
Štěchovice 64

Obecní úřad Ště.hovice

Telefon: +420 383 394208, +420 602235 383

387 16 Volenice
Vyřizuje: Ing. Hana Roudnická
Kosmonautů' 1262, 386 01 Strakonice
Tel. 77 5 146 I 83

Email : roudnicka@strakonice.cz

Štěchovice dne 21 .1' 202l

vEŘEJNÁ vyHrÁŠx,t

oznámen í o zahájení lízenío vydání Změny č. 1 územního plánu Štěchovice
a oznámení data konání veřejného p-rojednání návrhu Zmény č. 1 územního

plánu Stěchovice

obecní úřad Štěchovice jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování
podle $6 odst. (2) zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále

stavební zákon), oznamuje zahájení Íízení o vydání Změny č.1 územního plánu
Štěchovice podle $ 52 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení $$ I7I až I74
zákona ě. 50012004 Sb., o správním Íízení, v platném znění (dále jen správní řád).

Dále oznamuje veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Štěchovice se
bude konat

ve středu 24. února 2021 v 15:00 hod. v budově Obecního úřadu ve Štěchovicích

Návrh Změny č. 1 územního plánu Štěchovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne

vyvěšení této veřejné vylášky. 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

oel21.l.202I do 4. 3. 202I nael. úřední desce obecního úřadu Štěchovice :
http://www.stechovice-st.czlobecni-urad/uredni-deska.html a obecním úřadu Štěchovice po

telefonické dohodě.

Podle $ 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitkyo nejpozději však do 7
dnů od veřejného projednání. Podle $ 52 odst.3 stavebrrílro zákona dotčené osoby v námitkách
musí uvést odůvodnění' údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená právaa vymezit území
dotěené námitkou.
Podle $ 52 odst.3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mlůžekaždý
uplatnit své připomÍnky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadÍizený orgán uplatní ve stejné lhůtě,

stanoviska k částem řešení, které by|y od společného jednání změněny. K později uplatněným

stanoviskům' připornínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkárn ve věcech, o kteých bylo rozhodnuto při lydání zásad
Útzemního rozvoje se nepřilrlíží.

Miroslav Mráz
starosta



Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu (oÚ Štoctrovice)
nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po r,yvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne 27.0I.2021 Sejmuto dne:

otisk razítka' podpis:

Tato písemnost musí b>rtÉž zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový přístup.

Sejmuto dne

otisk razítka, podpis:

Příloha: návrh Změny č. l územního plánu Štěchovice

Bude ryvěšeno do 04.03 .202I
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