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OZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ 

O VYDANÉ ZMĚNĚ č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRADIŠTKO 

A PRÁVNÍHO STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 6 
 

 

Obecní úřad Hradištko, jako pořizovatel změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Hradištko podle 

ustanovení § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) 

v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo obce Hradištko na svém zasedání dne 21.9.2022 vydalo 

změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru (dále též „ÚPNSÚ“) Hradištko. Datum nabytí účinnosti 

změny ÚPNSÚ Hradištko, vydané formou opatření obecné povahy, je dne 7.10.2022. 

 

Změnu č. 6 ÚPNSÚ Hradištko zhotovil projektant Ing. Petr Laube, autorizovaná osoba, ČKA 03 889. 

Změna ÚPNSÚ se skládá z textové části výroku a odůvodnění a z grafické části výroku a odůvodnění. 

Změna neřeší rozšíření zastavitelného území, upravuje prostorové podmínky pro zástavbu a změnu 

funkce v zastavitelném území. Část odůvodnění je zpracovaná pořizovatelem a zde je zapracován 

výsledek přezkoumání dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. 

 

V souladu s § 165 stavebního zákona Vás informujeme, že do vydané změny č. 6 územního plánu 

sídelního útvaru Hradištko a úplného znění této územně plánovací dokumentace po vydání změny č. 6 

ÚPNSÚ můžete nahlédnout: 

• na Obci Hradištko v tištěné podobě, kde je uložena i dokladová dokumentace 

• na webové adrese Obce Hradištko: http://www.hradistko.cz. 

 

Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru a úplné znění územního plánu sídelního útvaru Hradištko 

po vydání změny bylo poskytnuto: 

• Městskému úřadu Černošice, Odboru výstavby a územního plánování, úřadu územního plánování 

• Úřadu městyse Štěchovice, stavebnímu úřadu 

• Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru územního a stavebního řízení, oddělení územního 

řízení. 

 

 

 

 

               Radka Svobodová 

                           starostka obce 
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