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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA    
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Sytno 

 
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování 
(pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1, písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších právních úprav předpisů 
 

oznamuje 
 

v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 a § 20 odst. 1 a 2 stavebního zákona projednání  návrhu zadání  
Územního plánu Sytno, která bude řešit správní území zahrnující katastrální území Sytno.  
Návrh zadání Územního plánu Sytno je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Stříbro a na úřední desce obce Sytno a 
dále na těchto na těchto místech:  
    -    na  Městském úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování ,  Masarykovo nám. 63,     
          Stříbro, II. patro, kanceláři č. 204, Bc. V. Hanzlíček, telefon č. 374 801 140, 
    -    na Obecním úřadu Sytno, Sytno 72, V. Bodis, starosta obce, telefon č. 374 624 425 
    -   v elektronické podobě na internetové adrese: http://www.mustribro.cz/ 

Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit  u pořizovatele písemné připomínky. V uvedené lhůtě 
může každý uplatnit své  připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad mohou do 30 dnů od obdržení 
návrhu zadání uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně analytických podkladů. Ve stejné lhůtě mohou 
uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. 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. 

K požadavkům, podnětům, nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

Své připomínky podávejte písemnou formou do podatelny MěÚ Stříbro, nebo zasílejte na adresu:   

                         Městský úřad Stříbro 
                          Odbor výstavby a územního plánování  
               Masarykovo nám. 1 
                     349 01 Stříbro                                           
 
Bc. Vladislav   Hanzlíček 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
Lhůta pro vyvěšení: 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Stříbro (pořizovatel) a obce Sytno.  
Současně  pořizovatel zveřejní toto oznámení  způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce  dne: …………………….Sejmuto z úřední desky dne:…………………………  
Razítko a podpis (orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení).      
  


