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OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ

OPATŘEXÍ OnECNÉPOVAHY
č. Il202I

Územní plán Želízy
Zastupitelstvo obce Žetízy,jako přístušný správní orgrin nazákladé ust. § 6 odst. 5) písm. c)
zál<ona č. 183/2006 Sb., o územnímplánovaní a stavebním řádu (stavební zakon), ve znéni
PozdějŠÍch

PředPisŮ'

schvaluje avydává

v souladu s ust. § 43 odst. 4) zékona ě. 18312006 Sb., o územnímplánovaní a stavebním řádu
(stavební zékon), ve zrrění pozdějších předpisů, a s ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytic§ých podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací ěinnosti, ve zněni pozdějších
předpisů, formou opatření obecné povahy dle ust. § 171 a násl. zékona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znéni pozdějšíchpředpisů,
svým usnesením č.4-202|-3 ze dne 4.10.2021
formou opatření obe_cné povahy

Uzemní plánZeliry,

Opatření obecné povahy č, Il202I - Územní plán Želízy - je zveřejněno na elektronické
úřednídesce Obecního úřadu Želiry - https://www.obeczelizv.c/uredni-des
a ve §zické
podobě je k nahlédnutí na Obecním uřadě

Poučení:

1. Opatření obecné povahy č. ll202t

2.
3.

-

-

Územní plén Želízy se oznamuje veřejnou
vyhláškou.
Opatření obecné povahy ě. tl2021 - Územní p[an Želízy - nabývá úěinnosti v souladu
sust. § 173 odst. I) zál<ona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znénípozdějších předpisů,
patnáct}m dnem po dni vyvěšenítéto veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy é. Il202t - Územnímu planu Želízy - nelze v souladu s ust.
§ 173 odst.2) zékona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů,podat
opravný prostředek.

4.
5.

Soulad opatření obecné povahy é. tl202l - Územního planu Želizy - s právními předpisy
lze v souladu s ust. § 174 odst. 2) zákonaé.50012004 Sb., správní řád, ve znénípozdějších
předpisů, posoudit v přezkumné m řizení.
Proti roáodnutí o námitkách uvedenému v odůvodněníopatření obecné povahy é.Il2021
- Územního planu Želízy - se nelze v souladu s ust. § IlZ od"t. 5) zakona é. 50012004
Sb., správnííád,ve znéru pozdějších předpisů, odvolat ani podat rozklad.

uloženídokumentace:

Po nabytí úěinnosti opatření obecné povahy č. 1l202t - Územního plánu Želízy - bude
Uzemni plan Zeliry, včetně dokladů o jeho pořizovaní, uložen v souladu s ust. § 165 odst. 1)
zékona ě. 183/2006 Sb., o územnímplánovaní a stavebním řádu (stavební zakon) , ve znéní

pozdějších předpisů, na Obecním uřadě Želízy.
Po nabytí úěinnosti opatření obecné pova}ry č. Il2021 Územního plránu ŽeIízy bude
UzemníplánZelízy, opatřený zánnatnemo účinnosti, poskytnut v souladu s ust. § 165 odst. 1)
zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zakon), ve zněni
pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu, uřadu územního planovaní a Krajskému úřadu
,kraje.
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Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.
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