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V Klecanech dne: 17. března 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Klecany, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 4 územního plánu Klecan
(dále také jen „změna č. 4 ÚP Klecan“) a 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 plánování 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,

OZNAMUJE

ZRUŠENÍ
VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
návrhu změny č. 4 územního plánu Klecan
oznámeného veřejnou vyhláškou pořizovatele čj. 1158/2020 ze dne 11. února 2020
a podle § 70 stavebního zákona souběžně pořizovaného

návrhu regulačního plánu Klecany – U Bílé zdi
oznámeného veřejnou vyhláškou pořizovatele čj. 1160/2020 ze dne 11. února 2020

které bylo nařízeno pořizovatelem

na středu dne 25. března 2020 v 16:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany, Do Klecánek 52, Klecany.
INFORMACE:
1. Veřejné projednání bylo zrušeno na základě usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března
2020, kterým byl z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný
jako SARS CoV-2) na území České republiky vyhlášen nouzový stav, a usnesení vlády České republiky
č. 215 ze dne 16. března 2020, kterým bylo přijato krizové opatření omezující volný pohyb osob.
2. Vzhledem k obtížně předvídatelné situaci je toto veřejné projednání zrušeno bez náhrady.
3. Nový termín veřejného projednání bude oznámen standardně veřejnou vyhláškou v návaznosti na
vývoj epidemiologické situace, a to minimálně 30 dní přede dnem veřejného projednání.
4. Dosud uplatněná podání (stanoviska, připomínky, námitky) zůstávají v platnosti a ve lhůtě nového
veřejného projednání bude možné uplatňovat další písemná podání.

Na úřední desce MěÚ Klecany
vyvěšeno: 18. března 2020
svěšeno:

3. dubna 2020

Bc. Daniel Dvořák v. r.
starosta města

