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VEREJNA VYHLASKA
oznÁvrrxí o pRoJEDNÁNí nÁvnHu z.rnÁní úzpvtNírro pr,Álvu šrĚxEŇ

Městsk} úřad Strakonice, odbor romoje, oddělení územního plánování, jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 odst, (1) písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znéni pozdějších předpisů (dále jen ,,stavebni zákon"), oznamuje, že byl na základě § 47 odst. (1)
stavebního zákona zpr ac ov án n ávrh zadání Územ n íh o plán u Štěkeň.

V souladu s § 47 odst. (2) stavebního zíkona mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zaďáni Územního plánu
Štěkeň, dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený otgán, uplatnit u pořizovatele (Městshý úřad
Strakonice, odbor rozvoje, oddělení územního plánování) vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah
územního plánu vyplývající zprávních předpisů a izemně plánovacích podkladů, Y téže lhůtě uplatní
krajský úřad, jako příslušný úřad, u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné lyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

S návrhem zadáni Územního plánu Štěkeň je možro se seznámit na Městském úřadu Strakonice (Tng.
Zuzana Čecháčková odbor rozvoje, tel. 383 400 845, email: zuzana.cechackova@mu-st.cz)
a na Úřadě městyse Šteter (starosta Bohumil Bláha tel. 383 393 230,724189 598, starosta@steken.cz).
Návštěvu doporučujeme po telefonické nebo osobní dohodě, nebo v úředních hodinách.

Návrh zaďání Územního plánu Štěkeň je možné álédnout i způsobem umožňujícím dálkoý přístup a to na
internetových strrinkách města Strakonice (http://www.strakonice.euJcontenýuzemne-planovaci-
dokumentace-obce-steken) a na internetoých stránkách městyse Štěter (http.llsteken.czl).
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