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VEREJNA VYHLASKA
ľ Ávnrĺ opł ľ Řnľ Íoľ ncľ ľ povł Hy

Rada města odolena Voda dle ust. $ 98 zfüona č :. 18312006 Sb., o ú zemní m plánování a
stavební m řádu, ve zněni pozděj í ch předpisů ' a v souladu s ust. $ | 72 odst. 7 za pou ití $ 25
zákona č . 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj í ch předpisů , zveřejňuje touto veřejnou
vyhlá kou

Návrh ú zemní hoopatření o stavební uzávěŕ e
pro prů myslovou zónu mezi dálnicí D8 a silnicí 608

Návrh opatření obecné povahy vč etně grafické pří lohy v měří tku katastľ ální mapy
s

vyznač ení mdotč ené hoú zemí je souč ástí pří lohy té to vyhlá ky.

Jedná se o návrh opatření o stavební uzávěŤ e pro prů myslovou zonu mezi dálnicí D8 a silnicí
608' ktery byl zveřejněn od 22'| I .20I 7do 27.I 2.20I ] na ú řední desce města odolena Voda.
Po tomto zveřejnění nedo lo k vydání výsledné ho opatření obecné povahy radou města a s
ohledem na to, e od tohoto zveřejnění a projednání s dotč enými orgány ji uplynula del í
doba, rozhodla sę rada návrh stavební uztlvěry opětovně pľ ojednat s dotč enými orgány a
veřejností . V nyní zveřejněné m návrhu jsou ji zapracovź ny ve keľ épo adavky vyplývajicí
ze stanovisek dotěených orgánů . Námitky a připomí nky veřejnosti uplatněné v ľ ámci první ho
projednání (doruč ené ođ 18.12.2017 do Ż I .I 2.20I 7) byly ľ ovně zohledněny a rozhodnutí o
námitkách a lypořádání připomí nek bude souěástí odů vodnění ýsledné ho opatření obecné
povahy.

V souladu s $ 172 odst. 3 se urč uje, etí zęní o návrhu ú zemní hoopatření o stavební uzávěře
bude pouze pí semné a veřejné pľ ojednání se nekoná.
Podle $ 98 odst. 3 stavební ho zákoĺ a mohou námitky proti návľ hu ú zemní hoopatření o
stavební uzź xěte uplatnit osoby uvedené v ust' $ | 72 ođ st.5správní ho řádu, tedy vlastní ci
nemovitostí , jejich práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí cí s výkonem vlastnické ho práva
mohou být opatření m obecné povahy pří mo dotč eny, a dále zástupce veřejnosti a osoby, o
kterych tak stanovi zvlá tni pľ ávní předpis (zákon č ,. 1l4lI 992 Sb., o ochľ aně pří rody a
kľ ajiny, ve znění pozděj í ch předpisů )'

Pí semné odů vodněné námitky k návrhu ú zemní ho opatření o stavební uzávěře lze ke
spľ ávní mu orgánu podat ve lhů tě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění . Zme káni ú konu nelze
prominout.

Pí semné připomí nky k návľ hu ú zemní ho opatření o stavební uzávěte mohou ke správní mu
orgánu podat ve lhů tě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění také osoby dle $ I 72 ođ st.4

spľ ávní ho řádu, tedy ka dý,jeho prtxa, povinnosti nebo jiné zájmy mohou být opatření m
obecné povahy pří mo dotč eny. Zme káni ú konu nelze prominout.

Dnem zveřejnění se rozumí den doľ uč enínávľ hu opatření obecné povahy podle $ 25
spľ ávní ho řádu, tedy 15. den pojeho vyvě ení na ú řední desce správní ho orgánu, kteý návľ h
doruč uje.

Námitky a připomí nky se uplatňují pí semně a musí být opatřeny identifikač ní mi ú daji a
podpisem osoby, kteľ á je uplatňuje.

Námitky a připomí nky lze zaslat na adľ esu: Městský ú řad odolena Voda, Dolní nám. 14,
250 70, odolena Voda, nebo do datové schľ ánky I D: nxabgzu, nebo v elektronické podobě
podepsané elektronickým podpisem na elektľ onickou adresu podatelna@odolenavoda.cz.

Návrh ú zemní hoopatření o stavební uzź lvé Í ębude vystaven v budově Městské ho ú řadu
odolena Voda vtermí nu od 8.10.2019 do 8.1l.2019 a dále také na internetové adrese:
www.odolenavoda.cz

V odoleně Vodě dne23.9.20| 9

Hana P

Pří lohv:
- Návľ h ú zemní hoopatření o stavební uzávěře
- Grafická pří loha s vyznač ení m dotč ené hoú zemí

Vyvě eno: 23.9.2019

Sejmuto:08. 11.2019

MÉ sro oDoLEntAvoDA
Dolní nánré stí 14
70 Oĺ jolena Voda
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