OBEC ZLATA
oPATŘENÍ oBECNÉ PovAHY
VYMEZENÍ ZAsTAVĚNÉrro ÚznvrÍ oBCE

zl-lrÁ

Zastupitelstvo obce Zlatá, příslušnépodle ustanovení $ 6 odst. ó písm. a)

zél<ona ó'

18312006 Sb', o územnímp1ánovaní a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon"), za polžiÍi
ustanovení$59a$60 stavebního zžl<ona a ve spojení s ustanoveními $ I71' až I'74 zikonaě.
50012004 Sb., správní Íád, ve znénípozděj šíchpředpisů

vvdává

1. Vymezení zastavěného územíse

2.
3.

4.
5

'

6.

r.ydává pro územíobce Z\atá' Yymezení zastavěného
ízemí1e r.yznačeno v kopii katastrá1ní mapy ze dne 23.8.2007 pro celé katastrální území
obce Z|aÍá, kteráje nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy.
Na uzemí obce se vymezuje celkem 7 zastavéných'Územi'
Vymezení zastavěného územíobce ZlaÍá je zakesleno na jednom 1istu mapovéhp
podkladu katastrální mapy. List je ve formátu A.3'
V grafické příloze je hranice zastavěného :územi, která je lymezena v souladu s $ 58
zákona č. 18312006 Sb. ( stavební zákon), lryznačena červeně.
Zastavénéúzemi je *ymezeno ke dni 23 .8 '200'7 .
Toto r'ymezení zastavěného územív obci Z|atá pozbude platnosti lydáním územního
plinu Z|aÍá, ve smys1u $ 54 zákona č' 183/2006 Sb., o územnímplanovaní a stavebním
řádu, kteý toto zastavéné uzemí převezme.

odůvodnění:
a) Postup pořízení návrhu qzmezení zastavěného územívčetně řízení o ieho

wdání

obec Z|atá, Z\atá 1,250 83 pošta Škvorec,podala dne 27.6.2007 úřadu územního
planovríní Žádost o poÍízeni lrymezení zastavěného územípro celé územíobce Zlatá v
katastrálním územi Z|atá, protože nemá vydán územní plán.
Úřad územníhoplanovaní r,ymezil hranici zastavěného územíobce Z1atá ve výkresu na kopii
katastrální mapy ze dne 23 .8.2007 ,

ozniámením ze dne 6.8.2007' ěj. 2007152962 _ |40 uřad územníhoplánování svolal
dotčenou obec a dotčenéorgríny hájícíveřejné zájmy na úseku ochrany přírody a kraj iny,
ochrany zemědělského půdníhofondu, ockany lesa a státní památkové péčena místníšetření
a projednaní návrhu lymezení zastavěného izemi na den 23.8.2007 v souladu s ustanovením
$ 59 odst. 3 stavebního zakona. Úřad územníhoplánovaní upozornil dotčenéorgány, Že
mohou uplatnit svá stanoviska do 30 dnů ode dne místního šetření, jinak k nim nebude

přihlédnuto v souladu s $ 59 odst. 4 stavebního zríkona. Dotčenéorgány neuplatnily žádná
stanoviska.

o návrhu zastavěného územíprojednaného s dotčenými orgiíny vedl uřad územního planovaní
v souladu s $ 60 stavebního zžkonařizení o jeho rydání. Námitky mohli podat pouze vlastníci
pozemků uvedených v $ 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastníci sousedících pozemků.
Námitky bylo moŽné podat písemně k pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu.
Kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být návrhem lymezení zastavěného
územídotčeny, mohl uplatnit u pořizovatele písemnépřipomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění. V rrímci Íizenío r.ydríní opatření obecné povahy, kteým se lymezilo
zastavěné územíobce Zlatá , byly podany námitky vlastníkůpozemků uvedených v $ 58 odst.
2 stavebního zákona a vlastníkůsousedících pozemků a připomínky.
V)'rnezení zastavěného územír,rydané zastupitelstvem obce ZIatá bude uloženo na těchto
místech:

-

obecníilÍadZlatá
MěÚ Brandýs nad L._ Stará Boleslav, prac. Praha _ odbor územníhorozvoje
památk. péče
MěU Brandýs nad L.
Stavební uřad Uvaly

'

a

Stará Boleslav, prac. Praha _ odbor životníhoprostředí

b) Vyhodnocení souladu s $ 58 odst. 1 a 2 zríkona č. 183/2006 Sb':

Do zastavěného územíjsou zahmuý pozemky v intravi1rínu ( intravilan je zastavěná část obce
r.ymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí), s l"ýj imkou pozemků
přiléhajícíchk hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků Na
územíobce je vymezeno celkem 7 zastavěných územi' jejichž hranici tvoří čára vedená po
hranici parcel popř' je hranicí spojnice lomoqých bodů v souladu s $ 58 odst. 1 stavebního
zákona. Do zastavěného uzemí byly dále zahmuty pozemky vně intravilánu, a to zastavěné
stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterych jsou
vjezdy na ostatní pozemky zastavěného izemi a ostatní veřejná prostranství vně intravilánu v
souladu s $ 58 odst. 2 stavebního zákona.
c) Rozhodnutí o námitkách k návrhu

Ve

wmezení ZÚ

a

jejich odůvodnění:

stanovené lhůtě byly Ze sffany vlastníkůpozemků dotčených návrhem lymezení

zastavěného llzemi y obci Zlatá uplatněny tyto nrímitky.

1.

Mgr. Adéla Kaftanová poŽaduje zahmout pozemek p.č. 203ll'14'k.Íl. ZIatá do
zastavěného územíobce vzhledem k lrydanému stavebnímu povolení.
Rozhodnutí: nelze r,yhovět
Odůvodnění: _ nelze zahmout do ZIJ, pozemek se nachází vně intravilánu. Do
zastavěného územíse nezahmují pozemky, na které bylo lrydáno územníroáodnutí či
stavební povolení, protoŽe to ještě se 100 % jistotou neznamená, Že tam stavba bude
stát. Zahmuj í se aŽ po realizací alespoň kompletní hrubé stavby. Tím však nejsou
vydaná rozhodnutí zpochybněna a lze na ziíkladě nich stavét. ZaÍazeni pozemku lze

řešítúzemnímpliínem. Zastavěné územílrymezené samostatn]ým postupem

se

neaktualizuie, protože nové Zastavitelné plochy lze r.rymezit jen územním plánem.

2.

Promising Union, s.r.o. poŽaduj e zahmout pozemek p.č. 196112 a 196117 k.Í1. Zlatá do
'
zastavěného územíobce.
Rozhodnutí: nelze lyhovět
odůvodnění: _ pozemky nelze zahmout do ZU, pozemky se nacházejí vně
intravilánu a nejedná se o pozemky uvedené v $ 58 odst. 2 zákona č. 183i2006 sb''
které Ize do zastavěného územízahrnout ( zastavěné stavební pozemky, stavební
proluky,pozemní komunikace Pozemky nelze zatrnout do ZÚ, pozemky se nacházej í
vně intravilánu a nejedná se o pozemky uvedené v $ 58 odst. 2 zékona ě' 183/2006
Sb., které lze do zastavéného územízahrnout ( zastavěné stavební pozemky, stavební
proluky, pozemní komunikace nebo jejich óásti, ze kteých jsou vjezdy na ostatní
pozemky zastavěného území,ostatní veřejná prostranství , dalšípozemky, které jsou
obklopeny ostatními pozemky zastavěného území,s výjimkou pozemků vinic'
chmelnic a zahradnictvi.)., ostatní veřejná prostranství , dalšípozemky, které jsou
obklopeny ostatními pozemky zastavěného území,s r.^jjimkou pozemků vinic,
chmelnic a zafuadnictví.) .ZaÍazeni pozemku lze řešit územnímplánem. Zastavěné
územír.rymezené samostabrým postupem se neaktualizuje, protože nové zastavitelné
plochy lze q'mezit jen územním pliánem.

).

Josef Tóre, Martina Tóre požadujízahrnout pozemky p.č. 169148 a 169/11'k.i. ZIatá
do zastavěného územíobce.
RozhodnuÍí: nelze vryhově1
odůvodnění: _ pozemek nelze zahmout do ZÚ, pozemek se nacbéai vně intravilánu
a nejedná se o pozemek uvedený v $ 58 odst. 2 zákona č. 18312006 Sb., které lze do
zastavěného územízahmout ( zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní
komunikace nebo jejich éásÍi,ze kte{ich jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného
území'ostatní veřejná prostrpnství , dalšípozemky' které jsou obklopeny ostatními
pozemky zastavěného území,s ýjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.).
ZaÍazeni pozemku lze řešit územním plinem. Zastavěné územívymezené
samostatným postupem se neaktualizuje, protože nové zastavitelné plochy lze lymezit
jen územním pliínem.

4.

Zlatá, s.r.o. požaduje zahmout pozemky p.č. 203/62, 203/37, 203136' 169/61, k.nZlatá do zastavěného územíobce.
Rozhodnutí: nelze r.ryhovět

odůvodnění: _ pozemky nelze zahmout do ZÚ, pozemky se nacházejí

vně
pozemky
intravilánu a nej edná se o
uvedené v $ 58 odst. 2 zžů<onač. 183/2006 sb.'
které lze do zastavěného izemi zattnolt ( zastavěné stavební pozemky, stavební
proluky, pozemní komunikace nebo jejich ěásli, ze kteých jsou vj ezdy na ostatní
pozemky zastavěného území,ostatní veřejná prostranství , dalšípozemky, které jsou
obklopeny ostatními pozemky zastavěného území,s q'jimkou pozemků vinic,
chmelnic a zahradnictví.)' Pozemní komunikace nebo její část, ze které jsou vjezdy
na ostatní pozemky zastavěného území,se zahrnuje do zastavěného územípouze
v délce, která k zastavěnému územíalespoň jednostranně přiléhá. Zařazení
pozemku lze řešit územním plžnem. ZasÍavénéúzemi lrymezené samostatným

postupem se neaktualizuje , protože nové Zastavitelné plochy '!ze vymezit jen územním
planem.

5'

Z|atá, s.r.o. požaduje zahmout pozemky p.č. 203125, 203/56, 203148, 203/119, 186/7,
18615' 186/3,k.i. Zlatá do zastavěného územíobce.
Rozhodnutí: nelze vyhovět
odůvodnění: _ pozemky nelze zahmout do ZÚ, pozemky se nachi2ejí vně
intravilánu a nejedná se o pozemky uvedené v $ 58 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
které lze do zastavěného tzemi zaltnout ( zastavěné stavební pozemky, stavební
proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kteďch jsou vjezdy na ostatní
pozemky zastavěného území,ostatní veřejná prostranství , dalšípozemky, které jsou

obklopeny ostatními pozemky zastavěného území,s qfiimkou pozemků vinic,
chmelnic a zahradnictví.). Do zastavěného í;zemi nelze zahmout pozemky, na které
bylo lydáno územnírozhodnutí ěi stavební povolení, plotože to ještě se 100 %
jistotou noznamená, že Ían stavba bude stát. ZakÍnrJjíse aŽ po realizaci alespoň
kompletní hrubé stavby. Tím však nejsou vydaná rozhodnutí zpochybněna a lze na
zakladě nich stavét. ZaÍazeni pozemku lze řešit územním plánem. Zastavěné izemí
r,ymezené samostatným postupem se neaktua1izuje, protože nové zastavitelné plochy
lze lymezit jen územním plánem.

6.

JUDI. Blanka Stiboříková požaduje zahmout pozomekp.č,.203161'k.i. Zlatá d,o
zastavěného územíobce vzhledem k vydanému stavebnímu povolení.
Rozhodnutí: nelze lyhovět
odůvodnění: - pozemek nelze zahrnout do ZÚ, pozemek se nachiizí .mě intravilánu.
Do zastavěného územíse nezahmují pozemky, na které bylo lydiáno územní
rozhodnutí či stavební povolení, protože to ještě se 100 % jistotou neznamená, že tam
stavba bude stát. Zďunlji se až po realizaci alespoň kompletní hrubé stavby. Tím však
nejsou vydaná rozhodnutí zpochybněna a lze na základě nich stavěÍ' Zašazení
pozemku lze řešit územnímplánem' Zastavěné územír,ymezené samostatným
postupem se neaktualizuje, protože nové zastavitelné plochy lze lrymezit jen územním
plránem.

d) Vyhodnocení přioomínek:

Zlatá, s.r'o. podala připomínku k lymezení zastavěného územíse Žádostí o zařazení
pozemků parc' č' 203/79, 203/78, 203123, 203138, 203180, 203/55, 203/142, 2O3l139,
186110, 186/1, 186t8, r86t3,203/119,203/s2,203/137,203tr41,203ts4,203t46,
18619, 186t5, 203t64, 203/6',/, 203124, 169t45, 203t163, 203tr16, 203t29, 203/20,
203131, 203/11.7, 203ts6, 186t7, 203t76, 203/48, 203/6s, 203/68, 203t7s, 203/66,
203/69'203/25, 169111,203/138,203l1I5,k'ú.Z\atá. Pozemkynelze zattnoutdoZÚ'
pozemky se nacházqi vně intravilánu a nejedná se o pozemky uvedené v $ 58 odst. 2
zékona č. 183/2006 Sb., které lze do zastavěného územízafunout ( Zastavěné stavební
pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich ěásti, ze kteých jsou
vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území,ostatní veřejná prostranství další
'
pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území,s ýjimkou
pozemků vinic' chmelnic a zahradnictví'). Do zastavěného územíse nezahmují
pozemky, na které bylo lydríno územnírozhodnutí či stavební povolení, protože to
ještě se 100 o/o jistotou neznam ená, že tam stavba bude stát. Zahrnlji se až po realizaci

alespoň kompletní hrubé stavby. Tím však nejsou vydaná rozhodnutí zpochybněna a
Lze na zěkladé nich stavět. Zařazeru pozemku lze řešit územnímplánem. Zastavěné
územír.rymezené samostatným postupem se neaktualizuje, protože nové zastavitelné
plochy lze r,ymezit jen územním plánem.

Poučení:

Proti r.ymezení zastavěného územíobce Z\atá, které je r,ydríno formou opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek ( $ 173 odst. 2 zěkona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou r.yhláškou, tato písemnost je doruěena
15. dnem po dni lyvěšení na úřední desce té obce, kde byla písemnost r1věšena nejpozději.

Návrh opatření obecné povahy se zveřejňuje na úŤednídesce MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1 a oÚ Zlatá.Návrh opatření obecné povahy,
kteým se v1'rnezuje zastavěné územíobce Zlatá, je vzhledem k rozsahu písemnosti v souladu
s $ 20 odst.2 stavebního zákona vystaven k nahlédnutí:

.
.

v kancelaři odboru územního rozvoje a památkové péče, MěÚ Brandýs nad Labem _
Stará Boles1av, pracoviště Praha, nrím. Republiky 3' 110 01 Praha 1
v kance1iai obecního úřadu Zlatá

Toto opatření obecné povahy nab]filá účinnostipatnáct]ým dnem po dni vyvěšeníveřejné
ryhlášky, tj. ..15.,'.1.. |-aoí

r.ydáno dne:'..'..' :1
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