
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Tel.: 558 306 111 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Fax: 558 306 143 Expozitura Třinec, č. účtu: 1621-781/0100
www.trinecko.cz IČ: 002 97 313, DIČ: CZ0097313

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu obce Střítež změna č. 2 
formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému jednání

Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování (dále jen „úřad územního 
plánování“), jako pořizovatel územního plánu obce Střítež, na základě žádosti obce Střítež a 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), oznamuje v souladu s § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 52 stavebního zákona,

zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu obce Sřítež změna č. 2,

formou opatření obecné povahy a zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek 
k tomuto návrhu. 

Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu obce Sřítež změna č. 2, 
v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona, se koná dne

8. 1. 2014 v 15,00 hodin v budově Obecního úřadu Střítež.

Návrh územního plánu obce Střítež změna č. 2 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po 
dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky:

- u pořizovatele, tj. v kanceláři č. 205 Městského úřadu Třinec, Jablunkovská160,

739 61 Třinec denně, nejlépe pak v pondělí a středu od 700 do 1630, úterý, čtvrtek a 

pátek od 800 do 1300,

- v obci, pro kterou je změna územního plánu pořizována, tj. v budově Obecního úřadu 

Střítež, č. p. 118, 739 95 Střítež u Českého Těšína denně, nejlépe pak v pondělí a 

středu od 800 do 1630,

- v elektronické podobě na internetové adrese www.obecstritez.cz, www.trinecko.cz. 

- dle rozdělovníku -
Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MěÚT/60001/2013/SŘaÚP/Dz

Vyřizuje: Ing. Darina Dzivá
Tel.: 558 306 234
Fax: 558 306 237
E-mail: darina.dziva@trinecko.cz
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Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání v souladu s § 52 stavebního zákona:
- může každý uplatnit své připomínky,
- vlastníci staveb a pozemků dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 

zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“) mohou uplatnit námitky,
- dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanoviska k částem 

řešení, které byly od společného jednání změněny.
Dotčené osoby ve své námitce uvedou odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezí území dotčené námitkou.

K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se dle ustanovení § 52 odst. 4 
stavebního zákona rovněž nepřihlíží.

Při veřejném projednání se dle § 22 odst. 3 stavebního zákona stanoviska, námitky a 
připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání.

Připomínky a námitky lze dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu přede dnem konání 
veřejného projednání, příp. do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání, uplatnit písemně na 
adrese Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 
160, 739 61 Třinec. Připomínky musí splňovat náležitosti podání podle § 37 správního řádu, 
tj. musí být patrno, kdo připomínku uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje.

Návrh opatření obecné povahy řeší zejména zapracování nově vymezovaných 
zastavitelných ploch pro bydlení. 

„otisk úředního razítka“

Ing. Věra Pindurová, v. r.
vedoucí odboru SŘaÚP
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Doručí se:

- Veřejnosti veřejnou vyhláškou

- Dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Střítež a sousedním obcím jednotlivě

Rozdělovník
Dotčené orgány

1) Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

2) Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy IX, Českých legií 5, 
702 00 Ostrava 1

3) Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, PO box 103, 728 03 Ostrava 1

4) Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

5) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava 2

6) KHS MS kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek

7) HZS MS kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 1479, 738 02 Frýdek-Místek

8) Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Úsek nemovité infrastruktury Olomouc,
1. máje 1, 771 11 Olomouc

9) Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava 
– Vítkovice

10)Státní energetická inspekce, Provozní 1, 722 00 Ostrava – Třebechovice

11)Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Ostrava, Syllabova 21, 

703 00 Ostrava

12)Městský úřad Třinec, koordinované stanovisko, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

13)Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha

14)Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3,170 34 Praha 7

15)Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

Obec řešeného území

16)Obec Střítež, Střítež 118, 739 95 Střítež u Českého Těšína

Sousední obce

17)Obec Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice

18)Obec Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník

19)Obec Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice

20)Obec Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59 Vělopolí

Zodpovědný projektant

21)Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Ing. Arch. Magdaléna Zemanová, Martinovská 
3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí tohoto oznámení

Po sejmutí vraťte potvrzené oznámení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí Městskému úřadu 
Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
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