
O b e c n í   ú ř a d   Š t ě c h o v i c e 

                                              

Štěchovice 64                                                                 Telefon:  +420 383 394 208,  +420 602 235 383 

387 16 Volenice                                             Štěchovice  dne 28.8. 2020                                                                                                         

Vyřizuje: Ing. Hana Roudnická 

Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice 

Tel. 775 146 183 

Email: roudnicka@strakonice.cz 

                                                                               

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ  

NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚCHOVICE 

  

 Obecní úřad Štěchovice jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního 

plánování podle §6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále jen stavební zákon), oznamuje, že byl zpracován návrh Změny č.1 územního plánu 

Štěchovice.   

V souladu s § 50 odst. (3) je návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí  

od 31.8.2020 do 17.10. 2020 
na Obecním úřadu ve Štěchovicích nebo u zástupce pořizovatele na adrese Spojařů 1223,              

386 01 Strakonice. Návštěvu doporučujeme v úředních hodinách, mimo úřední hodiny                       

po telefonické dohodě  (tel. 383 394 208, 602 235 383, 775 146 183). Vzhledem k rozsahu 

dokumentace, není možno zveřejnit návrh Změny č.1 územního plánu na úřední desce            v 

plném znění, a proto v souladu s ustanovením §172 odst.(2) správního řádu je možno 

nahlédnout do dokumentace i dálkovou formou  na elektronické úřední desce Obecního úřadu 

Štěchovice: http://www.stechovice-st.cz/obecni-urad/uredni-deska.html 

  Do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné 

připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

 
…………………………..                  

                               Miroslav Mráz   

                                                         starosta obce 

Příloha: Dokumentace „Návrh Změny č.1 územního plánu Štěchovice“ 

 

Toto oznámení o doručení návrhu Změny č. 1 ÚP Štěchovice  musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního 

úřadu Štěchovice po dobu nejméně 45 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: 31.8.2020    Sejmuto dne: .................................... 

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

Písemnost je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 45 dnů ode dne vyvěšení. 

Vyvěšeno dne: 31.2020    Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup                                   

http://www.stechovice-st.cz/obecni-urad/uredni-deska.html

