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MĚSTO STRAKONICE 
                                                                                                   
Zastupitelstvo města Strakonice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

ve znění pozdějších předpisů  

 

v y d á v á 

formou opatření obecné povahy 

 

Změnu č. 8 územního plánu Strakonice, 
 

kterou se mění Územní plán Strakonice takto  

 

I. Textová část  
 

– na str. 26 úplného znění po změně č.1,2,3,4 a 8:  

Kapitola C. urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 

rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

V tabulkové části zastavitelných ploch - Podkapitola c.2.3.Strakonice ST 

pro plochu ST72  je zrušen text: 

ST72 Strakonice 

Nad  

Křemelkou 

On 

občanské 

vybavení-

neveřejný 

zájem 

 

Obsluha území – z místní komunikace  

Limity využití území:  OP kanalizace 

Podlažnost- s ohledem na okolní zástavbu  

 

pro plochu ST72  je vložen text: 

ST72 Strakonice 

Nad  

Křemelkou 

 Sbo 

smíšené 

obytné-bydlení 

a obč. vybavení 

  

0,20 
 

Obsluha území – z místní komunikace  

Limity využití území:  OP kanalizace, nadlimitní hluková 

zátěž, stanovené záplavové území Q100, mobilní operátor 

Podmínky – respektovat sousedství NBK č.71 (113) Otava ve 

Strakonicích  

Podlažnost- s ohledem na okolní zástavbu  
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TEXTOVÁ ČÁST VÝROKU  

ZMĚNY Č.8.ÚZEMNÍHO PLÁNU   STRAKONICE 
 

Textová část obsahuje 3 strany. 

 
 

GRAFICKÁ ČÁST  

ZMĚNY Č.8 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE  
 

Grafická část obsahuje: 

1. Výkres základního členění území v měřítku 1: 5 000 

2. Hlavní výkres v měřítku v měřítku 1: 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací není zpracován, neboť se změnou č.7 

nemění. 


