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Oznámení o konání veřejné
 
Magistrát města Kladna, oddělení
příslušný pořizovatel výše uveden
plánování a stavebním řádu, ve zn
v souladu s § 52 odst.1 stav. zákona
Územního plánu Libušín.  
 

Veřejné projednání spojené s
dne 17.5.  2016 v 17. hod. v

                                           
Výzva podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
 (2) Námitky proti návrhu 
pozemků a staveb dotčených návrhem 
 (3) Nejpozději do 7 dnů
připomínky a dotčené osoby podle 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dot
námitkou. Dotčené orgány a kra
stanoviska k částem řešení, které byly od spole
změněny. K později uplatněným stanovisk
 
Orgánem obce pro uplatnění př
obec radu nevolí, pak zastupitelstvo (§ 6 odst.6
 
Magistrát města Kladna, oddělení 
možnost seznámit se s návrhem 
doručen veřejnou vyhláškou v
řádu, viz. a úřední deska Magistrátu m
Libušín ( §25 odst.3 správ. řádu
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Veřejná vyhláška 
ejného projednání návrhu změny č.1. Územního plánu

oddělení architektury a územního plánování  a rozvoje m
izovatel výše uvedeného územ. plánu  podle § 6 zák. č. 183/2006 Sb. o územním 

ádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) vám 
s § 52 odst.1 stav. zákona konání  veřejného projednání návrhu  

ejné projednání spojené s odborným výkladem se bude konat 
v Libušíně  ( centrum města) na adrese: Náb

. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
) Námitky proti návrhu změn územního plánu mohou podat pouze vlastníci 

ených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce ve
do 7 dnů ode dne  veřejného projednání může každý uplatnit své 

ené osoby podle odstavce 2.) námitky, ve kterých musí uvést od
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dot

a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lh
ešení, které byly od společného jednání (§50 stavebního zákona

ěným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nep

připomínky je v samostatné působnosti rada obce, v
obec radu nevolí, pak zastupitelstvo (§ 6 odst.6d.) staveb. zákona).  

ddělení architektury, územního plánování a rozvoje 
návrhem změn územního plánu. Návrh změn územního plánu 

ejnou vyhláškou v souladu s § 52 odst.1 stav. zákona a v souladu s § 25 správního 
Magistrátu města Kladna a na úřední deska  Městského 
řádu). Vzhledem k  rozsahu návrhu změn úz. plánu není ú
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Územního plánu Libušín. 

a rozvoje města jako 
. 183/2006 Sb. o územním 

 (stavební zákon) vám oznamuje 
návrhu  změny č.1. 

odborným výkladem se bude konat  
na adrese: Nábřeží č.pop. 15.  

. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu: 
územního plánu mohou podat pouze vlastníci 

a zástupce veřejnosti. 
že každý uplatnit své 

námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
ená práva a vymezit území dotčené 

ve stejné lhůtě 
stavebního zákona) 

ipomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

sobnosti rada obce, v případě, že 

rozvoje zajistil  
územního plánu  je 
souladu s § 25 správního 
ěstského úřadu města  

úz. plánu není účelné 

a rozvoje města 

Kladno: 30.3.2016 
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vyvěsit na úřední desce celý obsah 
správ. řádu) a proto  jsou kompletní požadované doklady
Magistrátu města Kladna umo
Libušín www.mestolibusin.cz 
Návrh změny č.1 Územního plánu
24.5. 2016 na:          

• Magistrátu města Kladna
rozvoje (I. patro, č. místnosti 105) v

• Městském úřadu Libušín
k nahlédnutí využít úřední dny.

 
 
Korespondenci zasílejte na adresu 
územního plánování, nám. Starosty Pavla 44, 272 
 
 
 
                                                                      
                                         Vedoucí 
                                                    
 
 
 
 
Vyvěšeno: 7.4. 2016  
Doručeno: 22.4. 2016 
Bude sejmuto: 24.5. 2016 
Skutečné datum sejmutí: 
 
Zveřejněno způsobem umožňující 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyv
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ední desce celý obsah návrhu ( vyvěšeno pouze jako oznámení
sou kompletní požadované doklady vyvěšeny na úřední desce 

sta Kladna umožňující dálkový přístup, tj. www.mestokladno.cz
 .  

Územního plánu Libušín bude současně  k nahlédnutí od 

sta Kladna, kancelář oddělení architektury, územního plánování
stnosti 105) v pracovních dnech. 

Libušína (info. tel. 312 672 201) v pracovních dnech
řední dny. 

Korespondenci zasílejte na adresu Magistrátu města Kladna, Oddě
územního plánování, nám. Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno. 

                                                                         Ing. arch. František Müller 
Vedoucí oddělení architektury, územního plánování

                                                                    Magistrátu města Kladna 

ňující dálkový přístup ve shodných termínech. 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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šeno pouze jako oznámení-§172 odst.2 
řední desce 

www.mestokladno.cz   a  města 

 7.4. 2016 do  

územního plánování a 

pracovních dnech, doporučujeme 

Oddělení architektury, 

územního plánování a rozvoje města 

 


