úŘAD nnĚsrys

štĚrnŇ

Na Městečku 20r 387 St ŠtěXeň, telefon 383 393 117
e-mail : mestys(O'steken.cz

VYHLASKA
zménač.6 lizemního plánu obce Štěkeň,návrh - společnéjednání
Úraa mestyse Štěkeň,jako pořizov atel zmérry č. 6 územního pltá.lru obce Štekeň podle § 6 odst. 2 zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, v platném znént (dále téžjen
,,stavební zákoť'), oznamuje dle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zíkona místo a dobu konání společného jedrrání o náwhu zrrrěny č. 6 uzemního pltínu obce Štěkeň.

Společnéjednání o návrhu změny č. 6 územníhoplánu obce Štěteň se
koná dne 30. l0.2017 od 10:00 hod.
v za§edací místno§ti Úřadu městy§e Štěkeň
Náwh znrěny č. 6 uzemního plánu obce §tékeřt (déne Éžjel ,,Změtta"), je připraven k nahlédnutí
na Úřadu městyse Štěter.Doporučujeme vyťítk na}rlédnutído dokumentace uřední hodiny, tj.
pondělí a středa od 7.00 hod do l1, 30 hod a od 12,30 do 17,00 hod., útery a čtvrtek od 7.00 hod do
1,00 hod. Dále je návrh Zmény
11, 30 hod a od 12j0 do 16,00 hod_.
vystaven na www strankách městyse St
Podle § 50 odst. 2 stavebního zékonamohou dotčenéorgány uplatnit svá stanoviska do 30 dnŮ ode
dne jednrárú na adresu pořizovatele, tj. Úřadu městyse Štěketr.Ve stejné lhůtě mohou sousední obce
uplatrit připomínky.
Podle § 50 odst. 3 můžekaždý ve lhůtě 30 dnů ode dne doruěení této vyhlíšky uplatrit u pořizovatele své připomínky k náwhu.
Podle § 50 odst. 7 píedá krajslcý úřad své stanovisko k náwhu z hlediska zajištění koordinace vyrrživáníúzemis ohledem na širšííuenlrrivztahy, souladu s politikou územníhorozvoje a s ÚPD vydanou krajem do 30 dnů od obdňenl stanovisek a připomínek.

Ke stanoviskům a připomínlcírn uplaúrěným po uvedených lhůách se v souladu s § 50 odst.
stavebního zákola nepřihlíží.

Bohrrmil Bláha
starosta městyse

Vyvěšeno:

Sejmuto:

3

Obdrží:
Dotčenéorgány:

l.Ministerstvo dopravy, nábřežiludvíka Svobody 12, nó 15 Praha 1
kultury Maltézské náměstí 47lll, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
prumyslu a obchodu sekce energetiky, Na Františku 32,1l0 15 Praha
vnitra" odbor správy majetku, P.O.BOX 2llOSM, I70 34Praha7
zdravotnictví, odbor investičního tomoje, Palackého nátm.4,128 0l haha2
životního prostředí, odbor výkonu státni správy II, Mánesova3,370 01 ČeskéBudějovice

2.Ministerstvo
3.Ministerstvo
4.Ministerstvo
S.Ministerstvo
6.Ministerstvo

KrajskY uřad _ Jihočeslcý kraj, U Zilrrrlftro stadionu t952/2,370 76 ČeskéBudějovice
7. - odbor životníhoprosfiedí, zemědělství a lesnicfuí
8.- odbor kultury a památkové peěe
9.- odbor dopravy a silničniho hospodářství
Městslcý úřad Strakonice, Velké náměstí 2,386 21 Strakonice
l0.- odbor životního prosťedí
11.- odbor dopravy
12.- odbor stavební, odd. památkové péěe

l3,Hasičshý Ácíuanrtý sbor Jihočeskéhokraje,tuemri odbor Síakonice, Podsrpenslcí 438,386 0l
strakonice
l4.Krajská hygienická stanice Jihďeského kraje, územnípracoviště Strakonice, ZiŽkova 505, 386 01
strakonice
l5.Krajská veterinární spnáva pro Jihoěeský kraj, inspektorát CB, Severní 9,370 10 Ceské Budějovice
00 Plzeň
1
1 6.0bvodní báňslcý úřad pro ínemi krajů Plzeňského a Jihoěeského, řftímalého 1, 30l

ID z49per3
l8.Statní energeticŘá inspekce, územni inspektonít pro JihočeskY kraj, Lipenslcí I7, 370 01 České
17.Strátní pozemkový úřad,

Budějovice

19.sátní úfud pro jadernou bezpečnost, regionální centrum Kamennri 262 31 IN.Íillln
2g.Ministerswó obrany Č& odbor ochr. územníchájmů ař7zeniprogramů nemovité infrastruktury, Teplého
1899, 530 02 Pardubice

Krajslcý úřad:
2l.Krajský uřad - Jihoěesloý kraj, odbor regionálního rozvoje, územníhoplánování, stavebního řádu
investic, U Zimního stadionu I952l2,370 76 Ceské Budějovice
Prciektant:
zZ$rirh^a Krampera, architelríi, s.r,o., Riegrova l745l5g,370 01 ČeskéBudějovice
§ousední obce:
23,Město Strakonice
24.Obec Přešťovice
25.0bec Kestřany
26.}bec Čejetice
27.Obec Dobev

28.0bec Osek

a

