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Oznámení o vydání Změny é.2 územníhoplánu ŠtOpa
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doručeníZměny č. 2 územníhoplánu Štěpanovice a Úplného
znění územníhoplánu Stěpánovice po změně č, 2
Obecní úřaO Štěpánovice ve smyslu § 5 a 6 odst. (2) zákona č. 18312006 Sb,, o územnímplánování
a stavebním řádu, platném znění (dále téžstavební zákon) vykonávající působnost ve věcech
územníhoplánování oznamuie, v souladu s ustanovením § 172zákona č, 500i2004 Sb,, Správnl_rig, ,, " ,,
v plqtnQn1 znění (dále jen ,,správní řád"), že usnesenim Zastupitelstva obce Štěpánovice é. .i?.I..,!.V.,'-'
andl,l..k,Hla vydána Změna č. 2 územníhoplánu Štěpánovice podle § 55b (zkrácený posiup'
pořizování změny územníhoplánu) formou opatření obecné povahy a dále oznamuje doruěení
Úplného znění územního plánu Štěpánovice po změně č. 2.

Obec Štěpánovice touto veřejnou vyhláškou doručuje dokumentaci Změny č. 2 územního plánu
Štěpánovice a Úplného znění územního plánu Štěpánovice po změně č. 2.
Předmětem řešeníZměny č. 2 ÚP Štěpánovice je přesun čistírnyodpadních vod (dále jen ,,ČOV";
jihovýchodním směrem od původníhoumístěnív jižníčásti sídla Vranín, mezi rybníky Včelničný
a Trávničný, včetně vymezení koridoru pro kanalizaci k přesunuté ČOV. Dále je zastavěné území
rozšířeno o plochu bydlení a plochu občanskéhovybavení - sport v severní části Štěpánovic a plochu
výroby a skladováníjižně od sídla Skalice.

Podle § 172 odst. (2) správního řádu dále oznamujeme, že opatření obecné povahy, kteným byla
vydána Změna ó.2 územníhoplánu Štěpánovice a Úplné znění Úe Štepanovice po změně č. 2, není
možnévzhledem kjejich rozsahu zveřejnit na úřednídesce, Ztohoto důvodu je Opatření obecné
povahy včetně grafických příloh a Úplné znění ÚP Štěpanovice po změně č. 2 k nahlédnutíod data
zveřejnění této vyhlášky na Obecním úřadu Štěpánovice, tel. 387 984 967. Dále je opatření obecné
povahy a Uplné znění Úe Štepanovice po změně č. 2 vystaveno na web. stránkách obce
Štěpá novice
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Poučení
Změna č.2 územníhoplánu Štěpánovice vydaná formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dne doručenítéto veřejné vyhlášky, tj, patnáctým dnem po jejím vyvěšení,
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění můžekaždý nahlédnout u správního orgánu, ktelý
opatření obecné povahy vydal.
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle
prostředek.
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§ 173 odst,

(2) správního řádu podat opravný

ra3ftó}:.

o

í,,.*""W
' ťÉ.Ái,]',ťit
B.*:
,:-rl;á:\Lr
-,ffĚ
i).;,,,O
4J'
,

\'rý^

,*r

l,

Stránka 2 z 2

é,/
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Zastupitelstvo obce Štěpánovice

l.
ll.

Bere na vědomí
dokumentaci Změny ó, 2 ÚP Štěpánovice.
Konstatuje,

že návrh Změny č, 2 UP Štěpánovice není v rozporu s Politikou územníhorozvoje,

v platném

znění, s územně plánovacídokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotěených orgánů, že není
v rozporu s výsledkem řešenírozporů, protože k nim nedošlo a není po dopracování v rozporu se
stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje.

lll.

Vydává
Změnu ě.2 ÚP Štěpánovice formou opatření obecné povahy v rozsahu výrokové části 3 stran
textu A4 a 3 výkresů, dále odůvodněnívrozsahu 8 stran textu A4 a 2 výkresů.
Veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje vydáníZměny č, 2 ÚP Štěpánovice

1.
2.

lV. Ukládá

starostovi obce Štěpánovice zajistit prostřednictvím pořizovatele:

1.
2,
3.

uloženídokumentace Změny č.2 ÚP Štěpánovice, včetně dokladů o jeho pořizování u obce
štěpánovice;
vyhotovení a poskytnutí dokumentace Změny č.2 UP Štěpánovice, opatřených záznamem
o účinnostipříslušnémustavebnímu úřadu a úřadu územníhoplánování ČeskéBudějovice,
Krajskému úřadu Jihočeský kra1;
zveřejnit údaje o vydané Změně č.2 ÚP Štěpánovice, způsobem umožňujícímdálkový přístup
na we b strán kách obce hltpsjlrywvrslepa[s!§c€u

Přílohy:
1.

2.
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