OBEC STOŽICE
Stožice 63, 389 01 Vodňany, okres Strakonice
IČ: 48222623, Banka: KB Strakonice, č. ú. 4156450217/0100, tel. 383 383 387

Ve Stožicích dne 30.1.2017

Veřejná vyhláška

Zastupitelstvo obce Stožice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), za použití § 43 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012
Sb., § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188
odst. 4 stavebního zákona

vydává
na základě svého usnesení č. 4 ze dne 12.12.2016 Změnu č. 2 územního plánu obce Stožice
formou opatření obecné povahy, která obsahuje:
VÝROK
1) Textová část
2) Grafická část
a) Výkres základního členění v měřítku 1: 5 000 (část A, část B)
b) Hlavní výkres v měřítku 1: 5 000 (část A, část B)
c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1: 5 000
(část A)
a ODŮVODNĚNÍ:
1) Textová část
2) Grafická část
d) Výkres širších vztahů v měřítku 1: 50 000
e) Koordinační výkres v měřítku 1: 5 000 (část A, část B)
f) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1: 5 000 (část A,
část B)
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Změna č. 2 územního plánu obce Stožice je připravena k veřejnému nahlédnutí od 3.2.2017
do 20.2.2017 na Městském úřadu Vodňany, odboru výstavby a územního plánování
v kanceláři č. 4, na Obecním úřadu Stožice, na elektronické úřední desce Městského úřadu
Vodňany umožňující dálkový přístup – www.vodnany.eu a na elektronické úřední desce
Obecního úřadu Stožice umožňující dálkový přístup – www.stozice.cz (rozsah celé
dokumentace nedovoluje zveřejnit Změnu č. 2 územního plánu obce Stožice na úředních
deskách v tištěné podobě v plném znění).
Změna č. 2 územního plánu obce Stožice, bude po nabytí účinnosti v tištěné podobě uložena
na Obecním úřadu Stožice, Městském úřadu Vodňany, odboru výstavby a územního
plánování a na Krajském úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 2 územního plánu obce Stožice, nabývá
účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni
vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního
zákona a dalších právních předpisů.

POUČENÍ:
Proti Změně č. 2 územního plánu obce Stožice, vydané formou opatření obecné povahy nelze
podle § 173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat
opravný prostředek.

……………………………..
Ing. Marie Šíslová
místostarostka obce Stožice

……………………………..
František Marek
starosta obce Stožice
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Lhůta pro vyvěšení:
Městský úřad Vodňany a Obecní úřad Stožice vyvěsí tuto veřejnou vyhlášku na úřední desce
(v elektronické a i v tištěné podobě) po dobu minimálně 15 dnů tj. od 3.2.2017 do 20.2.2017.
Po uplynutí této doby vyznačení úřad datum vyvěšení a sejmutí, opatří veřejnou vyhlášku
razítkem a podpisem a zašle ji na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Vodňany, odbor
výstavby a územního plánování, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení
a sejmutí veřejné vyhlášky na veřejné i elektronické
úřední desce

