
Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků
zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo
pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků
a dále pozemky vně intravilánu, a to
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a) zastavěné stavební pozemky,
b) stavební proluky,
c)pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného
území,
d) ostatní veřejná prostranství,
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou
pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.

•

Podání připomínek:

Připomínky se podávají písemně ( nejpozději do 11.10.2010).
Kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem vymezení zastavěného území
dotčeny, může uplatnit připomínky.
Námitky a připomínky zasílejte na adresu:
MěÚ Rokycany, odbor stavební, Masarykovo nám.l, 337 01 Rokycany.
o

v,

ODUVODNENI
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování příslušný podle §
6 stavebního (dále jen úřad územního plánování) obdržel dne 18.5.2010 žádost obce Cheznovice
o vymezení zastavěného území obce Č. 2 v souladu s § 59 stavebního zákona.
V § 59 stavební zákon uvádí: Není-li pro obec vydán územní plán, může obec požádat o
pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň předá kopii
katastrální mapy příslušného území s vyznačeným intravilánem - definice pojmu je uvedena v §
2 odst. 1 písm.d) stavebního zákona.
Zastavěné území se vymezuje podle § 58 odst. 1 a 2 a vydává se formou opatření obecné
povahy ( § 171 - § 174 správního řádu ).
Podle § 59 odst. 3 stavebního zákona úřad územního plánování do 60 dnů od obdržení
žádosti a příslušných mapových podkladů navrhne vymezení zastavěného území a svolá místní
šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů hájících veřejné zájmy na úseku ochrany
přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče;
konání místního šetření oznámí nejméně 15 dnů předem.
1.
Úřad územního plánování navrhl dle § 58 stavebního zákona vymezení zastavěného území
obce Cheznovice Č. 2 / dále jen návrh / do předaného mapového podkladu od obce Cheznovice.
Vymezení zastavěného území (ZÚ) obce Cheznovice Č. 1 bylo provedeno v roce 2007 a
nabylo účinnosti dne 4.1.2008. Toto vymezení č.l, kterým úřad územního plánování vymezil
pouze sídelní útvar, bylo do vymezení Č. 2 převzato beze změny.
Dále byly v rámci vymezení ZÚ Č. 2 vymezeny další zastavěné stavební pozemky, vně ZÚ
1, podle § 58 odst. 2 stavebního zákona a podle definice zastavěného stavebního pozemku
(ZSP) uvedené v § 2 odst. 1 písm.c) stavebního zákona. ZSP se myslí pozemek evidovaný
v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným
oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
Č.

Tyto další ZSP jsou v návrhu ZÚ

Č.

2 vyznačeny modrou barvou.

V souladu s výše uvedeným, byly v ZÚ Č. 2 byly vymezeny stavební pozemky pod
jednotlivými chatami (neb se jedná o pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební
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parcely) a dále dvě větší území kolem bývalých mlýnů, které jsou přebudovány na stavby
obytné-rodinné domy a provází je také hospodářské budovy. ZÚ kolem těchto dvou RD bylo
vymezeno podle průběhu oplocení v jednom případě a v druhém případě podle hranice pozemků,
které k RD náležejí.
Do ZÚ byly vloženy stavební pozemky pod chatami bez zahrad proto, že chata není obytná
budova. Je to budova pro rekreaci a určená je pouze k přechodnému pobytu na rozdíl od
obytných budov, které jsou určeny k trvalému bydlení a podle § 2 vyhlášky č.501l2006Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, se stavbou pro bydlení myslí bytový a rodinný dům,
ne chata.
Hranice zastavěného území obce Cheznovice je v návrhu označena silnou čarou
červené barvy, která jednoznačně odděluje zastavěné území od nezastavěného.
Při vymezování zastavěného území se územní úřad řídil, kromě patných zákonů a vyhlášek, také
metodickými pokyny a výklady nadřízených orgánů k této nově zaváděné právní instituci vyplývající ze
stavebního zákona, uplatňované v praxi.

2.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 3 stavebního zákona úřad územního plánování
opatřením ze dne 14.6.2010 svolal místní šetření na den 15.7.2010 za účasti dotčeného orgánu na
úseku ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, ochrany zemědělského půdního fondu,
ochrany lesa a současně dotčené orgány vyzval k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne
místního šetření.
Dotčené orgány se místního šetření nezúčastnily a žádná písemná stanoviska k návrhu
neuplatnily.
3.
Vzhledem k tomu, že ze strany dotčených orgánů státní správy nebyla uplatněna
stanoviska, podle kterých by bylo nutné návrh v souladu s § 59 odst. 5 stavebního zákona
upravovat, územní úřad přistoupil k dalšímu kroku pořizování zastavěného území obce
Cheznovice č. 2, a to k vedení řízení o jeho vydání podle § 60 stavebního zákona.

Ing. Oldřich Dienstbier

vedoucí odboru stavebního

Příloha: Návrh vymezení zastavěného území obce Cheznovice

Č.

2

= zákres do katastrální mapy

Rozdělovník:
I. Úřední deska Městského úřadu Rokycany
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
2.

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky.
Úřední deska obce Cheznovice
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky.

Obdrží jednotlivě:
Obec Cheznovice a OÚ Cheznovice
MěÚ Rokycany, OŽP a OŠK

