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čj.  3060/2020 V Klecanech dne:  27. dubna 2020 
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.  
 tel. 241 444 053, mobil 606 638 956 

Městský úřad Klecany, jako pořizovatel příslušný k pořizování regulačního plánu Klecany – U Bílé 
zdi (dále také jen „RP Klecany – U Bílé zdi“) podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím Ing. Ladislava 
Vicha, výkonného pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, 
v souladu s § 67 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  o z n a m u j e  zahájení řízení o 

 regulačním plánu Klecany – U Bílé zdi,  
pořizovanému souběžně se změnou č. 4 územního plánu Klecan podle § 70 stavebního zákona. 

Návrh regulačního plánu Klecany – U Bílé zdi, zpracovaný v únoru 2019 (zhotovitel mar.s architects 
s.r.o., IČO 29134846; projektant Ing. arch. Martin Šenberger, ČKA 03742) na základě zadání RP Kle-
cany – U Bílé zdi, schváleného Zastupitelstvem města Klecany dne 24. září 2018, v rozsahu ploch pře-
stavby P4a a P4b, resp. lokality Z4-4, vymezených souběžně pořizovanou změnou č. 4 územního 
plánu Klecan, na pozemcích v katastrálním území Klecany, a upravený v únoru 2020 podle výsledku 
společného jednání konaného dne 26. března 2019 v souladu s § 65 odst. 5 stavebního zákona, bude vy-
staven k veřejnému nahlédnutí po dobu stanovenou touto veřejnou vyhláškou, a to 

 od 30. dubna 2020 do 10. června 2020  
na Ø Městském úřadu Klecany, podatelně, v listinné podobě; 
 Ø internet. stránkách města Klecany, na adrese: https://www.mu-klecany.cz/web/cs/uredni-deska/uredni-deska, 

a společnosti PRISVICH, s.r.o., na adrese: http://www.prisvich.cz/up.html, v elektronické podobě. 

 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ   návrhu RP Klecany – U Bílé zdi s výkladem projektanta 
Ing. arch. Martina Šenbergera podle § 22 stavebního zákona nařídil pořizovatel 

 na středu dne 3. června 2020 od 16:00 hodin  
v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany, Do Klecánek 52, Klecany. 

 POUČENÍ :   
1. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání podle § 67 odst. 2 stavebního zákona, tj. 

 do 10. června 2020,  
může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby, tj. osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, mohou 
uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

2. Námitky a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, u pořizovatele, Městského úřadu Klecany, a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 
správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

3. Námitky a připomínky uplatněné ke zrušenému veřejnému projednání, které se mělo konat dne 25. března 
2020, považuje pořizovatel za platné a není nutné je uplatňovat opětovně. 

 
Na úřední desce Městského úřadu Klecany 
vyvěšeno:  29. dubna 2020   
 

svěšeno:  11. června 2020  

 

Bc. Daniel Dvořák v. r. 
starosta města 


