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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU 

pro obec Svojetice 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, jako příslušný správní 

orgán podle § 178 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

školský zákon), zahajuje řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a následujících 

části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 

řád), ve věci: 

 

STANOVENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU 

pro obec Svojetice 

 

ve smyslu § 178 odst. 2 písm. c) školského zákona takto: 

 

Území obce Svojetice je částí školského obvodu Základní školy Mukařov, se sídlem Školní 

88, 251 62 Mukařov, IČ 70 986 444, zřízené obcí Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov, a to 

s platností na 12 měsíců.  

 

Odůvodnění: 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu obdržel dne 29. 12. 2016 

žádost obce Svojetice o stanovení školského obvodu pro plnění povinné školní docházky. 

Obec Svojetice nezřizuje základní školu a povinná školní docházka byla dosud zajištěna 

smlouvou s obcí Mukařov, která ale byla vypovězena. 

 

Vzhledem k tomu, že v důsledku absence spádové základní školy mají děti s trvalým pobytem 

v obci Svojetice problém s tím být přijati k plnění povinné školní docházky, čímž dochází 

k ohrožení plnění povinné školní docházky, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, 

mládeže a sportu v souladu s § 178 odst. 3 školského zákona vydává návrh na opatření obecné 

povahy, kterým stanovuje území obce Svojetice jako část školského obvodu Základní školy 

Mukařov, se sídlem Školní 88, 251 62 Mukařov, IČ 70 986 444, zřízené obcí Mukařov, Příčná 

11, 251 62 Mukařov, a to s platností na 12 měsíců.  

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu podle § 172 odst. 1 

správního řádu  

 

vyzývá 

 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení školského obvodu pro obec Svojetice podávaly písemné 

připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Krajskému úřadu Středočeského 

kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ve lhůtě do 15 dnů ode 

dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán,  
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který opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání písemných připomínek je správním 

orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek 

definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je 

stanovena v souladu s ustanovením § 175 odst. 5 správního řádu. 

 

 

(otisk úředního razítka) 

 

 

 

Mgr. Blanka Suchanová v. r. 

odborný referent odboru školství, mládeže a sportu 

oprávněná úřední osoba 

 

 

Oznámení bylo vydáno ve třech rovnocenných stejnopisech. 

     

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Mukařov 

                        Obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov 

                        Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská  

                        11, 150 21 Praha 5 
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