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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,  

kterou se doručuje 

 
USNESENÍ  

 
K NÁVRHU  

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2018, KTERÝM SE VYDÁVÁ 

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE  
 

Obecní úřad Veliká Ves, jako orgán obce Veliká Ves, příslušný podle ust. § 109 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává podle ust. § 70 

správního řádu usnesení: 

 

Návrh opatření obecné povahy č. 1/2018, kterým se vydává územní opatření o stavební 
uzávěře na území obce Veliká Ves, okres Praha – východ, jehož součástí je Příloha (Mapový 

podklad v měřítku 1:5000 s vyznačením území, na které se vztahuje územní opatření o stavební 

uzávěře)“, která je chybně označena jako „Příloha Opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým 

se vydává územní opatření o stavební uzávěře“, 
 
s e   o p r a v u j e   tak, že označení Přílohy (Mapový podklad v měřítku 1:5000 s vyznačením 

území, na které se vztahuje územní opatření o stavební uzávěře) zní takto:  

 

„PŘÍLOHA:  
Opatření obecné povahy č. 1/2018, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře“. 
 

O d ů v o d n ě n í 

Obecní úřad Veliká Ves, jako příslušný orgán obce Veliká Ves přistoupil z moci úřední 

k vydání tohoto usnesení, neboť bylo zjištěno zjevné pochybení v písemném vyhotovení výše 

uvedeného návrhu opatření obecné povahy spočívající v chybném označení jeho Přílohy 

(Mapového podkladu v měřítku 1:5000 s vyznačením území, na které se vztahuje územní 

opatření o stavební uzávěře), jako „Přílohy Opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se 

vydává územní opatření o stavební uzávěře“, které bylo nutné napravit.  



Byla zjištěna zjevná písařská chyba v označení přílohy návrhu opatření č. 1/2018, k níž došlo 

v souvislosti se skutečností, že zpracování návrhu územního opatření o stavební uzávěře bylo 

provedeno v roce 2017, a jako takový byl návrh s přihlédnutím k tomu označen pod číselným 

„1/2017“, přičemž s ohledem na časový posun zpracování konečného návrhu územního 

opatření do dalšího kalendářního roku (po uplatnění stanovisek Ministerstvem dopravy ČR a 

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace), bylo územní opatření označeno jako 

„1/2018“, avšak u přílohy (Mapový podklad v měřítku 1:5000 s vyznačením území, na které se 

vztahuje územní opatření o stavební uzávěře), zůstalo chybně uvedeno „1/2017“.  

 

P o u č e n í 

Proti tomuto usnesení lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu podat do 15ti dnů ode dne jeho 

oznámení odvolání. V souladu s ust. § 70 správního řádu má právo podat odvolání proti tomuto 

usnesení pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Odvolání proti tomuto usnesení 

nemá odkladný účinek.  

Odvolání se podává u správního orgánu, který toto usnesení vydal. O odvolání rozhoduje 

Krajský úřad Středočeského kraje. 

 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

 

____________________ 

                      Lenka Ku�erová v.r. 

                   starostka obce 

 
 
 

otisk ú�edního razítka 
 
 
 
 

 
Vyv�šeno na ú�ední desce ObÚ Veliká Ves dne ………… 
Sou�asn� zve�ejn�no na elektronické ú�ední desce.  

 
Sejmuto: ………….. 
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