
úŘan nnĚsrys šrĚxnŇ
Na Městečku 20,387 St ŠtUt eň, telefon 3S3 393 117

Oznámení o vystavení uá,yrhu zadání změny č..,6 tizemnlho plánu obce Štěkeň v katastrálním
lizemí Štercň.

(dále též jen,, Změnď')

Úrad městyse Štěkeň, jako pořizovatel změny ě. 6 uzemního plánu obce (dále též jen ,,ÚPO"1
Šteker podte § 6 odst. (\ ztn<,č. 183/20a6 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
mění (dále jen ,,stavební zákon"),94n4mqie ve smyslu ustanovení § 5, § 6, § 20 a § 47 stavebního
zilsona a v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a ryůsobu evidence územně plarrovací činnosti,
v platném znéni, veřejné vystavení návrhu radinianěn),č. 6 ÚPO Šteker.

Návrh zadáníZměny je v souladu s § 47 odst. 2 vystaven kveřeJnómu lahlédnutí po do}u tÉ
ti dnů ode , dpe doručqní tohoto oznámení na úřední descc, na Uřadu městyse Stěkeň.

Doporučujeme vyžít k nahlédnutí do dokumentace rlřední hodiny, tj. pondělí a sťeda od 7.00 hod
do 11, 30 hod a od 12,30 do 17,00 hod., útery a ětvrtek od 7.00 hod do 11, 30 hod a od 12,30 do
16,00 hod. a pátek od 7,00 hod. do 11,00 hod. Dále je návrh zadání Zmény vystaven na Www
strránkáctr městyse Šteken htEl://www.steken.cz.

Ve lhůtě vystavení návrhu zadáni Změny kveřejnému nalrlédnutí, tj.po dobu 15-ti dnů ode dne
doručení, může každý uplaqnit své pořadavky (§ 47 odst.2 stavebního zákona).

Dotčené orgány a krajstcý riřad jako nadřízený orgán mohou, v souladu s § 47 odst, 2
stavebního zál<ona, uplatnit u pořizovatele do 30-ti dnů od obdržení návrhu zldání Změny svá
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Zmšny vyplývající z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty, tj. do 23 dnů od obdňení
návrhu zadánín doručí příslušný orgán ochrany pffrody pořizovateli l příslušnému úřadu své
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

K připomínkám, vyjádřenim a podnětům uplaurěn;ým po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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