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Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, dle § 6, odst.(1) písm.c) zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizuje 
na žádost obce Dřešín změnu č.2 územního plánu obce Dřešín. 
V souladu s § 52 odst.(1) stavebního zákona a § 25 zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení, 
v platném znění oznamuje zahájení řízení o vydání návrhu změny č.2 územního plánu obce. 

Jedná se o pět lokalit.
U jedné lokality se jedná o změnu funkčního využití „vodní plocha“ na funkční využití „bytová 
zástavba“.
U dvou lokalit se jedná o změnu funkčního využití „pole“ a „zahrady, louky, pastviny“  na funkční 
využití „bytová zástavba“.
A u dvou lokalit se funkční využití nemění, zůstává funkční využití „bytová zástavba“, mění se 
II.etapa   na  I.etapu.  V jedné  z těchto  lokalit  se  přehodnotí  navržená  komunikace  pro  obsluhu 
pozemků v této lokalitě. 

Veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu obce Dřešín se uskuteční ve středu, 
dne 26.1.2011, v 16,00 hodin, na Obecním úřadě Dřešín.

Návrh změny č.2 územního plánu obce Dřešín je připraven k nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky na Obecním úřadě Dřešín a na MěÚ Strakonice, odboru rozvoje, úřadu 
územního plánování.
Návrh územního plánu je také uveřejněn na internetových stránkách Městského úřadu Strakonice - 
územní plánování, územně plánovací dokumentace obcí.

Nejpozději při veřejném projednání mohou uplatnit své námitky proti návrhu změny č.2 územního 
plánu vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš 
-ných opatření a zastavitelných ploch.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

otisk úředního razítka
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