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Veřejná vyhláška 
Řízení o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stružinec 

Obecní úřad Stružinec, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 
plánovací činnosti Vladimírem Mařanem, 5.Května 757, 51251 Lomnice nad Popelkou, č.o. 
611308622 (dále jen pořizovatel) dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), §§ 5, 6 odst. 2 a § 24 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), pořizuje Změnu č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) 
Stružinec. 

Pořizovatel na základě ustanovení § 52 odst. 3 a § 22 stavebního zákona a § 171 až 174 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tímto 

oznamuje 
veřejné projednání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stružinec  

řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 Obecním úřadě ve Stružinci 
dne 5.6 2017v 17.30 hod. 

Návrh Změny č.1 Územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 2.5. do 30.5.2017 
na  

• Obci s rozšířenou působností – Městský úřad Semily, Stavební úřad, oddělení územního 
plánování 

  • Obci Stružinec 

 • Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 

Změna č. 1 ÚP Stružinec je zveřejněna na webových stránkách obce Stružinec 

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 své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k 
částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
Stanoviska, připomínky a námitky podávejte písemnou formou v uvedené lhůtě a zasílejte na 
adresu: 
Obecní úřad Stružinec, č. p. 191, 512 51 Stružinec v termínu do 25.4.2017 včetně. 

S pozdravem 

 
Milan Klikar 
starosta Obce Stružinec 
 
Příloha:  Opatření obecné povahy Návrh Změny č. 1 ÚP Stružinec 
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