
 

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE 
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec *MMTSSL03379762*  

 *MMTSSL03379762* 
 

 

IČ 00297313 
DIČ CZ00297313 

Č. ú. 1621781/0100  

IDS 4anbqsj 
Fax 558 306 143 
Telefon 558 306 111 

www.trinecko.cz 

    

VÁŠ DOPIS ZN.:   Dle rozdělovníku 
ZE DNE:    
ČÍSLO JEDN.: MMT/52050/2020  
SPIS. ZN.: SŘaÚP/00759/2018/Dz  
   
VYŘIZUJE: Ing. Darina Dzivá  
TELEFON: 558 306 234  
E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz  
   
DATUM: 14.09.2020  
   

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Střítež 

Magistrát města Třince, odbor stavebního řádu a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako 
úřad územního plánování příslušný podle § 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"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona 
zpracování návrhu Územního plánu Střítež. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu veřejnou 
vyhláškou.  

Dle ustanovení § 50 odst. 3 může každý do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky 
uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se 
nepřihlíží. 

Návrh Územního plánu Střítež je v souladu s ust. § 20 stavebního zákona vystaven k nahlédnutí 
ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky:  

 u pořizovatele, tj. v kanceláři č. 205 Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 
Třinec denně, nejlépe pak v pondělí a středu od 8,00 do 17,00, v úterý, čtvrtek a pátek 
od 8,00 do 13,00, 

 v obci, pro kterou je pořizován, tj. v budově Obecního úřadu Střítež, Střítež č.p. 118, 
739 59  Střítež u Českého Těšína, (nejlépe po telefonické domluvě), 

 dálkovým přístupem na internetové adrese www.trinecko.cz. 

Předmětem návrhu je pořízení územního plánu pro celé správní území obce Střítež dle stavebního 
zákona v platném znění, jeho prováděcích vyhlášek, v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací a další. 

„otisk razítka“ 

 
 
 
Ing. Věra Pindurová  v. r. 
vedoucí odboru 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Darina Dzivá 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně po dobu 15 dnů 
od vyvěšení (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou. 
 
Pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení na úřední desce úřadu, který písemnost doručuje (tj. Magistrát města Třince, 
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec) 
 
 
Vyvěšeno den:…………….      Sejmuto dne: …………….. 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne…………….…a sejmuto dne…………….. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění, vyvěšení, sejmutí tohoto oznámení. 
 
Po sejmutí vraťte potvrzenou Veřejnou vyhlášku s vyznačením data zveřejnění, vyvěšení a sejmutí Magistrátu města 
Třince. 

 

 

Doručí se 

 veřejnosti veřejnou vyhláškou 

 

Rozdělovník 

1) Obec Střítež, IDDS: zkqb4rp 
sídlo: Střítež č.p. 118, 739 59  Střítež u Českého Těšína 

2) statutární město Třinec, Magistrát města Třince, IDDS: 4anbqsj  
sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. 
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