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Skály 1. 9. 2011 
 

O z n á m e n í  
 
Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály - návrh zadání 
 
Obecní úřad Skály jako pořizovatel změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály podle 
§6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
 ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon"), oznamuje dle § 47 stavebního 
zákona veřejné projednávání 

 
návrhu zadání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru 

 

Skály 
 
 
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály (dále též jen "návrh 
zadání") je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Skály po dobu 30 dnů 
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Skály. Návštěvu 
doporučujeme v úředních hodinách, tj. v pondělí od 9,30 do 17,30 hod. a čtvrtek od 8,30 do 
17,00 hod., mimo úřední hodiny doporučujeme po telefonické dohodě se starostkou obce 
(724 188 863). Návrh zadání je též připraven k nahlédnutí na webových stránkách Obecního 
úřadu  (www.skaly.net). 
 
Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své 
požadavky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu 
Skály. Dále žádáme dotčené orgány, pokud v řešeném území nehájí zájmy dle zvláštních 
právních předpisů, aby tato skutečnost byla v jejich stanovisku výslovně zmíněna. 
Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou sousední obce uplatnit své podněty do 30 dnů 
od obdržení návrhu zadání na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu Skály. 
Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky na adresu 
pořizovatele, tj. Obecního úřadu Skály, do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou 
se oznamuje projednávání návrhu zadání, na úřední desce Obecního úřadu Skály. 
  
K požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
 
 
 
               
                                                                              Pavla Poláčková 
         starostka obce 
 
 
Příloha: návrh zadání změny č. 1 ÚPnSÚ Skály 
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 



 
 
Dotčené orgány: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy II, Jeronýmova 1, 370 01ČB 
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
Ministerstvo dopravy, odbor strategie, odd. ÚP, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce ner. sur., energetiky a hutnictví, Na Františku 32, 
110 15 Praha 015 
Ministerstvo obrany , Tychonova 1 , 160 01 Praha 6 
Ministerstvo zemědělství-Pozemkový úřad Písek , Nádražní 1988, 397 01  Písek  
Krajský úřad Jihočeského kraje,U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č.Budějovice 

-     odbor ŽP, zemědělství a lesnictví 
- odbor dopravy a silničního hospodářství  
- odbor kultury a památkové péče 

Městský úřad Písek , Velké nám. 114 , 397 19  Písek 
- odbor životního prostředí 
- odbor výstavba a územního plánování – orgán státní památkové péče 
- odbor dopravy  

Krajská hygienická stanice Jč kraje, se sídlem v Českých Budějovicích – územní pracoviště 
Písek, Čapkova ul. 397 01 Písek   

Krajská veterinární správa, Vrcovická  2227, 397 01 Písek  
Obvodní báňský úřad Příbram, nám. T.G. Masaryka 145, PO BOX 14, 261 80 Příbram I 
Vojenská, ubytovací a stavební správa  Praha, Hradební ulice  12, P.O.Box č.3, 110 15  

Praha 1 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územ. odbor Písek, Vrcovická 2223, 397 01 
Písek  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, poštovní schránka 10, 370 07 České Budějovice 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát, Lipenská 17, 370 21České Budějovice  

 

Krajský úřad: 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního 
řádu a investic, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
 
 
Sousední obce: 
Město Protivín 
Obec Drahonice 
Obec Heřmaň 
Obec Pohorovice-Kloub 
Obec Ražice 
 

 


