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Veřejná vyhláška  

 

Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Kamenné Žehrovice 
 

Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města  jako 

příslušný  pořizovatel Zprávy o uplatňování územního plánu pro obec Kamenné Žehrovice 

podle § 6 odst.1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon) v souladu s §55 odst.1 a  § 47 odst.2 stavebního zákona 

doručuje  veřejnou vyhláškou návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné 

Žehrovice za období 2017-2023.      

Pořizovatel doručil návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice 

veřejnou vyhláškou v souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 25 zák.  

č. 500/2004 Sb., správní řád a zajistil  možnost seznámit se s návrhem zprávy o uplatňování 

územního plánu ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky v souladu s § 20 stavebního zákona. 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na  úřední desce Magistrátu města Kladna a na úřední desce 

Obecního  úřadu Kamenné Žehrovice (§ 25 odst.3 správního řádu) a to i na úředních deskách 

umožňujících dálkový přístup www.mestokladno.cz,  www.kamennezehrovice.cz  . Vzhledem 

k  rozsahu návrhu není účelné vyvěsit na fyzické úřední desce celý obsah zprávy (vyvěšeno 

pouze jako oznámení, §172 odst.2 správního řádu) a proto  celý obsah Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Kamenné Žehrovice bude  zveřejněn  pouze způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice bude k nahlédnutí od  

24. ledna 2023 do 23.2. 2023 ( včetně) na:                           

• Magistrátu města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 

(I. patro, č. místnosti 105) v pracovních dnech  

• Obecním úřadu obce Kamenné Žehrovice (info tel. 312 658 007) v pracovních dnech.  

 

ADRESA PRACOVIŠTĚ: 

Magistrát města Kladna 

Oddělení  architektury, územního 
plánování a rozvoje města 
nám. Starosty Pavla 44 
 
DORUČOVACÍ ADRESA: 

Magistrát města Kladna 
nám. Starosty Pavla 44 
272 52 KLADNO 
 

 

 

Magistrát města Kladna 

Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 

 

Vaše zn.:

Č. jednací:

Kladno:Vyřizuje: 

OAÚR/35/23 

Ing.F.Turazová 
oprávněná úřední 
osoba 
č.T12/2006-KM 

 

9.1.2023 

http://www.mestokladno.cz/
http://www.kamennezehrovice.cz/
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Korespondenci zasílejte na adresu Magistrátu města Kladna, oddělení architektury, 

územního plánování a rozvoje města, Nám. Starosty Pavla 44, Kladno, 272 52. 

   

 
Postup dle § 47 odst.2)stav. zákona: 

-Do 15 dnů ode dne doručení Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice (veřejnou vyhláškou ) 

může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

-Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice mohou dotčené 

orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na 

obsah změny územního plánu Kamenné Žehrovice vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích 

podkladů.  

V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit 

podněty.  

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému 

úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

-Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku  uvede, zda má být návrh změn územního plánu posuzován z 

hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

- K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

 

 

 

 

                                                                     Ing. arch. František Műller 

                                         Vedoucí oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 

           Magistrátu města Kladna 

 

 

 

 
 

 

Vyvěšeno:24.1.2023 

Doručeno: 8.2.2023 

Bude sejmuto: 24.2.2023 

Skutečné datum sejmutí: 

                                          

 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve shodných termínech. 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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