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Veřejná vyhláška 
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání  

návrhu změn č. 1A Územního plánu Unhošť 
 
Magistrát města Kladna, Úřad architektury a územního plánování jako „pořizovatel“ podle  
§ 6 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Vám oznamuje konání 
opakovaného veřejného projednání návrhu změn č.1A Územního plánu Unhošť.  Jedná se o řízení 
v souladu s § 52 resp. § 53 výše uvedeného zákona ve znění zákona 350/2012 Sb. 
 

Opakované veřejné projednání spojené s odborným výkladem se bude konat  
 
dne 24. října 2013 ve 14. hod.  v kinosále Unhošť. 
                                 
Výzva podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu: 

 (2) Námitky proti návrhu změn územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 
 (3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby podle odstavce 2.) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský 
úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání (§50) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.  
Orgánem sousední obce pro uplatnění připomínky je v samostatné působnosti rada této obce (§6 
odst.6 stavebního zákona), v případě, že obec radu nevolí, pak zastupitelstvo obce.  
 
Magistrát města Kladna, Úřad architektury a územního plánování zajistil možnost seznámit se 
s návrhem územního plánu. Návrh změn č.1A územního plánu Unhošť je doručen veřejnou vyhláškou 
v souladu s § 52 odst.1 stav. zákona a v souladu s § 25 správního řádu a bude vyvěšen na úřední 
desce Magistrátu města Kladna a na úřední desce  města Unhošť ( §25 odst.3 spr. řádu). Vzhledem k  
rozsahu návrhu úz. plánu není účelné vyvěsit na úřední desce celý obsah návrhu (vyvěšeno pouze 
jako oznámení) a proto  jsou kompletní požadované doklady vyvěšeny na úřední desce Magistrátu 
města Kladna umožňující dálkový přístup tj. www.mestokladno.cz.   a  obce Dolany www.unhost.cz .  
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Návrh změn č. 1A Územního plánu Unhošť bude současně  k nahlédnutí od 9.10. 2013 do 

24.10. 2013 na:          

• Magistrátu města Kladna, kancelář Úřadu architektury a územního plánování (1.patro, č. 
místnosti 105). 

• Městském úřadu Unhošť, odbor výstavby 
 

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

 
 
          Ing. arch. František Müller 

                      Vedoucí úřadu architektury a územního plánování 
                                            Magistrátu města Kladna 

 
 
 
 
Vyvěšeno: 24.09. 2013  
Doručeno: 09.10.2013  
Sejmuto:       31.10.2013 (tj. termín veř. projednání + 7 dní pro podání  námitek připomínek) 


