
O b e c    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 13.04. 2021                                                                                                        
Vyřizuje: Ing. Hana Roudnická 
Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice 
Tel. 775 146 183 
Email: roudnicka@strakonice.cz 

 
Informace k veřejné vyhlášce  

 
Opatření obecné povahy o vydání Změny č.1 územního 

plánu Štěchovice a Úplné znění územního plánu  
Štěchovice po Změně č.1 

 
O b e c   Š t ě ch o v i c e 

s d ě l u j e, 
                             
že byla vydána Změna č.1 územního plánu Štěchovice a vyhotoveno Úplné znění 
územního plánu  Štěchovice po Změně č.1. 
  
V souladu s § 55 c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon) , Změnu č.1 územního plánu 
Štěchovice a Úplné znění územního plánu Štěchovice po Změně č.1 doručuje Obec 
Štěchovice veřejnou vyhláškou. 
Z důvodu velkého rozsahu výše uvedených dokumentů, není možno je v celém rozsahu                     
a v úplném znění zveřejnit na úřední desce. Na úřední desce je vzhledem k jejich  rozsahu 
zveřejněna pouze první a poslední stránka veřejné vyhlášky o vydání Změny č.1 opatřením 
obecné povahy a první a poslední stránka Úplného znění územního plánu  Štěchovice po 
Změně č.1 
Proto postupujeme dle §172 odst.(2) zákona č.500/2004 Sb. (správní řád). Oba dokumenty 
jsou v celém rozsahu zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední 
desce na internetových stránkách Obce Štěchovice:  
http://www.stechovice-st.cz/obecni-urad/uredni-deska.html 
Zároveň jsou v celém rozsahu k nahlédnutí na Obecním úřadě v Štěchovicích.  
 
    
    
 Miroslav Mráz 
  starosta 
 
 
 
Tato písemnost musí být též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne:  14.04.2021                                                              Sejmuto dne: 



 
Otisk razítka, podpis:                                                                         Otisk razítka, podpis:  
 
 
 
Příloha: návrh Změny č. 1 územního plánu Štěchovice a Úplné znění ÚP Štěchovice  
 
 
Bude vyvěšeno do 14.04. 2021, sejmuto nejdříve 15.den po dni vyvěšení. 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu potvrzující vyvěšení a sejmutí tohoto dokumentu 


