Údaje o vydaném Územním plánu Nové Strašecí
pro zveřejnění dálkovým přístupem dle požadavku § 165 odst. 3) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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Řešeným územím územního plánu je území města Nové Strašecí, katastrální území
Nové Strašecí, kraj Středočeský.
Pořizovatelem územního plánu byl Městský úřad Nové Strašecí a to jako pořizovatel
příslušný k pořízení územního plánu podle § 6 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále „stavební
zákon“). Pořizovatelská činnost k územnímu plánu byla realizována na základě smlouvy
s fyzickou osobou splňující zákonné předpoklady pro výkon pořizovatelské činnosti v
souladu s §24 stavebního zákona.
Projektant územního plánu: Ing. arch. Martin Jirovský PH.D., autorizace České komory
architektů č. 3311. Zpracovatel územního plánu: Ateliér M.A.A.T., spol. s r.o.
O pořízení Územního plánu Nové Strašecí rozhodlo dne 1.3. 2012 Zastupitelstvo města
Nové Strašecí.
Územní plán Nové Strašecí byl vydán Zastupitelstvem města Nové Strašecí dne 14.12.
2017 formou opatření obecné povahy č.1/2017. Územní plán nabyl účinnosti dne 2.1.
2018.
Dne 11. 9. 2019 byl na MěÚ podán návrh Ing. Jaroslava Stehlíka na pořízení změny
územního plánu. Návrh na pořízení změny byl podán v souladu s požadavkem § 46
stavebního zákona městu Nové Strašecí.
Obsah změny, jeho doplnění a upřesnění, byl schválen Zastupitelstvem města Nové
Strašecí dne 26. 9. 2019.
Zajištění pořizovatelských činností pro změnu ÚP prováděla Ing. Filipa Turazová.
Zajištění zpracovatelských činností pro změnu ÚP prováděla Ing. arch. Michaela
Dejdarová, IČO: 71 407 014.
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu v rámci zkráceného postupu
pořizování proběhlo dne 29. 7. 2020 v budově Městského úřadu v Novém Strašecí.
Na základě všech provedených úkonů pořizovatel vyhodnotil, že na základě výsledků
veřejného projednání změny je možné návrh změny č. 2 územního plánu předložit k
vydání Zastupitelstvu města Nové Strašecí v souladu s § 54 stavebního zákona.
Změna č. 2 Územního plánu Nové Strašecí byla vydána Zastupitelstvem města Nové
Strašecí dne 17.12. 2020 formou opatření obecné povahy. Změna č. 2 Územního plánu
nabyla účinnosti dne 29.1. 2021.
Pořizovatel zajistil uložení dokumentace v souladu s §165 odst.1) stav. zákona. Úplné
znění (textová a grafická část) územního plánu po změně č. 2 je po jeho vydání uloženo
a je možné do výše uvedené územně plánovací dokumentace nahlížet na těchto místech:
a) Městský úřad města Rakovník, úřad územního plánování
b) Městský úřad města Nové Strašecí, stavební úřad
c) Krajský úřad Středočeského kraje.
Do dokladové části dokumentace územního plánu po změně č. 2 je možné nahlížet na
Městském úřadu v Novém Strašecí.
Územní plán po změně č. 2 Nové Strašecí bude zveřejněn k nahlédnutí na
internetové adrese města a to www.novestraseci.cz
Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy, tzn. nabytím účinnosti
Územního plánu Nové Strašecí po změně č. 2 pozbyl platnosti Územní plán města
Nové Strašecí vydány Zastupitelstvem města Nové Strašecí dne 14.12. 2017 formou

opatření obecné povahy č.1/2017, s účinností dne 2.1. 2018.

