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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Územního plánu obce Střítež - změna 
č. 2 formou opatření obecné povahy

Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), 
věcně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu 
s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu a ve spojení s ustanovením § 20 
stavebního zákona touto veřejnou vyhláškou vydání Územního plánu obce Střítež -
změna č. 2 formou opatření obecné povahy.

Zastupitelstvo obce Střítež, příslušné dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona 
za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 správního řádu, vydalo 
na svém 29. zasedání dne 11. 06. 2014 Územní plán obce Střítež - změna č. 2 formou 
opatření obecné povahy.

Územní plán obce Střítež - změna č. 2 obsahuje textovou část řešení (Výrok) a grafickou 
část sestávající z výkresů:
      Výkres základního členění území 1 : 5 000 
B3. Závazné funkční členění území obce, limity využití území 1 : 5 000 
B4. Doprava 1 : 5 000
B7. Plochy veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000

Nedílnou součástí je i část Odůvodnění, které se rovněž skládá z textové a grafické části:
B2. Komplexní urbanistický návrh 1 : 5 000
B8. Vyhodnocení záborů půdy 1 : 5 000
B9. Širší vztahy 1 : 50 000

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MěÚT/28696/2014/SŘaÚP/Dz

Vyřizuje: Ing. Darina Dzivá
Tel.: 558 306 234
Fax: 558 306 237
E-mail: darina.dziva@trinecko.cz

Datum: 19.6.2014



- 2 -

Předmětem Územního plánu obce Střítež – změna č. 2 je zejména zařazení několika 
pozemků fyzických osob mezi pozemky určené k zástavbě rodinnými domy a prověření 
souladu této územně plánovací dokumentace s Politikou územního rozvoje ČR a se 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Oznámení o vydání Územního plánu obce Střítež - změna č. 2 veřejnou vyhláškou bude 
vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a internetové úřední desce Obecního 
úřadu Střítež a Městského úřadu Třince.  

Úplné znění Územního plánu obce Střítež - změna č. 2 bude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup nejméně po dobu vyvěšení oznámení o vydání územního plánu 
veřejnou vyhláškou na webových stránkách obce Střítež (www.obecstritez.cz) a u 
pořizovatele (www.trinecko.cz). Po celou tuto dobu lze do opatření obecné povahy 
nahlédnout u obce, pro kterou je pořizován. 

Opatření obecné povahy bude po nabytí účinnosti přístupné na Městském úřadě Třinec, 
Odbor stavebního řádu a územního plánování, u Obce Střítež a na webových stránkách 
obou těchto orgánů.

Opatření obecné povahy nabývá podle § 173, odst. 1 správního řádu účinnosti 15. dnem 
po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Střítež.

Poučení:
Proti Územnímu plánu obce Střítež - změna č. 2 vydané formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. Věra Pindurová, v.r.
Vedoucí odboru

Tato veřejná vyhláška musí být zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 
nejméně po dobu nejméně 15 dnů od vyvěšení (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů).

Vyvěšeno dne:………………………….. Sejmuto dne: …………………………..

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne………………… a sejmuto dne………………

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

Po sejmutí vraťte potvrzené Oznámení s vyznačením data zveřejnění, vyvěšení a sejmutí Městskému 
úřadu Třinec.
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