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OZNÁMENÍ 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRANNÝ 
 

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad 
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí 
zastupitelstva obce Stranný o pořízení Změny č. 1 územního plánu Stranný zkráceným postupem pořídil 
v souladu s § 55b stavebního zákona zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Stranný. 

 
Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům, krajskému úřadu, 
obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím, že veřejné projednání návrhu ze Změny 
č. 1 územního plánu obce Stranný se koná na obecním úřadě Stranný. 
 

ve středu 25. 8. 2021 v 18 hodin. 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky. 
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá 
stanoviska. 

 

Příslušná dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na Městském úřadu 
Benešov, na Odboru výstavby a územního plánování, úřadu územního plánování, v 1. patře číslo dveří 
102 (doporučujeme využít úřední dny, v ostatní dny nejlépe po telefonické dohodě, kontaktní osoba 
je Ing. Michal Fišer) a současně na obecním úřadě Stranný (a to vždy v úředních hodinách). 
Dokumentace je zveřejněna též na webových stránkách města Benešov www.benesov-city.cz a obce 
Stranný www.stranny.xf.cz 

 

Námitky, stanoviska a připomínky lze podat ve výše uvedené lhůtě písemnou formou na adresu 
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, Masarykovo 
náměstí 100, 256 01 Benešov. 
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Upozornění: 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. K stanoviskům, námitkám 
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo 
regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 

V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezení území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru se nevztahuje na zástupce 
veřejnosti. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Michal Fišer 
odborný referent 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

Město Neveklov, IDDS: mssbcgw 
Obec Křečovice, IDDS: hspajnk 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, IDDS: 
hhcai8e 
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, inspektorát Benešov, IDDS: wx98b5p 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského, IDDS: rn6aas6 
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská č.p. 81/11, 
150 00  Praha 5-Smíchov 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf 
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad, 
Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01  Benešov u Prahy 
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01  
Benešov u Prahy 
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01  Benešov u 
Prahy 
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, památkové péče, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 
01  Benešov u Prahy 
Štádlerová, IDDS: cbj6si4 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
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