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,YvYHLASKA

I. Oznámení o zahájení íízení o návrhu změny č. 6 územního plánu obce Štět"ň
a místě a datu konání jeho projednání

Úrad městyse Štěkeň, jako pořizovatel změny č. 6 uzemního plánu obce (dále též jen ,,ÚPO")
Štěten podle § 6 odst. 2 zákona ě. t83l2006 Sb., o územnim plánování a stavebním řádu, v platném
znění (ďáIetéžjen.,stavební zákoď'), oznamuje dle § 52 odst. 1 stavebního zžkonazahájerníizeni
o návrhu změny č. 6 ÚPO Štěteň a konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném náwhu
zmény č. 6 ÚPo ŠtcteR.

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu zmény č.6 územního
plánu obce Štět 

"ň 
se koná dne 21. 2.2018 od 15:00 hod.

v zasedací místnosti Úřadu městyse Štět .ň

Projektant změny č. 6 ÚPO ŠtCter se žáďáo provedení odborného v}kladu.

II. Oznámení o vystavení návrhu změny č. 6 územního plánu obce Štět 
"ň 

k ve-
řejnému nahlédnutí.
Úrad městyse Štěkeň oznamuje, že upravený a posotrzený návrh zrrěny č. 6
v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona, vystaven k veřejnému nahlédnutí.
Vzhledem k rozsahu návrhu uzemního plánu, kdy jej neni možné zveřejnit na uřední desce v tištěné
podobě vcelém mění, bude vsouladus § 172 odst. 2 vystavení zabezpečeno,ra Úřad., městyse
Štěkeň, Doporuěujeme vnržít k nahlédnutí do dokumentace uřední hodiny, tj. pondělí a středa od
7.00 hod do 11. 30 hod aod |2,3O do 17,00 hod., úteý a čtvrtek od 7.00 hod do-11, 30 hod a od
723a do 16,00 hod. a pátek od 7,00 hod. do 11,00 hod. Dále je návrh Zmény vystaven na www
stránkách městyse Štěkeň http : //www. steken.cz

Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti náwhu územního plánu podat polJze
vlastníci pozemku a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (viz § 39 odst. 2
stavebního zékona) a zástupce veřejnosti.

Podle § 52 odst. 3 stavebního zflkona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
|<aždý uplatrrit proti návrhu územního plánu své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2
stavebního zákona námitky, ve kter,ých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotěené orgány a krajský uřad jako
nadíízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání

dle § 50 stavebního zákona změněny, Připomínky a námitky uplatněné před veřejným projednáním
je nutno uplatnit písemně na adresu pořizovatele, tj. Uřadu měs§se Stěkeň.
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úpo štcteň bude



Kpozději uplatněnýn stmovi*lrn" ntnitkáut a Sipnínlrán se nepřiblíží. Rovněž tak se
nepřihlíá ke w,yěceqh, q.kíEďch. bylo rozhodnuto při
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Bohumil Blráha
starosta městyse

Sejmuto:


