OBECNÍ ÚŘAD ŽÁKOVICE
Žákovice č.100, 753 54 Žákovice
Č. j:
Oprávněná úřední osoba: Doc. ing.arch. V. Šilhánková, Ph.D.
E-mail: starosta.zakovice@seznam.cz
Telefon: 724 075 231
Datum: 11.2.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
A DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKOVICE
(zkrácený postup pořizování)
Obecní úřad Žákovice, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace Obce
Žákovice, dle § 6 odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), splňující kvalifikační požadavky
pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona, zajistil v souladu
s § 55b odst. 1 stavebního zákona, zajistil zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu
Žákovice (dále jen „Změna č. 1“).
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 stavebního zákona a § 52 odst. 1
stavebního zákona, ve spojení s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že veřejné projednání Změny č. 1
spojené s odborným výkladem se bude konat
21. 03. 2022 v 16.00 hodin
Místo: zasedací místnost kulturního domu Žákovice, Žákovice č. p. 65.
Do tištěného návrhu Změny č. 1 lze nahlížet na Obecním úřadě Žákovice
(nejlépe
v úředních hodinách: úterý od 18:00 do 20.00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě).
V souladu s ust. § 20 a § 52 odst. 1 stavebního zákona je návrh Změny č. 1 zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup na:
https://www.zakovice.cz/uzemni-plan-zakovice

Poučení:
Námitky proti návrhu Změny č. 1 mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí

dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje
podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.
Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu
Změny č. 1.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dle § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu
vydaného krajem, nepřihlíží.
Dle § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně.
V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Veřejnost může být při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace zastupována
zmocněným zástupcem veřejnosti.
Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním
úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně
než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou
připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace. Zmocnění zástupce veřejnosti se
dokládá seznamem občanů obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou
listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa
pobytu v zahraničí a podpis osoby prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti
zmocňují k podání námitky na základě věcné shodné připomínky a k projednání této námitky
podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a
příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění
přijímá.
Změna č. 1 se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.
Korespondenci zasílejte na adresu Obecní úřad Žákovice, č.p.100, 753 54 Žákovice (ID
datové schránky u5faxxu).

………………………
Razítko úřadu a podpis starosty

.....................................
podpis kvalifikované osoby
pro výkon územně plánovací činnosti

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce od 14.2.2022 do 28.3.2022 (včetně) a
současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2
správního řádu.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
zveřejnění
Razítko:

Razítko:

Rozdělovník
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
OÚ Žákovice

