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Opatření obecné povahy č. 1 /2015,
kterým se vydává územníopatření o stavební uzávěře

ZastupitelstvoobceZaječov,jakoorgánobcepfislušnýdleustanovení§5odst.2a§óodst.6písm.c)
zákona ě. L83DOa6 Sb., o územnímplánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve zrění pozdějŠich
předpisů (drále jen "stavební

ákon"),

vydává
vsouladusustanovením§97,§98a§Sstavebnihozákon4ustanovením§17vyhláškyě.5a3/2aa6
Sb., o podrobnější úpravě územníhoroáodovárrí, územniho opaření a stavebního řádrl ve anění
pozdějších pňedpisrt, a ustanovením § 171 a násl. zákanač. 5mž004 Sb., spnivní řád

rúzemníopatření o stavební uzávěře
Dro:

celé kata§tnílní růzeml 7nj&ov v Brdech.

Dotčerréúzemíje v5.mezeno v ověřerré kopii katastální mapy, ktená

je

nedíInou sou&ástí tohoto

územníhoopatření o stavební uávěře.

Ro§ah

a obsah omezení s,tavební ěin$o$i:

Na územídotěeném územnímopaftním o stavební uzívěře je zalúzino umísťovata povolovat stavby
ve smyslu § 2 odst. 3} až 6) stavebního zákona (novostavby, nástavby, přístavby a stavební Úpravy
stívqií,Jíchobjektů, včetně staveb dopravní a technické infrastnrktury). Stavební uzávěra se nevztahuje
ira:

-

Stavby uvedené v § 15 odst 3, písm. a zákona ě.28911995 §b., o lesích

Stavby uvedené v § 79 odst 2, písm. a, 9, & i, k" stavebního ziů<ona,
§tavebni úpravy a udržovací pnáce (§2, odst. 2, písm. c) a § 3 odst. 4 stavebního ákona.

V územíje povoleno v souladu

s ust. § 97

odst

1

stavebniho zilkonaprovádět udržovacípáce.

Výjimky ze ákazu

a omezení stayební činnpsti:

dle
omezení stavební ěinnosti tímto územníopaťením o stavební uZÍYěře mŮŽe
obce Zajeéov, ato ra
ust. § 6 odst. 6 písm. e) a § 99 odst. 3 stavebního zákonapovolit zastupitelstvo
předpokladu, fu povolení \nýjimkv neohrožuje zpracováni úp; k. í. Zajňov v Brdech.

v}timky ze

záů<azřta

odvolat.
Proti roáodnutí o výjimce, se podle ust. § 99 odst. 3 stavebniho z,iú<onanelze
Podmínkv vyplývajícl ze stanovisek dotěených organů:
Nejsou.

Dobatrvání územniho opaření o stavební uzávěř9:
uzemniho Plánu
Toto územní opafiení o savebni uzávěře ptatí od 1.I.2O16 do doby vydání zrrrěnY
ZajeŠ"ova.

odůvodnění
roáodlo o pořízení územniho opafiení o stavební uaivďrc na
oPaťení
wém jednání konaném dne 29.12.2015 usnesenim ě. 12í2015. K vydání tohoto Územního
Zastupitelstvo obce Zajďov

rozvoje na
vedl zastupitelstvo zámér vytvofuní relevanfirích podmínek pro zachování udrŽitelného
budoucí vYuátí
daném území,neboť případná stavební ěinnost by mohla zúžttnebg znemoŽnit
uvedeného území.

opatření obecné povahy se zveřejňuje na uřední desoe obce Zajeěov

a

souČasně na

elektronické úřední desce obce Zajeóov.

opa&ní obecné povahy se

doruěuje veřejnou vyhlráškou. Opaťeníobecné PovahY nabývá

vyvěšení.
ťrěinnosti, v souladu s ust. § 173 odst. 1 spnávniho řádu patnácťým dnem po dni

Poučení
proti opaťeníobecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 ziúeonač.500/2004 Sb., sPravní řád,
podat opravný pros&dek.

IrenaNezbedová
starostka obce

Vyvěšeno dne 9,12.7015

Sejmuto dne:
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