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OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
O VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

OBCE SY ENOV

Zastupitelstvo Obce Sy enov jako p íslu ný orgán obce podle ustanovení § 6 odst. 6
písm. a) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích
p edpis  (dále jen Stavební zákon ) usnesením íslo 3/2007 ze dne 31.8.2007

vydává

ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 Stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 a  174
zákona . 500/2004 Sb., správní ád (dále jen Správní ád ), ve zn ní pozd j ích p edpis

vymezení zastav ného území Obce   .

Vymezení zastav ného území bylo vymezeno graficky árou nad katastrální mapou
po hranici parcel, ve výjime ných p ípadech ji tvo í spojnice lomových bod  stávajících hranic
nebo bod  na t chto hranicích. Následn  byla tato katastrální mapa p evedena do mapy v
m ítku 1:5000 a tato je nedílnou p ílohou tohoto opat ení obecné povahy.

Od vodn ní:
M stský ú ad Semily, obvodní stavební ú ad, odd lení územního plánování jako p íslu ný

ú ad územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) Stavebního zákona, ve zn ní
pozd j ích p edpis  (dále jen Ú ad územního plánování ) obdr el dne 12.02.2007 ádost
Obce    o vymezení zastav ného území ve správním obvodu Obce   , tj. na katastrálním území
Sy enov 761811, ár u Kumburku 761877.
Ú ad územního plánování vymezil hranici zastav ného území Obce    (katastrální území   )

v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 a 2 Stavebního zákona.

V rámci vymezení zastav ného území nebyly vymezeny ádné nezastavitelné pozemky, je
nelze zastav t na území obce, která nemá vydaný územní plán, dle ustanovení § 2 odst. 1 písm.
e) Stavebního zákona.

Pozvánkou ze dne 23.03.2007 pod . j. OV/100/07 ú ad územního plánování svolal
dot enou obec a dot ené orgány hájící zájmy na úseku ochrany p írody a krajiny, ochrany
zem d lského p dního fondu, ochrany lesa a státní památkové pé e na místní et ení a
projednání návrhu vymezení zastav ného území na den 10.04.2007 v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 3 Stavebního zákona. Dot ené orgány dle ustanovení § 59 odst. 4 Stavebního
zákona uplatnily do 30 dn  ode dne místního et ení následující stanoviska:

Orgán ochrany p írody a krajiny (M stský ú ad Semily, odbor ivotního prost edí):
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Stanovisko ze dne 09.05.2007. Dot ený orgán nem l ádné p ipomínky k návrhu
vymezeného zastav ného území, nebo  návrh nezasahuje do chrán ných území.
Orgán ochrany zem d lského p dního fondu (M stský ú ad Semily, odbor ivotního
prost edí):
Stanovisko ze dne 09.05.2007. Dot ený orgán souhlasil s návrhem vymezeného
zastav ného území.
Orgán ochrany lesa (M stský ú ad Semily, odbor ivotního prost edí):
Stanovisko ze dne 09.05.2007. Dot ený orgán nem l ádné p ipomínky k návrhu
vymezeného zastav ného území, vzhledem k tomu, e návrh nep edpokládá p ímé dot ení
lesních pozemk .
Orgán státní památkové pé e (M stský ú ad Semily, odbor kolství, kultury a vn j ích
vztah ):
Stanovisko ze dne 07.05.2007. Dot ený orgán nem l ádné p ipomínky k návrhu
vymezeného zastav ného území obce Sy enov, mimo památkové zóny Újezdec, k ní  je
z hlediska památkové pé e p íslu ný Krajský ú ad Libereckého kraje.
Orgán státní památkové pé e (Krajský ú ad Libereckého kraje, odbor kultury,
památkové pé e a cestovního ruchu):
Stanovisko ze dne 17.04.2007. Dot ený orgán nem l ádné p ipomínky k návrhu
vymezeného zastav ného území na území památkové zóny Újezdec.
Ú ad územního plánování ve ejnou vyhlá kou .j. OV/228/07 ze dne 16.05.2007

oznámil zahájení ízení o vydání opat ení obecné povahy o vymezení zastav ného území
Obce Sy enov a zárove  tímto oznámil zve ejn ní návrhu opat ení obecné povahy o
návrhu vymezení zastav ného území Obce Sy enov.
Ú ad územního plánování sou asn  vyzval k uplatn ní p ipomínek k návrhu opat ení

obecné povahy dle ustanovení § 172 odst. 4 Správního ádu kohokoliv, jeho  práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opat ením obecné povahy p ímo dot eny. Lh ta pro
podávání p ipomínek písemnou formou byla stanovena do 30 dn  ode dne zve ejn ní návrhu
opat ení obecné povahy na M stský ú ad Semily, odboru výstavby a rozvoje, odd lení
územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily. Zme kání úkonu podání p ipomínek ve
stanovené lh t  nelze na základ  § 172 odst. 5 Správního ádu prominout.
Ú ad územního plánování dále vyzval dot ené osoby k uplatn ní námitek k návrhu

opat ení obecné povahy dle ustanovení § 60 odst. 1 Stavebního zákona a § 172 odst. 5
Správního ádu, které mohou podávat pouze dot ené osoby, a to ve lh t  30 dn  ode dne
zve ejn ní návrhu opat ení obecné povahy na M stský ú ad Semily, odboru výstavby a
rozvoje, odd lení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily. Námitky uplat ované
v ízení musejí být písemné a od vodn né. Zme kání úkonu podání námitek ve stanovené lh t
nelze na základ  § 172 odst. 5 Správního ádu prominout.
B hem stanovené lh ty byly uplatn ny dv  námitky k návrhu vymezení zastav ného území

Obce   . Vzhledem k tomu, e uplatn ním námitek by mohlo dojít ke zm n  návrhu, svolal ú ad
územního plánování místní et ení pozvánkou ze dne 10.07.2007 s dot enou obcí a dot enými
orgány na den 26.07.2007. Po prohlídce a projednání námitek byl na míst  sepsán zápis, do
kterého dot ené orgány uplatnily svá stanoviska. V ízení byly uplatn ny následující námitky, o
kterých bylo rozhodnuto:
Námitka  .  1 ze dne 13.06.2007 zaevidovaná pod .j. SÚ/1646/07 s ádostí o za azení

pozemku p. . 410/2 v katastrálním území ár u Kumburku do vymezení zastav ného
území Obce Sy enov.
Rozhodnutí o námitce . 1: Námitka . 1 se zamítá.
Od vodn ní k rozhodnutí o námitce . 1: Na základ  projednání námitky . 1 byl
zamítnut návrh za azení pozemku p. . 410/2 v katastrálním území ár u Kumburku do
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vymezení zastav ného území, nebo  tento pozemek není zastav ným stavebním
pozemkem, ani dal í pozemkovou parcelou pod spole ným oplocení dle § 2 odst. 1
písm. c) Stavebního zákona, a dále námitka není v souladu s ustanovením § 58 odst. 2
Stavebního zákona.

Námitka  .  2 ze dne 22.06.2007 zaevidovaná pod .j. SÚ/1643/07 s ádostí o za azení
pozemku p. . 528 v katastrálním území ár u Kumburku do vymezení zastav ného
území Obce Sy enov.
Rozhodnutí o námitce . 2: Námitka . 2 se zamítá.
Od vodn ní k rozhodnutí o námitce . 2: Na základ  projednání námitky . 2 byl
zamítnut návrh za azení pozemku p. . 528 v katastrálním území ár u Kumburku do
vymezení zastav ného území, nebo  tento pozemek není zastav ným stavebním
pozemkem, ani dal í pozemkovou parcelou pod spole ným oplocení dle § 2 odst. 1
písm. c) Stavebního zákona, a dále námitka není v souladu s ustanovením § 58 odst. 2
Stavebního zákona.

Na základ  výsledku projednání jednotlivých uplatn ných námitek nebyl ú adem
územního plánování upravován návrh vymezení zastav ného území Obce   . Ú ad
územního plánování dále konstatoval, e návrh vymezení zastav ného území Obce    je
v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 a 2 Stavebního zákona.

Pou ení:
Opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv ení ve ejné

vyhlá ky. Do opat ení obecné povahy a jeho od vodn ní m e ka dý nahlédnout u správního
orgánu, který opat ení obecné povahy vydal.

Dle ustanovení § 172 odst. 5 Správního ádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze
odvolat ani podat rozklad.

Podle ustanovení § 173 odst. 2 Správního ádu nelze proti opat ení obecné povahy podat
opravný prost edek.

Soulad opat ení obecné povahy s právními p edpisy lze posoudit v p ezkumném ízení dle
ustanovení § 94 a  96 Správního ádu. Ú astník m e dát podn t k provedení p ezkumného
ízení ke správnímu orgánu, který toto opat ení obecné povahy vydal. Jestli e správní orgán

neshledá d vody k zahájení p ezkumného ízení, sd lí tuto skute nost s uvedením d vod  do
30 dn  podateli. Usnesení o zahájení p ezkumného ízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2
Správního ádu vydat do 3 let od ú innosti opat ení obecné povahy.
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Renata Hrdli ková Ing. Vlastimil Kraus
místostarostka obce starosta obce

P íloha, která je nedílnou sou ástí opat ení obecné povahy:
· Grafické znázorn ní hranic vymezeného zastav ného území Obce    v m ítku 1:


