
obecní úřad Štcchovice
Štěchovice 64 Telefon: -420 383 394 208, +420 602 235 383

387 16 Volenice
Vyřizuje: Ing. Hana Roudnická
Kosmonaufů 1262,386 0l Strakonice
Tel.775 146 183
Email : roudnicka@strakonice.cz

Štěchovice dne 2l.7 . 2a20

vEŘEJNÁ vyrrr_,ÁŠru.
ozNÁMENÍ o sPolBčNnnn JEDNÁNÍ A vYsTAvENÍ

NÁvnrru zMĚl[Y Č. t ÚznnrNÍrro plÁlqu ŠrĚcrrovlcn

obecní úřad Štcchovice jako organ lykonávající působnost ve věcech územního
plrínovríní podle $6 odst. (2) zékona č. 183/2006 Sb., o územním plránovaní a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon)' oznamuje, že byl zptacaván návrh Zmény č.l územniho plánu
Štěchovice.

V souladu s $ 50 odst.2 bude návrh projednáván
ve středu dne l9.srpna 2020 v 10.30 hod. v kanceláři zástupce nořizovatele. na sídlišti

Mír" Snoiařů 1223. Strakonice
Dotčené orgány a Krajský uřad vyzyvríme k uplatnění stanovisek k návrhu Zmény

územního plánu, v souladu s $ 50 odst. 2 stavebního zékona. Stanoviska k návrhu lze
uplatnit do 30 dnů ode dne společného jednání o návrhu na adresu obecního úřadu
ve Štěchovicích. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky sousední obcen

oprávnění investoři.
V souladu s $ 50 odst. (3) je návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí

od 23.7.2020 do 7.9. 2020
naobecnímúřaduveŠtěchovi"i.n@ovatelenaadreseSpojařů1223,
386 01 Strakonice. Návštěvu doporučujeme v ďedních hodinách, mimo uřední hodiny
po telefonické dohodě (tel. 383 394208,6a2 n5 383' 775 146 183). Vzhledem k rozsahu
dokumentace, není moŽno zveřejnit náwh Zmény č.1 územního planu na uřední desce
v plném zněni, a proto v souladu s ustanovením $172 odst.(2) správního řádu je moŽno
nahlédnout do dokumentace i dalkovou formou na elektronické úředď desce obecního úřadu
Štěchovice: http ://www. vice-st.c/obecni

Do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatru u pořizovatele písemné
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíŽí.

Iav Mrin

Příloha: Dokumentace 
',Náwh 

Změny č. l územního plánu ŠÍěchovice"

Toto oaúmení o doručení náwhu Změny č. 1 ÚP Štěchovice musí bý vyvěšeno na uředni desce obecniho
úřadu Štěchovice po dobu nejméně 45 dnů.

Vyvěšeno dne: 23.7 .2020 Sejmuto dne:

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

Písemnost je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 45 dnů ode dne vyvěšení.
Vyvěšeno dne:- 23.7 .202a

stárosta obce

Razítko, podpis orgónu, heý povrzuje neřejnění způsobem umožňujícím dólkoý přístup


