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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Obec Lhotky, Lhotky č. p. 40, 294 06 Březno u Mladé Boleslavi dne 9. 8. 2018 požádala
o pořízení vymezení zastavěného území.
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování,
jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
navrhl vymezení zastavěného území, projednal ho s dotčenými orgány a upravil návrh v souladu
se stanovisky dotčených orgánů.
Úřad územního plánování oznamuje zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým je
vymezení zastavěného území obce Lhotky, podle § 60 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") a
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu podávaly připomínky a námitky ve lhůtě do
30 dnů
ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.
Podle § 60 odst. 1 stavebního zákona námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených
v § 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastníci sousedních pozemků. Námitky se podávají u úřadu
územního plánování a musí být podány písemně a odůvodněné.
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Námitky a připomínky musí být podány v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co
se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její
podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující
osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu
podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem
upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická
osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný
údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení
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správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která
je činí.).
Opatření obecné povahy, kterým je vymezení zastavěného území obce Lhotky, se přímo dotýká
vlastníků pozemků, které jsou navrženy do zastavěného území, vlastníků pozemků, o nichž se
jejich vlastník domnívá, že by do zastavěného území měly být zahrnuty, a vlastníků sousedních
pozemků.
Návrh vymezení zastavěného území bude vystaven u Obce Lhotky. S úplným návrhem se lze
seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění u úřadu územního plánování pondělí a středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, v jiné dny po předchozí domluvě a Obce Lhotky pondělí
18:00 - 19:00 (p. Jiří Brodský starosta, tel. č. 326 399 145)
Úplné znění návrhu opatření obecné povahy bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese: http://www.mb-net.cz/uredni-deska/2/p1=815 a http://lhotky.e-obec.cz/.

Ing. Petr Tomeš
vedoucí oddělení územního plánování
odboru stavebního a rozvoje města

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Obecního
úřadu Lhotky, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav se považuje písemnost za
doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Obdrží:
Správní úřady pro vyvěšení na úřední desce:
Obecní úřad Lhotky, IDDS: 97ga7ad
Magistrát města Mladá Boleslav, oddělení sekretariátu magistrátu - úřední deska, Komenského
náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav

