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Městský úřad Strakonice 
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Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše č. j.:   

Sp. zn.: MUST/053986/2019/OR/hud  

   

Vyřizuje: Bc. Jana Hudáková  

Telefon: 383 700 850  

E-mail: jana.hudakova@mu-st.cz  

   

Datum: 6. 12. 2019  

   

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ DATA KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO 

PLÁNU ŠTĚKEŇ 
                                                                 

Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve 

věcech územního plánování podle § 6 odst. (1) písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje, že v souladu s § 50 

odst. 2) stavebního zákona bude návrh Územního plánu Štěkeň projednáván na společném 

jednání  

 

ve středu  8. 1. 2020 v 9:00  

v zasedací místnosti městyse ve Štěkni 

 

Návrh územního plánu Štěkeň zpracovává autorizovaný architekt Ing. arch. Filip Dubský, Čéčova 13, 370 04 

České Budějovice. 

Projektanta tímto žádáme o účast a zajištění odborného výkladu.  

Dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce tímto zveme ke společnému jednání.  

S návrhem Územního plánu Štěkeň je možno se seznámit od 6. 12. 2019  

do 8. 1. 2020 na Městském úřadu Strakonice (u Bc. Jany Hudákové, odbor rozvoje, oddělení úřad 

územního plánování, budova Komerční banky, vchod z ulice Na Stráži, 3NP, číslo dveří 6308, tel. 383 700 850). 

Jelikož není možné návrh Územního plánu Štěkeň zveřejnit v plném rozsahu na úřední desce, je v souladu s 

§ 20 a § 20a stavebního zákona a § 172 odst. (2) správního řádu zajištěno zveřejnění způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve strojově čitelném formátu a to na internetových stránkách Městského úřadu 

Strakonice (www.strakonice.eu  - sekce Město, Projekty města, ÚPD obcí, Územně plánovací dokumentace 

obce Štěkeň) a na internetových stránkách městyse Štěkeň (http://www.steken.cz).  
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Podle § 50 odst. (2) stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode 

dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky. Dle § 22 stavebního zákona se 

stanoviska a připomínky uplatňují písemně. 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele připomínky. 

 

K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.  

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

Ing. arch. Marta Slámová       v zastoupení                         Ing. Jaroslav Bašta, v. r. 

vedoucí odboru rozvoje                                                    vedoucí oddělení územního plánování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:                                                                          Vyvěšeno na elektronické úřední desce 

Sejmuto dne:                                                                             Sejmuto z elektronické úřední desky: 
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