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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ,,Z 7 DROUŽETICE“ 

 

Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve věcech 

územního plánování podle § 6 odst. 1) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje zahájení pořizování Územní studie Z7 Droužetice. Účelem územní studie 

je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území. 

Územní studie bude zpracována pro celou zastavitelnou plochu Z7 s funkčním využitím SO – plochy smíšené obytné. Jedná 

se o pozemky v severovýchodní části obce o celkové rozloze 5,5 ha, v současné době zemědělsky obhospodařované. 

Řešené území je od západu zpřístupněno a ohraničeno nezpevněnou komunikací na pozemku parc. č. 382/2 v k. ú. 

Droužetice,  od severu nezpevněnou komunikací na pozemku parc. č. 442/1 v k. ú. Droužetice a od jihu doprovodnou 

zelení kolem umělého koryta vodního toku na pozemku parc. č. 474/1 v k. ú. Droužetice. 

Návrh zadání Územní studie Z7 Droužetice je připraven k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje – úřadu územního plánování 

MěÚ Strakonice (budova MěÚ čp. 270 v ulici Na Stráži, 3. podlaží) u Bc. Jany Hudákové, tel. 383 700 850, e-mail: 

jana.hudakova@mu-st.cz, a také na internetových stránkách Městského úřadu Strakonice (www.strakonice.eu  - sekce 

Město, Projekty města, ÚPD obcí, Územně plánovací dokumentace obce Droužetice). 

Žádáme dotčené orgány, správce sítí atd. o vyjádření k předloženému návrhu zadání územní studie nejpozději do 30 dnů 

ode dne doručení. Stavební zákon projednání územních studií s dotčenými orgány neupravuje. Na základě zadání územní 

studie bude autorizovaným architektem zpracován návrh územní studie, který bude opětovně konzultován. 

Případné další informace Vám rádi poskytneme na odboru rozvoje Městského úřadu Strakonice. 

   

 

Ing. arch. Marta Slámová 

vedoucí odboru rozvoje 
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