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vrŘrlruÁ vyHLÁšKA
Městský úřad Vlašim zastoupený ve smyslu ust. § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění ( dále .1en stavební zákon) odborem výstavby a Úe, 1ako
pořizovatel Územního plánu Strojetice, oznamuje v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Stro.1etice a sousedním obcím dobu a místo konání
společnéhojednání o návrhu Územniho plánu Stroletice.

SpoleČnéjednáni k návrhu Územního plánu Strojetice (pro dotčenéorgány, krajský úřad a
sousední obce) se bude konat dne 2.7.2O20 v 9.00 hod na UeÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,
v zasedací místnosti v přizemí.
DotČenéorgány a krajský úřad uplatní svá stanoviska podle § 50 odst. 2 stavebního zákona do 30
dnů ode dne společneho.1ednání.
Sousedníobce uplatnísvépřlpomínky do 30 dnú ode dne společnéhojednání.
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží,

Vsouladu s § 50 odst.3 stavebního zákona můžekaždý do 30 dnů ode dne doručenítéto veřejné
vyhlášky o oznámení společnéhojednání návrhu Územního plánu Strojetice u pořizovatele uplainit
své písemnépřipomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží
Návrh Územního plánu Strojetice bude vystaven k nahlíženína MěÚ Vlašim, odboru výstavby a

územního plánování, kancelář č,204, na Obecném úřadu Stro.1etice a na úřední desce MěU Vlašim
https.//www.mesto-vlasim.czlporizovana-uzemne-planovaci-dokumentace/
Doporuču.leme využítúřednídny, jinak po telefonické domluvě.

Stanoviska a připomínky lze uplatnit písemně na adrese Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a
územníhoplánování, Jana Masaryka 302 258 01 Vlašrm.
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OBEC STROJETlCE
Strojetice 95
257 65 Čechtice

Telefonní ústředna: +420 313 039 313
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