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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve
věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst. (1) a (2) a § 6 odst. (1) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“), že usnesením č.3 Zastupitelstva obce Střížov ze dne
18.12.2017 byla vydána

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍŽOV
v katastrálním území Střížov nad Malší

Změna č. 1 územního plánu Střížov (dále jen „změna ÚP) mění způsoby využití zastavitelných ploch
č. 7, 17 a 22 platného ÚP, posunuje plochu veřejného prostranství – komunikace na obecní pozemky
v souladu s projektovou dokumentací na komunikaci k ČOV a dále aktualizuje záměry ze ZÚR – ruší
záměr EP13 – vysokotlaký plynovod Velešin – Borovany, vkládá koridor pro vodovod V5.

V souladu s § 172 odst. (2) správního řádu dále oznamujeme, že opatření obecné povahy, kterým
byla vydána změna ÚP, není možné vzhledem k jeho rozsahu zveřejnit na úřední desce v úplném
znění. Z tohoto důvodu je na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a obce Střížov
zveřejněna tato veřejná vyhláška. Úplné znění změny ÚP je k nahlédnutí po dobu 15 dnů od data
zveřejnění této vyhlášky na:

IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 002 44 732

číslo tel. ústředny: 386 801 111

Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování, nám. Přemysla

Otakara II č. 1, 2, České Budějovice, IV. patro, č. dveří 401b, Ing. arch. E. Maříková,
tel. 386 803 011. Dále je úplné znění tohoto opatření obecné povahy vystaveno na www stránkách
města České Budějovice http://www.c-budejovice.cz a obce Střížov http://www.strizov.cz.
Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna
ÚP účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný
prostředek.

Ing. Luboš Lacina
vedoucí odboru
územního plánování, v. r.
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