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Městský úřad Strakonice 

Odbor rozvoje  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše č. j.: MUST/015901/2021/OR/hud  

Sp. zn.: MUST/053978/2019  

   

Vyřizuje: Bc. Jana Hudáková  

Telefon: 383 700 850  

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

   

Datum: 15.04.2021  

Vypraveno:   

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚKEŇ 

OZNÁMENÍ TERMÍNU VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
                                                                 

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 termín konání 

veřejného projednání návrhu Územního plánu Štěkeň (dále jen „ÚP Štěkeň“) podle § 52 stavebního 

zákona a § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). 

 

Návrh Územního plánu Štěkeň bude projednáván na veřejném projednání v souladu s § 22 

stavebního zákona 

 

ve středu  19. 05. 2021 v 15:00 h. 

S ohledem na současnou epidemickou situaci proběhne veřejné projednání 

formou online přenosu.  
 

V uvedeném termínu se můžete k přenosu připojit pomocí počítače nebo mobilní aplikace.  

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce (Microsoft teams).  

V případě, že nedisponujete internetovým připojením, je možné sjednat individuální schůzku 

s projektantem a pořizovatelem územního plánu. Tyto individuální schůzky proběhnou rovněž 

dne 19. 5. 2021 na úřadu městyse Štěkeň. Čas a místo schůzky je třeba domluvit předem 

nejpozději do 17. 5. 2021 s pořizovatelem územního plánu (Bc. Jana Hudáková, tel. 383 700 850, 

e-mail: jana.hudakova@mu-st.cz). 

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

České Budějovice.  
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S návrhem Územního plánu Štěkeň je možno se seznámit od 28. 12. 2020 do 26. 5. 2021 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) nebo na  Úřadu městyse Štěkeň. 

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).  

Podle § 52 odst. (1) a (2) stavebního zákona mohou pouze dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) k návrhu podat námitky, 

nejpozději však do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčené osoby musí v námitkách uvést 

odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Námitka musí 

obsahovat formální náležitosti pro podání vyplývající z § 37 správního řádu.  

Podle § 52 odst. (3) stavebního zákona, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý 

uplatnit své připomínky. Dotčené orgány ve stejné lhůtě uplatní svá stanoviska k návrhu územního plánu. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

Dle § 22 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně. 

Podle § 52 odst. (4) stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých 

bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad 

územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem,  nepřihlíží. 

 

Informace:  

Městský úřad Strakonice oznámil zahájení řízení o vydání Územního plánu Štěkeň a datum konání 

veřejného projednání vyhlásil na 3. 2. 2021 a následně na 17. 2. 2021 a 3. 3. 2021. Všechny 

uvedené termíny byly zrušeny z důvodu protiepidemických opatření. V návrhu územního plánu 

nedošlo v uvedeném období k žádným úpravám. Stanoviska, námitky a připomínky uplatněné 

v uvedeném období budou akceptovány. 

 

Pro informaci adresa URL pro připojení k přenosu: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_NjJmNzRhYjktNDJhMC00ZWQyLThlNDYtMTg3NDY0M2IzZjNl%40thread.v2%2F0%3

Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c5f9f38e-7c04-4a7c-812c-

34fc53849f35%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225b9f0143-54a7-40fa-a6f8-

eb951f78e947%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5ed35dfd-ca91-47d9-9df8-

9452f8710069&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

 
otisk úředního razítka 

 

Ing. arch. Marta Slámová, v. r. 

Vedoucí odboru rozvoje                                                           

 

 

Vyvěšeno dne:            Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  
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