územní opatření o stavební uzávěře Klenovice
Zastupitelstvo obce Klenovice dle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), § 84
zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 97 a
následujících stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává toto
územní opatření o stavební uzávěře:
Článek I.
Vymezení území, pro které platí stavební uzávěra

Stavební uzávěra se týká částí katastrálního území Klenovice u Soběslavi. Území, pro které platí
stavební uzávěra je vyznačeno v mapovém podkladu v měřítku 1:5000, který je přílohou tohoto
územního opatření o stavební uzávěře.
Článek II.
Rozsah a obsah omezení a zákazu stavební činnosti

Ve vymezeném území se omezuje a zakazuje stavební činnost:
zakazují se všechny stavební činnosti (zejména všechny stavby a zařízení, změny dokončených
staveb, změny v účelu užívání staveb).
Článek III.
Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů

Ze stanovisek dotčených orgánů, s nimiž byl návrh územního opatřeni o stavební uzávěře písemně
projednán dle § 98 odst. 2 stavebního zákona, nevyplynuly žádné podmínky.
Článek IV.
Doba trvání stavební uzávěry

Stavební uzávěra se stanovuje do doby nabytí účinnosti územního plánu Klenovice, který
komplexně prověří problematiku využití území ve vymezených územích.
Článek V.
Vyznačení území, pro které platí stavební uzávěra

Vzhledem ke skutečnosti, že územní opatření o stavební uzávěře se týká zvlášť rozsáhlého území,
je jeho součástí mapový podklad v měřítku 1:5000 s vyznačením území, pro které platí stavební
uzávěra.
Článek VI.
Odůvodnění

Vyhlášení stavební uzávěry je odůvodněno potřebou omezit stavební činnost, která by mohla
ztížit, nebo znemožnit budoucí využití území obce nebo jeho organizaci nebo narušit životní
prostředí zejména pak vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území. Dále je také účelem
územního opatření o stavební uzávěře ochrana území před umisťováním a realizací staveb výrazně
narušující organizaci území, popř. toto narušení způsobující druhotně.
Článek VII.
Výjimky z omezení nebo zákazu stavební činnosti

Výjimky z omezení nebo zákazů uvedených výše může podle § 99 odst. 3 stavebního zákona
povolit Zastupitelstvo obce Klenovice, jestliže povolení výjimky nebude ohrožovat sledovaný
účel. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat.

Článek VIII.
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti územnímu opatření o stavební uzávěře opravný
prostředek.
Článek IX.
Účinnost

Toto územní opatření o stavební uzávěře nabývá účinnosti, v souladu s § 173 odst. 1 správního
řádu dnem vyvěšení, jelikož hrozí vážná újma veřejnému zájmu.

Příloha: Mapový podklad s vyznačeným území, pro které platí stavební uzávěra
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