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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Zastupitelstvo obce Pištín, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
§ 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhodlo
z moci úřední
o opravě zjevných nesprávností uvedených ve výrokové části opatření obecné povahy,
jímž byl dne 31. října 2011 vydán Územní plán Pištín s účinností od 28. listopadu 2011.
Ve výrokové části opatření obecné povahy v kapitole g) Vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, konkrétně v tabulce u veřejně
prospěšné stavby D1 – Navržená plocha silnice I. třídy v k.ú. Pištín a Češnovice se mění číslo
pozemku „parc. č. 1659/19“ v katastrálním území Češnovice za číslo pozemku „parc. č.
1656/19“ v katastrálním území Češnovice tak, jak mělo být správně uvedeno.

Odůvodnění
Zastupitelstvo obce Pištín, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
§ 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona a §§ 10, 11 a § 171 správního řádu, § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, v souladu
s § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění
a v souladu s § 43 odst. (4) stavebního zákona, podle § 54 stavebního zákona rozhodlo usnesením č.
6/8 ze dne 31. října 2011 o vydání Územního plánu Pištín formou opatření obecné povahy
v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle §§ 50 až 53
stavebního zákona a podle §§ 171 až 174 správního řádu, resp. opatření obecné povahy bylo vydáno
v souladu s § 71 odst. 2 písm. c) správního řádu ve spojení s § 173 odst. 1 správního řádu
vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desku obce.
Ve výčtu dotčených pozemků veřejně prospěšnou stavbou D1, v kapitole g) Vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, je

milně uveden pozemek parc. č. 1659/19 v k.ú. Češnovice, který dle informace Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice (č.j.: Z-329/2012-301), ze dne 30. 01.
2012 ve skutečnosti neexistuje.
Z grafické částí Územního plánu Pištín je jednoznačně zřejmé, že správně měl být uveden pozemek parc. č.
1656/19 v k.ú. Češnovice, který je ve vlastnictví obce Pištín, a který v úseku nad obcí Češnovice navrženou
plochu silnice I. třídy, resp. veřejně prospěšnou stavbu D1, křižuje napříč ve směru sever-jih.

Zastupitelstvo obce Pištín zvážilo důvody pro opravu vydaného opatření obecné povahy
a zjistilo, že je možné vydat opravné rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností.
Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodlo Zastupitelstvo obce Pištín tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti rozhodnutí může podle § 81 správního řádu podat odvolání pouze účastník řízení. Vzhledem
ke skutečnosti, že řízení ve věcech týkajících se opatření obecné povahy je vedeno bez účastníků ve
smyslu části druhé správního řádu, nabývá toto rozhodnutí právní moci dnem svého oznámení (tj.
15 den ode dne jeho vyvěšení na poslední úřední desce - § 25 správního řádu ve vazbě na § 20
stavebního zákona).
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