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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení zahájení řízení o vydání Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území 
Obce Zvíkov a výzva k uplatnění námitek a připomínek 

 

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, (dále 
jen „úřad územního plánování“) jako úřad příslušný podle ust. § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), navrhuje vymezení zastavěného území pro obec Zvíkov v 
katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Chodeč - Zvíkov“. 

Úřad územního plánování obdržel dne 6.9.2021 žádost Obce Zvíkov, IČ 00475483, se sídlem 
Zvíkov 39, 382 32 Velešín o pořízení vymezení zastavěného území obce Zvíkov v k.ú. Chodeč - 
Zvíkov dle § 59 stavebního zákona. Na základě všech podkladů pořizovatel vymezil návrh 
zastavěného území a svolal ústní jednání a místní šetření s dotčenou obcí a dotčenými orgány 
hájících veřejné zájmy. 

Úřad územního plánování na základě návrhu zastavěného území projednaného s dotčenými 
orgány 

zahajuje 

řízení o vydání Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Zvíkov, dle 
ustanovení § 59 odst. 2 a ustanovení § 60 stavebního zákona a dále ustanovení § 60 
stavebního zákona a dále ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 

oznamuje 

zveřejnění návrhu Opatření obecné povahy o návrhu vymezení  zastavěného území obce 
Zvíkov, které se týká k.ú. Chodeč - Zvíkov a je přílohou této veřejné vyhlášky. 

 

Návrh opatření obecné povahy se doručuje dle ustanovení § 171 odst. 1 správního řádu a 
ustanovení § 20 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Dnem doručení návrhu 



  
 

opatření obecné povahy je 15. den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje 
zveřejnění opatření obecné povahy, na úřední desce úřadu, který veřejnou vyhlášku vyvěsil 
jako poslední. Den doručení je zároveň dnem zveřejnění návrhu. 

Návrh opatření obecné povahy je dále zveřejněn na elektronické úřední desce Městského 
úřadu Kaplice www.mestokaplice.cz a Obecního úřadu Zvíkov www.obeczvikov.cz. V listinné 
podobě je možné do návrhu nahlédnout na Obecním úřadě ve Zvíkově a na Městském úřadě v 
Kaplici, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče (1. patro, dveře č. 
227) během úřední doby pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod, v ostatní dny na základě 
telefonické dohody na tel. č. 380 303 147. 

 

Výzva k uplatnění připomínek 

Uplatnit připomínky k návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 odst. 4 správního 
řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny. Připomínky se podávají písemnou formou do 30 dnů ode dne zveřejnění 
návrhu opatření obecné povahy na Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního 
plánování a památkové péče, Náměstí 70, 382 41 Kaplice. Zmeškání úkonu podání připomínek 
ve stanovené lhůtě nelze na základě ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu prominout. 

Výzva dotčeným osobám k uplatnění námitek 

Uplatnit námitky k návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 60 odst. 1 stavebního 
zákona a ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou pouze dotčené osoby, a to ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na Městský úřad Kaplice, odbor 
životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Náměstí 70, 382 41 Kaplice. 
Námitky uplatněné v řízení musejí být písemné a odůvodněné. Zmeškání úkonu podání 
námitek ve stanovené lhůtě nelze na základě ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu 
prominout. 

 

 

 

Ing. Lukáš Bodnár 
tajemník městského úřadu 
oprávněná úřední osoba 
 
 

Na úřední desce 

Vyvěšeno dne:  2.12.2021 

 

Sejmuto dne:  17.1.2022 
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