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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

Rada města Úvaly příslušná podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, za použití § 97 odst. 1, § 98 a § 99  stavebního zákona, 

§ 171, 172 a 173, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, svým usnesením č. R-12a/2022 ze dne 

7.11.2022 vydává 

 

územní opatření o stavební uzávěře formou opatření obecné povahy č. 1/2022  

„Stavební uzávěra v katastrálním území Úvaly u Prahy“. 

 

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který 

opatření obecné povahy vydal (§ 173 odst. 1 správního řádu), k nahlédnutí je na Městském úřadu 

v Úvalech, odbor životního prostředí a územního rozvoje, Riegerova 897, 250 82  Úvaly, v úředních 

hodinách. 

 

Vydání územního opatření o stavební uzávěře správní orgán oznámil veřejnou vyhláškou v souladu 

s § 25 správního řádu a je zveřejněna na úřední desce města Úvaly. 
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Poučení 

Proti územnímu opatření o stavební uzávěře vydanému formou opatření obecné povahy nelze 

podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).  

 

Účinnost 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu 

patnáctým dnem po dni vyvěšení. 

 

 

 

Renata Stojecová 

vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje 

 

 

 

Příloha: Opatření obecné povahy č. 1/2022 „Stavební uzávěra v katastrálním území Úvaly u Prahy“ 

 

 

 

Záznam o účinnosti: 

Datum vyvěšení: 

Datum nabytí účinnosti: opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 

vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Datum sejmutí: 
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