
 
Identifikátor DS: 4gpbfnq tel:  383 700 111 IČ: 00251810 
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810 

 

 

Městský úřad Strakonice 

Odbor rozvoje  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše č. j.:   

Sp. zn.: MUST/007185/2021/OR/hud  

   

Vyřizuje: Bc. Jana Hudáková  

Telefon: 383 700 850  

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

   

Datum: 17. 2. 2021  

   

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ 
 

Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný 

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 byl v souladu s § 55 odst. (1) stavebního zákona 

zpracován návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Chrášťovice.  

Dle § 55 odst. (1) stavebního zákona se na projednání návrhu této zprávy použije přiměřeně § 47 odst. (1) až 

(4) stavebního zákona.  

V souladu s § 47 odst. 2) stavebního zákona mohou do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování 

územního plánu Chrášťovice dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatnit u pořizovatele 

(Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, oddělení územního plánování) vyjádření, ve kterém uvedou 

požadavky na obsah zprávy o uplatňování územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně 

plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad, jako příslušný úřad, u pořizovatele stanovisko, 

sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dnů před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán 

ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné 

připomínky. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se 

nepřihlíží.  

S návrhem Zprávy o uplatňování územního plánu Chrášťovice je možno se seznámit na Městském úřadu 

Strakonice (Bc. Jana Hudáková, odbor rozvoje, tel. 383 700 850, email: jana.hudakova@mu-st.cz) a na 

Obecním úřadu Chrášťovice (tel. 380 426 164). Návštěvu doporučujeme po telefonické nebo osobní dohodě, 

nebo v úředních hodinách.  
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Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Chrášťovice je možné zhlédnout i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a to na internetových stránkách města Strakonice (http://www.strakonice.eu/content/uzemne-

planovaci-dokumentace-obce-chrastovice) a na internetových stránkách obce Chrášťovice 

(https://www.chrastovice.cz/). 

 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. arch. Marta Slámová, v. r. 

vedoucí odboru rozvoje 

Městský úřad Strakonice  
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