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Veřejná vyhláška 
Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu  Družec. 

 
Magistrát města Kladna, Úřad architektury a územního plánování jako příslušný pořizovatel 
výše uvedeného územ. plánu  podle § 6 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) vám oznamuje vystavení a 
veřejné projednání návrhu  Územního plánu Družec. Jedná se o řízení v souladu s § 52 výše 
uvedeného zákona. 
 

Veřejné projednání spojené s odborným výkladem se bude konat 
 dne  7.6. 2012 v 16. hod.  na Obecním úřadu obce Družec. 

 
Návrh územního plánu  bude k veřejnému nahlédnutí od 9.5. 2012 do 8.6. 2012  na 
Magistrátu města Kladna, Úřad architektury a územního plánování, místnost č. 105, I. patro 
v pracovních dnech a na Obecním úřadu  obce Družec  ( případné info na tel. čísle 
312691027) 
 
Výzva podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu: 
 (1) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. 
 (2) Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené 
osoby podle odstavce 1.) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány 
uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později 
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
Orgánem obce pro uplatnění připomínky je v samostatné působnosti rada obce (§6 odst.6 
stavebního zákona), v případě, že obec radu nevolí, pak zastupitelstvo obce.  
 

ADRESA PRACOVIŠTĚ: 

Magistrát města Kladna 
Úřad architektury a územního plánování 
nám. Starosty Pavla 44 
272 52 KLADNO 
 DORUČOVACÍ ADRESA: 

Magistrát města Kladna 
nám. Starosty Pavla 44 
272 52 KLADNO 
 

 

Magistrát města Kladna 
Úřad architektury a územního plánování 
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Korespondenci zasílejte na adresu Magistrátu města Kladna,  Úřad architektury a 
územního plánování, nám. Starosty Pavla 44, 272 01, Kladno. 
 
Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce města Kladna a obce Družec a dále na úředních 
deskách s dálkovým přístupem uvedených obcí, tzn. www.mestokladno.cz  a 
www.obecdruzec.cz 
Pozn.: dokumentace návrhu bude případně k nahlédnutí na internetových stránkách obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Ing. arch. František Müller 
                                                     Vedoucí úřadu architektury a územního plánování 
                                                                    Magistrátu města Kladna 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 23.4. 2012 
Doručeno: 9.5. 2012  
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